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nguany commemorem el 75è
aniversari de l'Associació d'Estudis Torellonencs, l'ADET,
una entitat que vetlla per la recuperació, conservació i difusió del patrimoni
cultural de Torelló, la vall del Ges i el
Bisaura. Diversos són els actes i activitats que s'estan preparant per celebrar-ho, però la pandèmia de la covid-19 ens ha agafat a tots plegats amb
el peu canviat. Tot allò que ens proposàvem potser no serà possible. De fet,
mentre estem escrivint aquestes ratlles
ni tan sols sabem si podrem gaudir de
la Festa Major, com va passar durant la
guerra civil, entre els anys 1936 i 1938.
El monogràfic que volíem presentar-vos sobre la història de l'entitat, no
ha estat possible per la impossibilitat
de sortir a consultar els arxius, així que
li hem donat la volta a la situació i intentarem explicar-vos un cas concret
en què estem treballant, la catalogació
i la difusió del patrimoni fotogràfic de
l'ADET.
Aquesta però no és una tasca
conclosa, sinó una feina oberta i en
constant creixement, per això el que
us intentarem explicar en aquest dossier serà la importància del patrimoni
fotogràfic, quin és el seu valor, quina
informació en podem extreure, i com
ho treballem des de l'entitat. Sense
més preàmbuls comencem el dossier
i esperem que el gaudiu i passeu una
bona estona.

Acte d'inauguració del primer museu de l'ADET el mes d'agost de 1948 en una de les aules de l'escola Rocaprevera. A la foto, entre d'altres, hi podem distingir Ramon Maria Castells, el tercer; Joan Castells i Casas, el
quart; Joan Sala i Noger, el cinquè; el comandant del "Puesto" de la Guàrdia Civil, el sisè; l'alcalde Josep Vidal
i Camprodon, el setè; i el primer president de l'ADET, Joan Subirachs i Pujol, el vuitè. Autor desconegut (ADET)

0 - A manera d'introducció...
Una mica de contextualització

Salarich, Ramon Vinyeta i Leyes, Zoilo
Janés i Novellas, i Eudald Vila i Soldevila. Malgrat totes les dificultats jurídiques i administratives dels primers
anys del franquisme, l'entitat va reeixir,
i des de l’inici i durant els primers anys,
va comptar amb el suport de persones
com l’alcalde Josep Vidal i Camprodon.
Les primeres accions de la nova entitat marcarien el seu camí: la conservació i la difusió del patrimoni. D'aquesta manera, el 1947, es donaria suport a
la publicació de la Història de Torelló
de Mn. Fortià Sola i Moreta, i a l'any
següent, es crearia un petit museu, en
una sala de l'Escola Rocaprevera, on es
conservarien i es mostrarien un seguit
d'objectes referents a la història i el fol-

El 1945 un grup de joves torellonencs interessats per la cultura local
van fundar l'Associació d'Estudis Torellonencs, l'ADET, amb la finalitat
de recuperar els elements històrics i
culturals de la vila i el seu entorn. El
grup va ser promogut per mossèn Antoni Duran i Gudiol (Vic, 1918 - Osca,
1995), un jove sacerdot que arribà a
Torelló amb moltes inquietuds i que en
certa manera va saber impulsar una colla de joves que es trobaven al voltant
del Centre Catòlic. El nucli inicial de
l'ADET estava format per Josep Verdaguer i Riera, Joan Castells i Casas,
Bartomeu Tresserra i Llach, Joan Sala
i Noguer, Ramon Prat i Tarrés, Fortià
i Domènech Bardolet i Pujol, Antoni
Camprodon i Rovira, Josep Domènech
i Vilamitjana, Francesc Xavier Viver i

Visita de l'arqueòleg Dr. Josep Colomines i Roca (al centre del grup, amb barret) a les excavacions de les
Serrasses de 1952. L'acompanyen l'alcalde Josep Vidal i Camprodon, i els membres de l'ADET, Joan Castells
i Casas, Xavier Viver i Salarich, Josep Domènech i Vilajoana, entre d'altres persones. La fotografia està feta
davant d'una de les nou tombes de lloses que aparegueren davant de la fàbrica de can Cata al carrer Àngel
Guimerà, segurament es tracta de la tomba número 6. Autor desconegut (ADET)
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klore local que els membres de l'entitat
havien estat recollint des de la fundació
de l'entitat.
Dos fets casuals, a la dècada dels
anys cinquanta, van esdevenir un dels
moments més dolços de la jove entitat. El primer seria l'aparició de restes
arqueològiques iberoromanes durant
la construcció de la carretera de Conanglell, a l'alçada de les Serrasses, el
1952. El segon seria la recuperació de
més de 650 pergamins de la cúria dels
Torelló, el 1957, en una visita casual a un
drapaire de Barcelona. Durant aquests
primers anys, i en les dècades següents,
també s'organitzarien altres activitats
com exposicions, la publicació d’articles als programes de Festa Major i de

Rocaprevera, es realitzaren diversos
concursos i exposicions fotogràfiques.
Dels inicis prometedors, van seguir altres moments on l'entitat va
perdre l'impuls inicial, els socis més
veterans es van anar retirant i no hi va
haver un adequat relleu generacional.
La tasca va anar quedant eclipsada per
l'activitat de noves entitats esportives
i recreatives formades per generacions
més joves, especialment a partir dels
anys seixanta i de la transició: Carnaval, Mercat del Trasto... Durant els
anys vuitanta l'activitat de l'entitat va
ser pràcticament nul·la i el museu, que
s'havia traslladat en un local al costat
de l'església de Sant Feliu, va esdevenir l'habitació dels mals endreços del
patrimoni local.
El 1996, hi va haver un intent de
revifar l'entitat. En aquesta etapa es
va prioritzar la cerca d'un nou local.
Calia trobar un lloc en condicions per
conservar i poder fer endreça del patrimoni que s'havia anat acumulant. Tot
i les dificultats, i la mala sintonia amb
els ajuntaments del moment, finalment
es va aconseguir un nou local cedit per
l'Ajuntament, al mas Prat, en una petita sala de l'actual Arxiu Municipal.
Aquella sala útil per reunir-se, era completament insuficient per dipositar tot
el material de l'entitat, i el trasllat dels
objectes no es va materialitzar mai. Durant aquella etapa també es va fer una
feina important amb l'edició de nous
llibres sobre el patrimoni local.
La mentalitat conservadora,
predominant dins l'entitat, però, va
fer que alguns projectes relacionats
amb el tema de la Guerra Civil, tema
tabú, no comptessin amb el seu suport. Això va propiciar la creació de
noves entitats com TILBO o el Cosidor Digital que naixerien amb l'objectiu de treballar aquesta temàtica

