
Capsa de sabates és un espai web en 
el qual els ciutadans de Tarragona po-
den preservar i compartir les seves fo-
tografies familiars. La mecànica és tan 
senzilla com obrir una carpeta i desar-hi 
les fotos familiars seleccionades. Però, 
a més a més, l’usuari d’aquest web 
pot afegir a cada àlbum un text amb la 
història familiar o una nota sobre els 
records que li suggereix cada imatge. 

Les fotografies domèstiques formen 
part de la memòria més valuosa de cada 
persona i de cada família. En aquest 
sentit, Capsa de sabates permet guar-
dar-les per al futur i que les diverses 
generacions d’una família hi puguin 
dialogar. És també una forma d’anar 
creant una memòria col·lectiva de les 
famílies que han viscut a Tarragona i, 
en definitiva, de col·laborar i participar 
en la configuració de la memòria col-
lectiva de la ciutat. 

CAPSA DE SABATES,
L’ ÀLBUM DE FOTOGRAFIES DE TARRAGONA

Analitzant el conjunt d’instantànies, 
s’observa, per exemple, com va canvi-
ant la localització dels llocs on s’acos-
tumaven a fer les fotografies familiars 
el diumenge al matí, poc després de 
sortir de missa. Si als anys 50 la ma-
joria es fotografiaven al pla de la Seu, 
als anys 60 la tendència era fer-ho a la 
Rambla i el passeig de les Palmeres, 
mentre que als anys 70 era costum cap-
tar les imatges a la rotonda enjardinada 
de la plaça Imperial Tàrraco. 

El projecte Capsa de Sabates 2.0, l’àl-
bum de fotografies familiar de Tarra-
gona està coordinat per l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Tarragona i promogut 
per Francesc Perramon, professor de 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació 
de Tarragona, amb qui han col·laborat 
un grup d’alumnes d’Antropologia de 
la Universitat Rovira i Virgili, partint 
de la idea original de l’exposició “En 
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capsa de sabates”, celebrada al Palau 
Firal i de Congressos de Tarragona fa 
tres anys.

El mes d’octubre passat, en el marc del 
Festival Internacional de Fotografia 
SCAN de Tarragona, es va iniciar la 
campanya Obre’ns la teva Capsa de 
Sabates, amb l’objectiu de difondre 
aquesta iniciativa i potenciar el seu ús 
entre els ciutadans de Tarragona. Una 
campanya per reprendre la recollida de 
fotografies familiars, organitzada pel 
Departament de Comunicació i el Cen-
tre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu 
de l’Ajuntament de Tarragona. 

Actualment, el web http://capsadesaba-
tes.tarragona.cat/ ja disposa de més de 
75 àlbums familiars i prop d’un miler 
de fotografies domèstiques, i durant 
l’any passat va rebre prop de 3.000 visi-
tes i més de 28.000 visualitzacions. |
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