
El Diario de Sabadell publicava una notícia denunciant que un fotògraf de la ciutat es
dedicava a fer i distribuir fotografies pornogràfiques amb una prostituta com a model.  
 Ràpidament alguns retratistes com Pablo Cocñarc o Francesc Ribera es van desmarcar
d'aquesta 

Antonio Soldevila López de Ochoa
(Almansa, 1875- Sabadell, 1913) era un
telegrafista que va arribar a Sabadell
el 1897 i compaginava la seva feina a
Correus amb la de fotògraf d’estudi
al carrer Lavadero Viejo número 20,
actual carrer Advocat Cirera. La
relació entre els fotògrafs
professionals a Sabadell devia ser
tensa perquè hi havia molta
competència i segurament això va
ser el que va motivar la denúncia.

El 6 de setembre el Diario de
Sabadell explicava la seva
versió dels fets amb pèls i
senyals acusant directament a
Antonio Soldevila López  de 
 Ochoa  de  ser el fotògraf
responsable  de les fotografies 
 pornogràfiques. Sembla que
després de l'aparició de la
primera notícia del Diario de
Sabadell, Antonio Soldevila va
pressionar al rotatiu perquè no
difongués el seu nom ja que
això embrutava el prestigi de la
seva família i del seu negoci. A
canvi, va indemnitzar al diari
amb 50 pessetes en concepte
de salaris, paper, etc pels
canvis d’última hora. 

 Un primer acusat

L'han enxampat!

10 de febrer de 1904: Arriba un anònim al diari...

d'aquesta pràctica enviant diferents cartes a
la premsa local per tal que això no afectés la
seva reputació. Quan semblava que la cosa
no aniria a més, el diari Sabadell Moderno
informava que el Diario de Sabadell havia
estat extorsionant a un fotògraf de la ciutat
a canvi de no publicar una informació
comprometadora sobre ell.

 

Qui va ser el
fotògraf
misteriós?

Aquesta polèmica posa de relleu la doble moral de l'època, que
censurava i alhora consumia la fotografia pornogràfica, i a més

també un reflex de la forta competència entre fotògrafs. 
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