Captura de pantalla de la web de l'ADET

de la mà de persones més joves.
Arribats al 2013, una nova junta
presidida per Pascual Bernat, intenta
impulsar novament l'entitat, aconseguint finalment un local adequat
per a les seves necessitats, modernitzant-la, posant-la al dia, i acostant-se
de nou a les noves entitats sorgides
uns anys abans. L'objectiu d'aquesta
nova ADET és el de convertir-se en
una veritable associació d'estudis locals, ampliant l'àmbit territorial de la
vall del Ges fins al Bisaura, i fer de
l'ús de les noves tecnologies el mitjà
que permeti difondre el patrimoni de
l'entitat, tant per als estudiosos professionals com per a simple gaudi de
la població en general.
Pel que fa a la seu de l'entitat, actualment es disposa d'un nou local al
primer pis de l'antiga torneria Vidal,
al Museu de la Torneria. Un espai més
gran i molt ben equipat, més adequat
per treballar i custodiar la col·lecció
patrimonial en bones condicions. Pel
que fa a la col·lecció, actualment s'està
inventariant tots els elements que la
conformen i s'estan publicant en línia
mitjançant la pàgina web de l'entitat:
https://www.adet.info/.
Aquesta pàgina web és un gran repositori des d'on es difon i es permet
l'accés virtual a tota la col·lecció. No
només és una pàgina web on es mostra
l'activitat de l'entitat, sinó que també
és una plataforma de treball, mitjançant un espai d'intranet, que permet
treballar-hi a distància. Aquesta gran
tasca de difusió i de democratització
a l'accés del patrimoni cultural implica una feina prèvia de classificació i
documentació de tot aquest material
del fons de l'entitat, i la web que s'ha
dissenyat amb aquesta finalitat ho
permet. Els documents, les publicacions, els goigs, les partitures, les peces

arqueològiques i geològiques, les fotografies, els vídeos, etc. de la col·lecció,
relacionats amb l'àmbit d'estudi de
l'entitat, primerament són digitalitzats
i documentats, i finalment posats a disposició de qui els vulgui consultar.
La col·lecció de l'ADET està
formada per objectes provinents de
diferents orígens, donacions, llegats,
compres o dipòsits que diverses
persones han fet al llarg d'aquests
setanta-cinc anys. Aquest fons està
preparat per continuar creixent i està
a la disposició per ser consultat per
tothom qui ho desitgi.

1 - La col·lecció fotogràfica
de l'ADET
D'entre tots aquests materials
que formen la col·lecció, ara i aquí us
volem parlar de les fotografies, i de la
feina que s'està fent abans de poder
mostrar-les públicament. En les següents pàgines us explicarem algunes
coses sobre el procés de treball que hi
ha al darrere d'aquest fons que podeu
consultar a: https://www.adet.info/fonsprincipal?t=fot.
En aquests setanta-cinc anys d'història, l'ADET ha anat acumulant un
important fons fotogràfic de diverses
procedències; des de donacions dels
seus col·laboradors històrics com Pere
Danés i Viver, Josep Domènech i Vilajoana, Lluís Collell i Rafart, Eudald
Fabregó i Borrell, Francesc Pastallé i
Vivet, o Ramon Vinyeta i Leyes entre
d'altres; o de col·laboradors més recents com Arnau Dot i Sayós o Eugeni
Ordeig i Sala. Unes altres fotografies
provenen de recents donacions de col·
leccions privades de fotògrafs com les
de Josep Salvador Calí i Pecci, el 2018,
o de Manel Solà i Vilà, el 2019. També
formen part de la col·lecció imatges

Captura de pantalla d'una fitxa corresponent a una fotografia, dins de la
Intranet de l'ADET
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procedents de llegats personals, on
entre molta documentació hi trobem
algunes fotografies o targetes postals.
Moltes altres de les imatges que configuren l'arxiu fotogràfic, però, encara desconeixem com van arribar fins
a l'entitat.
L'any 2017, es va posar sobre la
taula de l'entitat la necessitat d'endreçar i mostrar al públic tot aquest
patrimoni documental, llibres, publicacions, fotografies, goigs, vídeos, etc.
I per aquesta raó es va crear el repositori en línia en format web, i ens vàrem posar a treballar.
En el cas concret del fons fotogràfic, el primer que es va fer va ser la creació d'una base de dades amb uns camps
oberts (fitxa tècnica), que ens permetien
poder descriure i classificar cada una
de les imatges (número de referència,
títol, autor, descripció formal, format,
temàtica, suport, població, origen...).
Posteriorment es van escanejar les
fotografies i es van penjar en aquesta
base de dades. Amb les imatges penjades i una fitxa tècnica associada a cada
una de les imatges (o altres elements),
ja podíem començar a complementar
les fitxes. Un cop cada fitxa ha estat
complementada i verificada, la imatge ja pot ser penjada a la web, perquè
sigui vista en obert a disposició de la
consulta pública. Les dades de la fitxa
tècnica no només ens permeten saber coses sobre aquella fotografia en
concret, sinó que ens permetran fer
consultes temàtiques transversals en
funció dels nostres interessos. Així,
dins de la web podem buscar totes les
fotografies existents d'un any concret,
o totes les instantànies fetes per un
fotògraf determinat, o totes les imatges que hi ha a la col·lecció sobre un
indret o un ofici concret, per posar-ne
alguns exemples.
Actualment, el fons fotogràfic de
l'ADET està format per més de 2000
imatges fotogràfiques en diferents
formats, des de negatius, clixés de vidre, còpies en paper fotogràfic, diapositives, postals impreses o imatges
digitals. Cronològicament aquestes
imatges van des de la segona meitat
del segle XIX fins a l'actualitat. Tant
l'arxiu fotogràfic, com la base de dades, estan oberts i van creixent dia a
dia amb l'arribada de noves imatges
provinents de cessions o donacions
que els particulars fan a l'entitat. El
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seu accés en línia, s'ha construït amb
la voluntat d'esdevenir un espai de referència per a la consulta documental
de la vall del Ges i el Bisaura.

2 - La fotografia com a bé
cultural... Què ens explica una
imatge
Més enllà del valor sentimental
que una fotografia pugui tenir per a
cadascú de nosaltres, les fotografies
com a objectes tenen una forta càrrega
patrimonial. Al voltant de cada foto hi
ha diferents elements que ens poden
passar desapercebuts però que formen
part indestriable de la seva essència: la
tecnologia (aparells), la tècnica (manera de fer), la mirada (el punt de vista de l'autor), el fet concret (allò que
es plasma), l'ús social (la fotografia
com a objecte d'autorepresentació i
element de relació social), i context
històric (entorn històric en què es va
realitzar la imatge).
Una fotografia, com una pedra,
o una situació, no ens explica res per
si mateixa, però conté en si molta informació. Si no els fem, o ens fem, les
preguntes adequades, els secrets que
amaguen no seran desvelats. I quines
preguntes li podem fer a una imatge?...
doncs potser ens pot explicar qui la va
fer, o quan es va fer, amb quin objectiu
va ser feta, quin aparell i quina tècnica
es va utilitzar, quin és el lloc que apareix a la imatge, qui són les persones
que hi surten, o quina és la situació
que hi apareix representada.
Durant aquest treball de classificació del fons fotogràfic de l'ADET
hem anat trobant i descobrint algunes d'aquestes qüestions. De fet, una
fotografia ens pot explicar moltes coses, s’hi poden amagar petits tresors
amb un gran valor informatiu. En les
següents pàgines us proposem que
ens acompanyeu en la investigació i
descoberta d'alguns d'aquests enigmes que hi ha amagats darrere d'una
imatge històrica.

A) Lluííííííís.
Els retrats d'estudi
D'entre les imatges més antigues
del fons cal destacar-ne els retrats
d'estudi, fotografies autorepresentatives fetes per fotògrafs professionals durant la segona meitat del segle

XIX. Es tracta de retrats de torellonencs que segurament havien d'anar
a Barcelona, a Girona o potser a Vic
per fer-se retratar perquè a Torelló no
hi havia cap retratista, almenys fins a
principis del segle XX, si bé, també és
possible que alguns professionals de
la fotografia vinguessin de forma ambulant en algun moment o altre.
Al nostre país, a partir del anys
quaranta del segle XIX apareixen el
primers fotògrafs que fan unes fotografies anomenades daguerreotips. Es
tracta de les primeres fotografies que
prenen el nom del seu inventor Louis
Jaques Mandé Daguerre (1787-1851).
Aquestes primeres representacions
fotogràfiques de la realitat es materialitzaven mitjançant una còpia única
que s'imprimia sobre una placa de
coure. D'imatges fetes amb aquesta
tecnologia, el daguerreotip, no en tenim a la vall del Ges, fins al moment, i
tampoc al fons de l'entitat.
En els primers temps de la fotografia apareixeran múltiples tecnologies, variants de màquines i de processos químics que buscaven esdevenir
hegemònics i fer-se amb el mercat. La
fotografia sobre paper ben aviat es difondria i aquesta es convertiria en la
principal manera de comercialitzar la
fotografia com a bé de consum. El 27
de novembre del 1854, el fotògraf André Adolphe Eugène Disdéri (París,
1819 -1889) va registrar la patent del
“portrait-carte”, popularitzat mundialment amb el nom “carte-de-visite”, i
aquí com a “targeta de visita”. 		
Aquest sistema permetia fer de
quatre a vuit retrats idèntics o en diferents posicions, a partir d'una sola placa de vidre negativa emulsionada amb
col·lodió humit, que després s'hauria
de positivar. Això era possible gràcies
a una càmera fotogràfica que disposava d'un número igual d'objectius i
una carcassa corredissa per a la placa
de vidre. Un cop el negatiu havia estat sensibilitzat, calia positivar-lo per
contacte en paper albuminat.
Aquest paper positivat era molt
fi i s’enrotllava sobre si mateix amb
molta facilitat quan s’assecava, per
evitar que es cargolés calia encolar-lo
sobre un cartró que li donés rigidesa
abans no s'assequés del tot. Aquesta
còpia de la imatge, es retallava i s'enganxava sobre un cartró amb unes
mesures d'entre 55 x 90 i 60 x 95 mm

aproximadament. El resultat era un
retrat amb un format semblant al de
les targetes de visita, i d'aquí el nom.
Els clients d'aquest nou mètode podien sortir al carrer amb un mínim
de quatre retrats a la butxaca, i a un
preu molt econòmic, comparat amb el
sistema anterior del daguerreotip. La
patent de Disdéri també permetia la
possibilitat de fotografiar i reproduir edificis, monuments o obres d’art,
obrint un nou camp que permetria a
alguns fotògrafs iniciar una nova via
de negoci reproduint vistes de tot el
món o fent reproduccions de pintures
i objectes artístics dels museus.
L’èxit del que va ser el primer format fotogràfic en paper estandarditzat
no va ser immediat, ni va introduir-se
per igual en tots els països. A Barcelona, cap a finals de setembre de 1858,
trobem el primer fotògraf que oferia
aquest nou sistema, s’anunciava com
a fotògraf francès, instal·lat al primer
pis del número 6 del carrer dels Canvis
Vells, i oferia retrats a quatre rals. En un
dels anuncis que varen aparèixer el 24
de novembre de 1858 al Diario de Barcelona hi llegim: “Con máquina nueva
y especial que puede sacar en el espacio
de 15 segundos dos retratos con una semejanza que no se ha podido alcanzar
con los métodos seguidos hasta el día”
(Martí, 2014).
Amb la difusió de les targetes de
visita a la dècada dels seixanta del segle
XIX, la fotografia s'abarateix exponencialment respecte als daguerreotips, i
els negocis de retratistes augmentaran
considerablement a les ciutats. Més enllà de Barcelona, començarem a trobar
fotògrafs estables en diferents ciutats
més petites del país com Girona, Tarragona, Mataró, Sabadell o Vic; o que
hi anaven de forma ambulant durant
determinats períodes de temps. Tot i
així, la fotografia continuava essent un
producte que encara estava a l’abast de
poques butxaques i haurien de passar
uns quants anys més perquè esdevingués un producte de consum de masses.
En aquest context de les targetes
de visita, és on hem de situar les imatges més antigues que trobem en el fons
de l'ADET. D'entre aquestes imatges
hi hem trobat alguns retrats de personatges il·lustres de la vila com els cinc
que hem triat, els d'Ignasi Vergés, Dolors Llupart (o Llopart), Josep Riera,
Josep Aguilar o Joan Bassas. Aprofun-

dim una mica en aquests cinc retrats i
mirem quina informació en podem extreure d'aquestes cinc fotografies.
Aquests cinc retrats, són cinc fotografies originals d'època. De cada un
dels personatges retratats en sabem el
seu nom perquè estava escrit (nom i
primer cognom), i també en sabem el
nom del fotògraf o de la companyia
fotogràfica que les va fer, gràcies a la
signatura que hi ha a la targeta de visita. Una primera consulta als arxius
municipals, al Registre Civil, i/o a la
família, ens poden ajudar a completar
el nom de les persones, i saber-ne algunes coses més: el seu ofici, el domicili, i
en quins anys varen viure, etc. Potser la
consulta d'algun llibre d'història local
també ens pot donar més informació
sobre l'activitat pública i els càrrecs que
varen ocupar aquestes persones.
Fetes aquestes consultes, hem pogut ampliar la informació inicial i veiem
que els personatges retratats que teníem es converteixen en:
-Ignasi Vergés i Torrents (Torelló
1847-1904), farmacèutic. Va exercir
de secretari municipal el 1868, i fou el
pare dels futurs alcaldes Francesc Xavier (1912) i Agustí Vergés i Codinachs (1936, de manera accidental). Vivia
al carrer Capsavila.
-Dolors Llupart i Font (1856-1907), esposa del notari i hisendat Josep Reverter i Devesa. Vivia al carrer del Pont.
-Josep Riera i Arqués (Torelló, 18541919), pastisser a can Deordal. Va ser
alcalde el 1903. Vivia al carrer del Pont.
-Josep Aguilar i Vallbona (Sant Vicenç
de Torelló, 1867- 1908), mestre. Vivia al
carrer de Sant Bartomeu.
-Joan Bassas i Badosa (Santa Maria
de Corcó 1828-1912), propietari. El
1904 era el segon propietari amb més
terrenys a la vila. Vivia a la casa de
can Bassas.
Amb aquesta primera cerca hem
ampliat les dades que teníem quan hem
començat, ja tenim més informació sobre qui eren aquestes persones, però
encara podem afinar més l'estudi. Com
podem comprovar no hi ha cap pagès,
ni cap filadora del tèxtil, ni cap torner,
ni cap bugadera, ni manobres de la
construcció, sinó que tenim un farmacèutic, un comerciant, una hisendada,
un mestre, i un propietari; i això ja ens
fa un retrat històric de l'època que ens
indica qui tenia certa posició econòmica i social per fer-se fer retratar. Però no

ens conformem amb aquestes primeres
informacions sobre la fotografia, encara podem continuar la investigació
i estirar altres fils que ens aportin noves dades, com qui era el fotògraf que
s'amaga darrera de la signatura, o quan
i on van ser fetes les imatges.
En aquella època el concepte d'autoria de la fotografia potser no era
exactament el mateix que tenim avui
en dia. La fotografia era un negoci, i
els fotògrafs o companyies de fotògrafs
retratistes que signaven el retrat, no
sempre coincidien amb la persona que
havia fet el clic a la màquina. Moltes vegades, hi havia la figura de l'operador
de càmera que no necessàriament es
corresponia amb el titular del negoci.
A vegades fins i tot el titular del negoci podia ser tan sols un soci capitalista
de la companyia, mentre que l'autèntic
fotògraf que hi havia darrere la càmera podia esdevenir algú anònim. Altres
vegades, i era força habitual, podia tractar-se d'un negoci familiar on qui signava era el cap de família, però on tots
seus membres podien desenvolupar
els diferents passos de l'acte fotogràfic: preparar l'atrezzo, il·luminar, rebre
i col·locar la clientela, preparar les plaques fotogràfiques, fer el clic, positivar
les còpies, enganxar-les en el cartronet
corresponent, entregar la fotografia i finalment cobrar. El segell de la targeta
de visita, per tant, ens deixa clar qui era
l'empresari del negoci però no el fotògraf en el sentit estricte tal com podríem entendre-ho avui.
Pel que fa al lloc on era feta la fotografia, el més habitual era que fos
realitzada a la galeria fotogràfica on
treballava el fotògraf, un espai pensat
i dissenyat per poder fer els retrats, i
que sovint constava en el segell que signava el retrat. També era habitual que
aquests fotògrafs fessin petites estades
ambulants a ciutats més petites i utilitzessin una habitació d'hotel o un local
o espai llogat per a l'ocasió. Coneixem
el cas dels retratistes Dolores Gil (18421876) i Bernardino Pardo (1835-1890)
que el 1867 tenien el seu local comercial al carrer Jaume I de Barcelona, i que
en aquell mateix any van fer una visita
de treball a la ciutat de Vic. A la premsa vigatana de El Eco de la Montaña,
1867, p.464, Gil i Pardo s'anunciaven
en aquests termes: “RETRATOS: Han
llegado á esta población los acreditados
fotógrafos de Barcelona D. Bernardino
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Retrat d'Ignasi Vergés i Torrents, 1874. Fotografia
Franco-Hispano-Americano (ADET)

Anvers i Revers del retrat de Dolors Llopart i Font, 1880 - 1907 Manuel Matarrodona i Maza fotògraf,
20,5x16,5 cm (ADET)

de Pardo y su señora Dª. Dolores Gil,
los cuales ofrecen al público sus servicios, y desearian ver honrado su establecimiento, sitio en la Rambla del Cármen,
posada de S. António. Los precios son
los siguientes: Carta de visita, el primero
10 reales; las copias de 4 grupos y demás
tamañós, á precios convencionales.
También se reproducen quadros.” (Farrés i Malian, 1991: 46, 98, 230-231).
Però tornem als cinc retrats que
teníem entre mans, i veiem-ne qui
s'amaga darrere de les signatures de
cada una de les targetes.

fetes de fusta i ferro, i amb vidres,
que permetien aprofitar al màxim la
llum natural. 		
Mentre aquesta galeria fotogràfica va estar en funcionament, el senyor Audouard havia de complementar els seus ingressos de fotògraf amb
classes particulars d'anglès i francès,
i la seva dona feia també classes de
piano al domicili particular. Viure de
fotògraf no era fàcil en aquells anys,
i hi havia molta competència (Garcia
Felguera, María: 2010).
El 1869 Audouard va partir peres
amb el seu soci, i varen desmuntar la
galeria del carrer Unió. Poc després,
Audouard agafarà el traspàs d'una
antiga galeria fotogràfica situada a
la plaça Reial núm.10, on instal·larà
el nou negoci. A partir d'aquells moments començarà a signar les seves
imatges com a: Mr. Oscar, Fotografo
Franco-Hispano-Americano. A mitjans de la dècada següent, Audouard
es traslladarà de nou per establir-se
a la plaça del Beat Oriol núm. 4, lloc
on treballarà fins a la seva mort el
1879. Mentrestant i pel seu compte,
l'altre soci de l'antiga societat, Jaime
Felipe Kieguer, refarà l'antiga galeria del carrer Unió, on continuarà
treballant de fotògraf des de 1870,
fins el 1877. Curiosament, Kieguer
continua signant amb el mateix nom

El retrat d'Ignasi Vergés i Torrent està signat amb la signatura
Franco-Hispano-Americano, la marca de l'empresa J. Oscar Audouard
y Cª. Aquesta societat empresarial estava composta per Jean Òscar
Audouard Lamiessen (1832-1879) i
Jaime Felipe Kieger Bloudeu (1820?), i en els seus inicis comptava amb
Monsieur D. Corbin com a operador
de càmera. L'empresa es va constituir formalment el setembre de 1862,
i va construir una galeria al quart
pis del carrer Unió núm. 9 de Barcelona, sobre el domicili particular
de la família Audouard, i posteriorment també del seu soci. En aquells
anys era habitual construir galeries
fotogràfiques als terrats, estructures
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de l'antiga societat Franco-HispanoAmericano, cosa que comporta certa
confusió en l'autoria de moltes imatges d'aquella època. El 1877, Kieguer
es traslladarà a la rambla Santa Mònica número 2, però aquest nou emplaçament només estaria obert fins
el 1879, moment en què se li perd
la pista. En resum, podem afirmar
que totes les targetes signades com
a Franco-Hispano-Americano varen
ser fetes en una forquilla de temps
compresa entre el anys 1862 i 1879.
El retrat de Dolors Llupart i
Font està signat com a Matarrodona.
Aquesta era la signatura de la galeria
fotogràfica de Miquel Matarrodona i
Maza (Barcelona, 1854 - ?), una empresa familiar instal·lada en un primer moment a la rambla del Centre
núm. 36-38, i posteriorment al carrer
Ferran núm. 34 de Barcelona. En
aquest negoci fotogràfic hi treballava tota la família, en Miquel Matarrodona, la seva dona Rosa Santonja
(1853-1919), i posteriorment el seu
fill Miquel Matarrodona i Santonja
(?-1928), així com algun treballador
assalariat. En Miquel Matarrodona i
Maza, havia estudiat medicina, però
va començar a treballar com a fotògraf el 1877 a la rambla del Centre, en
el local on abans hi havia el fotògraf

francès Gustav Larauza; de fet durant
els primers anys el nou fotògraf signarà com a M, Sucesor de Larauza. Posteriorment, a partir de 1880, Matarrodona s'instal·larà al carrer Ferran de
Barcelona, on hi farà construir una
nova galeria fotogràfica, i es constituirà en companyia fent societat amb
el fotògraf C. Klary.
En Matarrodona, a més de retratista va destacar per publicar nombroses fotografies a la premsa il·lustrada
de l'època, podríem dir que va esdevenir un dels primers fotoperiodistes del país amb d'altres com Rafel
Areñas de qui parlarem seguidament.
El 1902, Miquel Matarrodona i Maza
desapareix del mapa i mai més se'n
torna a saber res. El negoci familiar
continuarà rutllant portat per la dona i
el fill, fins a la mort d'aquest, el 1928.
En conseqüència, trobem targetes signades com a Matarrodona des
de 1880 i fins el 1928. En el cas del
retrat de Dolors Llupart necessàriament va ser fet entre 1880 i 1907, any
en què va morir la senyora.
El retrat de Josep Riera i Arqués
està signat com a R. Areñas. Aquesta
signatura correspon a Rafael Areñas
i Miret (Barcelona, 1846-1891), retratista i reporter gràfic de Barcelona,
especialitzat en fotografiar actors
de teatre i que més endavant tornarem a veure en la seva faceta de
fotoreporter. Areñas va començar a
treballar cap al 1866 en l'establiment
fotogràfic que regenta la seva mare
en dos locals a Pla de Palau 2 i 6 de
Barcelona, la Fotografía el Puerto
fins el 1872, a partir d'aquesta data
el fotògraf Castells portaria l'establiment tot i que el negoci continuaria
essent de la propietat d'Areñas.
A principis dels anys setanta Rafael Areñas s'associa amb l'artista
Joan V. [Ventura] Bardella al carrer
Llibertat número 6 sota la denominació de Ventura i Areñas i a partir
de 1872 obriria un nou establiment
al carrer Hospital.
Areñas va esdevenir un gran empresari de la fotografia, el progressiu
ascens d’estatus li va permetre establir l’activitat en diferents locals
amb la vinculació amb altres socis.
Tot i que la seva activitat professional principal es desenvoluparia principalment al carrer Hospital 27-29,

Anvers i revers de la targeta de visita de Josep Riera i Arqués, 1872-1891. Rafael Areñas i Miret fotògraf,
6'5 x 10'5 cm (ADET)

Anvers i revers de la targeta de visita de Josep Aguilar i Vallbona, 1860-1888. Joaquim Massaguer i Vidal
fotògraf, 6'5 x 10'5 cm (ADET)

des de 1872, fins a la seva mort prematura, el 1891 amb només 43 anys
d'edat. Les targetes signades com a
R. Areñas amb la direcció del carrer
Hospital 27-29, com la d'en Josep Riera, varen ser fetes entre 1872 i 1891.
El retrat del mestre Josep Aguilar i Vallbona està signat per Joaquim
Massaguer. Es tracta de la companyia

fotogràfica de Joaquim Massaguer i
Vidal (Torroella de Montgrí, 1816 - Girona, 1888), de Girona. D'aquest personatge en sabem que era un inversor
capitalista que tenia diferents negocis,
entre d'altres el de la fotografia. Pel
que fa al negoci fotogràfic tenia llogats
diferents operadors de càmera i altres
treballadors a sou perquè fessin la fei-
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d'una toga, a més, sobre la taula hi ha
un birret. Aquests elements ens indiquen que Vergés s'acaba de llicenciar dels seus estudis universitaris en
farmàcia i va vestit amb l'uniforme
protocol·lari dels llicenciats. Sabent
això només cal cercar quin any va
acabar la carrera, i trobem que Ignasi Vergés i Torrent va llicenciar-se a
la Universitat de Barcelona el curs
1873-4 (Blanché, 2017). Segurament
la imatge sigui un record de la llicenciatura, del moment en què va aconseguir el títol de farmacèutic, el 1874.
I en aquest cas tenim una data molt
concreta, que ens permet afirmar
que la imatge és de l'any 1874.

B) Per amor a l'art:
fotògrafs anònims, i no tant
Anvers i revers de la targeta de visita de Joan Basas i Badosa, 1866-1885. Manuel Martí i Centelles fotògraf,
6'5 x 10'5 cm (ADET)

na de la galeria instal·lada a la plaça
de les Cols de Girona, així com de la
sucursal que anys més tard obriria a la
Bisbal d'Empordà. En Joaquim Massguer i Vidal, a més de propietari de diversos negocis, va ser regidor i alcalde
de Girona, entre els anys 1869 i 1872,
i també diputat a Corts. Les targetes
signades com a Joaquim Massaguer,
com la del mestre Aguilar, van ser fetes entre els anys 1860 i 1888.
El darrer dels cinc retrats que
hem triat és el de Joan Bassas i Badosa i està signat com a M. Martí, Fot.
Es tracta de Manel Martí i Centelles
(Alcora, 1821- Bordeus, 1897), fotògraf
i militar carlí, un personatge molt peculiar i interessant. Es tracta del germà
petit de Joan Martí i Centelles un dels
més principals retratistes barcelonins,
amb qui es va iniciar en el negoci de
la fotografia. Cap a mitjans dels anys
seixanta en Manel va començar a treballar pel seu compte amb l'ajuda de
la seva dona, de qui en desconeixem el
nom. El cas és que Manel Martí era un
destacat militar carlí, conegut com a
Panxeta, i va participar en els diferents
aixecaments militars de la segona i la
tercera carlinada. Mentre Panxeta estava fent la guerra, era a l'exili o a la
presó, la seva muller continuava treballant com a retratista, a vegades com
a fotògrafa ambulant, i signant sempre
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amb el nom del marit (Martí i Baiget,
2019). Les targetes signades com a M.
Martí, Fot, com la d'en Joan Basses van
ser fetes entre 1866 i 1885 i sovint son
fetes de manera ambulant.
Ja tenim algunes dades més sobre els cinc retrats en qüestió. No
sabem encara amb exactitud la data
en què es va fer cada una de les fotografies, no ens consta, però potser
encara ens hi podem acostar una
mica. Per un costat hem vist qui eren
les persones fotografiades i en quins
anys varen viure, i també podem especular sobre l'edat aproximada que
podien tenir en el moment del retrat;
per l'altre, sabem qui varen ser els retratistes i en quins anys van estar treballant en els diferents establiments
que van regentar. Si creuem aquestes
dades, podrem acotar les dates en què
es va realitzar cada una d'aquestes
fotografies, i atribuir-los una datació
aproximada. Per acabar-ho d'afinar,
l'atzar sempre ens pot proporcionar
algun detall que si sabem interpretar
pot ajudar-nos a ajustar encara més
la cronologia de la imatge. Aquest
seria el cas del retrat d'Ignasi Vergés,
on hi ha un petit gran detall que fins
ara no hem considerat, i que caldria
que tinguéssim en compte. Si ens
fixem en la vestimenta que porta
Vergés, ens adonarem que es tracta

Bona part de les imatges que trobem dins del nostre arxiu fotogràfic
són retrats familiars, paisatges, o bé
imatges d'actes públics. La majoria
no estan signades, i de moltes altres
ni tan sols tenim constància de com
han arribat fins a l'arxiu. Aquestes
imatges eren fetes per fotògrafs locals?, o eren fotògrafs passavolants?,
es tractava d'aficionats que venien
d'excursió o que estiuejaven a la vall
del Ges? o eren professionals de la
fotografia?... Com que són anònimes
no ho sabem, o millor dit, com que
no ho sabem diem que són anònimes,
a no ser que apareguin noves informacions que puguin canviar la situació. La casuística fotogràfica pot ser
molt àmplia, vegem-ne alguns casos
i com podem trobar fils per estirar
que ens ajudin a ampliar la informació de què disposem.
Algunes d'aquestes imatges d'autor desconegut poden correspondre
a fotografies fetes per fotògrafs ambulants professionals que a finals del
segle XIX i principis del XX es movien de poble en poble, molt possiblement aprofitant les festes majors
i les diades senyalades. Fins a l'actualitat, a les nostres contrades només
coneixem un parell d'aquests casos
de fotògrafs ambulants amb nom i
cognom, es tracta de Josep Palmarola
i Cunill (1868-1928) que veurem més
endavant, i de Nicolau Coma i Llitjós
(1876-1924), però és versemblant que
hi hagués més casos que de moment
ens són desconeguts.

Nicolau Coma, fill de Ribes de
Freser, es dedicava a anar de poble
en poble venent rellotges i fent fotografies. Treballava principalment al
Ripollès i la seva rodalia (Cerdanya,
Osona, Garrotxa i Berguedà). Del seu
fons en coneixem algunes imatges de
Sant Pere de Torelló, Vidrà, Orís o
Santa Maria de Besora, que van ser
fetes entre 1910 i 1920. En destacaríem algunes fotografies fetes a l'interior d'una torneria santperenca i que
podem veure al Museu de la Torneria.
Actualment, el seu llegat està format
per unes 3.200 imatges en clixés de
vidre, que es troben dipositats a l'Arxiu Comarcal del Ripollès. (Palomeras;
Crivillé, 2001)
A més dels professionals d'aquest
nou art, des dels anys vuitanta del segle
XIX, la fotografia esdevé tota una afició per les classes benestants. Apareixeran els primers fotògrafs amateurs, que
faran de l'ús d'aquesta nova tecnologia
un divertimento petitburgès. Alguns
d'aquests primers amateurs acabaran
convertint-se en fotògrafs professionals,
però per a la majoria, la fotografia no
deixarà de ser un entreteniment lúdic
al qual dedicaran hores i diners. Alguns
amateurs, tot i no professionalitzar-se,
aconseguiran unes capacitats tècniques
iguals o millors que els professionals.
El Centre Excursionista de Catalunya
(CEC) esdevindrà un dels principals
punts de trobada d'aquests aficionats,
que uniran l'amor per l'excursionisme
amb la passió per la fotografia. Gràcies a alguns dels socis d'aquesta entitat,
disposem avui d'algunes de les imatges
més antigues de molts indrets del país.
Per l'arxiu fotogràfic d'aquesta entitat
tenim constància d'algunes de les fo-

tografies que els seus socis van fer durant les seves excursions a la vall del
Ges. Fotògrafs com Frederic Bordas i
Altarriba (1835-1908), Lluís Marià Vidal (1842-1922), Josep Salvany i Blanc
(1866-1929), Rossend Flaquer i Barrera (1870-1947), Jaume Biosca i Bové
(1875-1945), Francesc Serra i Dimas
(1877-1967), Magí-Pius Sandiumenge i
Puig (1885-1930), Emili Jové i Cosidó
(1890-1969), Manel Genovart i Boixet
(1890-1985), Josep Torrent i Garrigoles (1895-1917), Albert Oliveras i
Folch (1899-1989), Ferran Damians
i Racuder (?-1945), o Josep Maria
Guardia (?-?), varen fer algunes fotografies de la vall del Ges que podem trobar entre els llegats conservats a l'Arxiu Fotogràfic del CEC.
És segur que hi havia molts més
aficionats a la fotografia, dins i fora
d'aquesta entitat, però els seus fons
estan dispersos en altres llocs. Possiblement la llista d'aficionats a la
fotografia amb imatges de la Vall es
podria ampliar amb algunes de les
moltes persones que venien a estiuejar a casa nostra, i que de ben segur
varen fer fotografies per l'entorn.
A part dels fotògrafs foranis
també en coneixem de locals, persones que es van dedicar a l'art fotogràfic entre finals del segle XIX
i principis del segle XX. Alguns
d'aquests primers fotògrafs amateurs locals van ser:
- Joan Vilaró i Matas (1856-1913).
Propietari, nascut a Manlleu, i des
de finals del segle XIX resident a
la casa de la Riera de Sant Pere de
Torelló. Era aficionat a la fotografia,
i de les imatges que va captar se'n

conserven unes dues-centes quaranta plaques de vidre a l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Sant Pere de
Torelló, que van ser recuperades fa
uns anys durant l'enderroc de l'antiga casa de pagès. Les imatges que
s'han conservat documenten l'entorn rural de Sant Pere, algun indret
de la costa catalana, així com alguns
quadres pictòrics, entre 1890 i 1913.
- Laureà Coll i Soler (18561916). Metge i escultor, que treballava com escultor anatòmic a la
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Provenia de la
família Coll de Torelló descendent
del també metge Josep Coll i Dorca (1764-1800). A Torelló hi tenia
diverses finques en propietat i estiuejava a la casa Coll del carrer Rocaprevera, on hi passava les temporades estivals. Tenim notícia que un
tiet seu, possiblement Josep Enric
Coll i Masadas (pare de l'arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí),
ja practicava l'art fotogràfic pels
volts de 1891, tot i que en desconeixem la producció i si es conserva. Les fotografies que coneixem
de Laureà Coll corresponen aproximadament a un període entre els
anys 1906 i 1916, i principalment
es tracta de fotografies estereoscòpiques. La seva obra està dispersa entre alguns familiars i algun
col·leccionista particular, i entre
aquest llegat tenim constància de
l'existència d'una trentena d'imatges de Torelló i el seu entorn, així
com de la família i de l'interior de
la casa Coll de Torelló.

Fotografia del pont i la casa de la Riera de Sant Pere, al 1907. Joan Vilaró i Matas Autoretrat de Laureà Coll i Soler, entre 1906 i 1916 (Fons Família Coll)
(Arxiu Municipal de Sant Pere de Torelló)

EL FONS FOTOGRÀFIC DE L'ADET 21

Imatge del segell de Joan Castells i Coll fet amb
tampó de goma, i que marcava darrera dels positius
de les fotografies que feia (ADET)

Imatge del castell de Conanglell amb un fotògraf i la seva càmera en primer pla. Segons Raquel Casellas es
tracta del seu besavi Joan Castells i Coll (ADET)

- Joan Castells i Coll (1872-1940).
Fuster, vivia al número 19 del carrer
Sant Josep. Possiblement es tracti del
primer fotògraf de Torelló, en el sentit
que vivia de manera permanent a la
vila i que se li coneix l’afició a l’art fotogràfic. Casa seva era coneguda com
a cal Retratista, desconeixem però

com es va introduir en aquest món. A
l'Arxiu fotogràfic de l'ADET es conserven unes quantes imatges positivades que porten un segell al revers amb
el nom de Castells. Es tracta de imatges
de la vila, d'edificis, de la vida social,
així com algunes fotografies de pobles
de l'entorn. De Castells cal destacar

l'edició d'almenys una targeta postal,
una imatge molt interessant on hi ha
un fotomuntatge amb les lletres de
Torelló acompanyades d'una panoràmica i un breu text amb les característiques de la població. D'aquesta postal en coneixem una còpia circulada
l'octubre de 1912, fet que ens indica
que va ser editada abans d'aquesta
data. En aquest collage de Castells hi
apareixen algunes imatges que havien estat editades en targetes postals
d'Àngel Toldrà i Viazo (ATV), en les
dues sèries de 1907 i 1912, així com
altres imatges inèdites per nosaltres.
Aquest fet ens fa pensar que Castells
podria ser l'autor d'aquestes fotografies que l'editor Toldrà convertiria en
postals. A més de les postals també va
publicar alguna imatge a la premsa
escrita de l'època com veurem més
endavant, encara que ho fes sense
signar-les. Joan Castells era amic i coetani de Mn. Joan Canadell amb qui
compartien l'afició per la fotografia.

A-Targeta postal editada per Joan Castells. B - Detall del collage amb les imatges numerades. C Detall de la signatura de la targeta postal impresa.
Joan Castells i Coll (Fons d'Antoni Prat). IMATGES
DE LA POSTAL “TORELLÓ” : 1- Vista des del Puig de
Salit. Correspon a la postal ATV-3409. / 2- Casa de
la Vila. Correspon a la postal ATV-1261. /3- Estació
del ferrocarril. / 4- Església de Sant Feliu. Correspon
a la postal ATV-3408. / 5- Detall de l'altar de Sant
Feliu. / 6- Altar barroc de Sant Feliu. / 7- Altar del
santuari de Rocaprevera. / 8- La Coromina. / 9- Escola Rocaprevera. / 10- Santuari de Rocaprevera.
Correspon a la postal ATV-1267. / 11-Plaça Nova.
/ 12- Plaça Vella. / 13- Can Bassas. / 14- Malianta.
/ 15- Vila-seca. Correspon a la postal ATV-1264. /
16- Can Casarramona. / 17- Carrer Balmes. / 18Ermita de Sant Roc. / 19- Cal Feyner i Villa Escolita.
/ 20- Joanet de Pujols “Villa Maria”. / 21- Font Santa. Correspon a la postal ATV-3414. / 22- Fàbrica de
Borgonyà. / 23- Església de Borgonyà. / 24- Xalets
de la font Santa. Correspon a la postal ATV-1268. /
25- Font del ferro, font Santa. Correspon a la postal
ATV-3413. / 26- Panoràmica des de les Serrasses.
Correspon a la postal ATV-3407 (4).
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Autoretrat de mossèn Joan Canadell i Pujol, 1924
(ADET)

Autoretrat de Francesc Xavier Parés i Bartra, sense
datar (Col. Jordi Barón)

Autoretrat de Cintet Rifà i Anglada, sense datar
(Fons Família Rifà)

- Mn. Joan Canadell i Pujol
(1872-1941). Capellà i home molt
polifacètic, va muntar una impremta,
la primera de Torelló, i també es va
dedicar a l'art de la fotografia. Se'l
coneixia amb el malnom de Mossèn
Llàntia, perquè sovint anava tacat
de la tinta de la impremta. Entre els
anys 1900 i 1936 va dedicar-se també
a la fotografia, retratant Torelló i el
seu entorn, i en especial el santuari
de Rocaprevera, l'església de Sant
Feliu i el seu retaule barroc, així com
escenes de la vida quotidiana i religiosa de la vila. A l'arxiu de l'ADET
es conserven algunes imatges que
podem atribuir-li, entre elles unes
quantes plaques de vidre, algunes estereoscòpiques. És possible que existeixin més imatges fetes per Mn. Canadell i que nosaltres no en tinguem
constància, fins i tot és molt possible
que algunes de les imatges anònimes
que coneixem poguessin ser fruit del
seu treball.

Xavier Parés estudiaria medicina fins
a doctorar-se el 1902. El doctor Parés era una persona molt vinculada
al Centre Excursionista de Catalunya, on fins i tot va presidir la secció
fotogràfica d'aquesta entitat. Coneixem l'existència d'algunes imatges
que va fer durant les seves visites a
la vila de Sant Feliu, de quan venia
a estiuejar o d'excursió amb els seus
amics del CEC. Es tracta d'una trentena d'imatges de la Vall fetes entre
1910 i 1920 aproximadament, que ens
mostren l'entorn i la vida social de
Torelló (Badia, 2017). Parés va ser un
d'aquest aficionats que va aconseguir
un altíssim nivell de la tècnica fotogràfica, igual o superior a la de molts
professionals de primera línia. El seu
arxiu consta d'unes 3.000 imatges,
principalment de fotografia estereoscòpica, moltes fetes en viatges arreu del món. Actualment l'arxiu de
Francesc Xavier Parés i Bartra està
en mans d'un col·leccionista privat i
es troba en procés d'estudi.

anys, i actualment està dipositat a la
Biblioteca de Catalunya. Bona part
de les fotografies van ser fetes al voltant de la casa del Serrat i documenten la vida dels veïns i l'entorn de la
casa.

- Francesc Xavier Parés i Bartra (1875-1955). Metge nascut a la
casa Archs del carrer Nou, número
31 de Torelló, i que treballava com a
responsable de sanitat per l'Ajuntament de Barcelona. Xavier Parés, era
fill del doctor Manuel Parés i Bonfós
i de Dolors Bartra i Cortés, i net del
també metge torellonenc Jaume Parés i Arimany. A finals de la dècada
dels anys setanta del segle XIX, la
família es traslladaria a Barcelona i

- Jacint Rifà i Anglada (18791938). Industrial manlleuenc amb
casa al Serrat de Nespla de Sant Pere
de Torelló. Amb les seves fotografies
estereoscòpiques, Rifà va documentar bona part de la vida rural de la
zona, a més de fer fotografies familiars o de viatges. L'arxiu fotogràfic
d'en Cintet consta de més de 3.000
imatges, en plaques de vidre. La família el va conservar durant molts

- Josep Maria Pericas i Morros
(1881-1966). Arquitecte vigatà molt
vinculat a Torelló on la seva família
era propietària de la colònia industri al de la Coromina. Més enllà del
gaudi, Pericas utilitzava la fotografia
com a eina de documentació i estudi
per la seva professió. De les imatges
conservades pels familiars, n'hi ha
algunes de Torelló, especialment de
la colònia de la Coromina, així com
de les seves obres com a arquitecte,
dissenyador i interiorista. Les fotografies de Pericas van ser fetes principalment a partir dels darrers anys
del segle XIX, fins als anys trenta del
segle XX. En el seu arxiu, propietat
dels descendents, hi trobem algunes
imatges de Torelló i el seu entorn anteriors a 1900.
- Martí Aguilar i Bau (18881953). Torner de professió, era un
home discret i conegut per ser el fill
del mestre Aguilar. En Martí, era una
persona molt religiosa, i un gran aficionat al teatre i a la fotografia. Va
retratar alguns dels esdeveniments
de la vida social torellonenca de la
primera meitat del segle XX a Torelló. A l'ADET hi ha algunes imatges
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Retrat de Josep Maria Pericas i Morros, pels volts de
1914, autor desconegut (Fons Família Pericas)

que s'atribueixen a la seva autoria,
i un familiar conserva bona part
de l’arxiu fotogràfic, si bé caldria
fer un estudi més detallat d'aquest
fotògraf i del seu fons. D'aquesta
persona cal destacar-ne el fet que és
el primer fotògraf amateur que no
prové d'una família benestant, sinó
que es tracta d'un treballador. D'alguna manera ell serà la baula que
connectarà aquesta primera generació de fotògrafs amateurs amb la
següent generació.
- Pere Casellas i Prat (18971963). Torner, nascut a Torelló treballava a can Vidal. Es va casar amb
Maria Castells i Gorgues, filla de
Joan Castells i Coll, i vivia a la mateixa casa del sogre al carrer Sant Josep número 19, coneguda com a cal
Retratista. Va ser un fotògraf amateur que va arribar a convertir-se en
retratista semiprofessional. A finals
dels anys vint feia retrats d'estudi
a casa seva, tot i que mai deixaria
de treballar a la torneria Vidal. Pere
Casellas era amic i coetani del fotògraf amateur Martí Aguilar i Bau.
Desconeixem on es troba l'arxiu
amb les seves fotografies, més enllà d'unes quantes que es troben en
mans dels seus descendents.
Aquests són només els noms dels
primers fotògrafs de la vall del Ges
que coneixem amb certesa, segura-
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Retrat de Martí Aguilar i Bau cap el 1920, autor
desconegut (ADET)

ment n'hi va haver algun més. De fet
tenim sospites sobre altres possibles
fotògrafs però de moment encara no
en tenim confirmació i haurem de
seguir investigant. Cap a finals dels
anys vint i principis dels trenta, del
segle XX, el nombre de fotògrafs
amateurs augmentarà considerablement a les nostres contrades. En el
programa de Festa Major de 1929
hi trobem un anunci de l'estanc de
Josep Madirolas oferint màquines i
material fotogràfic. Aquest fet ens indica que ja hi ha certa demanda estable d'aquest material, i per tant el fet
fotogràfic ja és ben present a la societat de la Vall. En aquests moments
apareixerà una nova generació de
fotògrafs nascuts a les primeres dècades del nou segle, parlem d'en Jolis, en Bardolet, en Bartrolí, en Bassets, en Danés, en Peix, els germans
Trias, en Vinyeta, en Capdevila, en
Soler, en Pastallé, en Camprodon, en
Prat, en Domènech, en Maneja, en
Toribio, en Solà, o l'Arboix, i alguns
altres que faran de la fotografia una
passió a partir dels anys trenta, i després de la Guerra Civil. Però aquesta
història no l'explicarem aquí, i la deixarem per un altre dia.
Comentarem una d'aquestes
imatges anònimes que hi ha a l'arxiu fotogràfic de l'ADET i que no
podem atribuir a cap fotògraf en
concret, almenys fins el moment
present. Veiem-ne un altre exemple:

Anunci d'en Josep Madirolas oferint càmeras i material fotogràfic al programa de Festa Major de Torelló de 1929 (AMT)

Es tracta d'una fotografia on hi
veiem un grup de persones enmig
d'un pont. Però no és un pont qualsevol a qualsevol lloc del món. Si
ens hi fixem bé veurem que es tracta de l'antic pont sobre el riu Ges.
És l'avi del pont actual, és a dir del
pont que hi havia abans del pont
actual, no, de l'anterior. La fotografia està feta des del costat de la
plaça de Sant Fortià, i es veu l'antiga construcció i una part del carrer
del Pont al fons. El pont presenta
uns angles laterals, com uns festejadors, que estan a l'alçada del pilar
de suport, i que pren aquesta forma a la manera d'un trencaaigües,
molt típic dels ponts antics. En una
d'aquestes raconades del pont hi
podem veure la presència d’un fanal d'enllumenat públic, sense cablejat elèctric, que per l'època ha
de ser de petroli. A mà dreta de la
imatge, la primera casa que hi veiem és l'antic molí de les Palanques,
o d'en Coll, propietat de la família
Coll, i que és l'edifici que hi havia
abans de l'edifici de can Tort, abans
de la proa de vaixell enjardinat que
hi tenim ara. El pont que apareix
a la imatge és clau a l'hora de saber quan va ser feta la fotografia, ja
que es tracta de l'antic pont construït pels enginyers militars al segle
XVIII i que va ser substituït per un
de nou el 1895. Per tant, aquesta
fotografia ha de ser feta en un mo-

Imatge del pont sobre el riu Ges feta abans de 1895, autor desconegut (ADET)

ment anterior a aquesta data, és a
dir, abans de 1895. Però qui va fer
aquesta fotografia? Això, de moment, encara no ho sabem.

C) A la recerca de l'autor: fotoperiodistes, revistes il·lustrades
i targetes postals
Com venim explicant, una de les
incògnites que sovint ens trobem treballant amb les fotografies, especialment en les més antigues, és saber qui
va ser l'autor de les imatges que ens
han arribat fins avui. En molt poques
ocasions ens trobem amb una fotografia signada per l'autor. A vegades
podem saber qui s'amaga darrera de
cada imatge si la fotografia forma
part d'un llegat que ens arriba, en
concret, si forma part d'una col·lecció
tancada, l'arxiu d'algú, però malauradament aquest fet es dona en poques
ocasions.
Una de les maneres d'esbrinar
l'autoria d'imatges antigues pot ser
buscar en publicacions de l'època,
premsa, postals, programes de Festa
Major o en llibres editats, on hi puguin aparèixer algunes imatges amb
la signatura del fotògraf. D'aquesta
manera, creuant les dades obtingudes
podem saber amb més o menys certesa qui hi podia haver darrere l'objectiu de la càmera. Fent aquesta recerca

també podem descobrir noves imatges que fins ara ens eren desconegudes, així com descobrir l’existència de
nous fotògrafs que no teníem identificats. Veiem-ne alguns exemples d'una
recerca que hem fet tot rebuscant entre revistes antigues, que ens ha servit
per aprendre coses noves... i que també ens ha generat noves preguntes.
A finals del segle XIX, les tècniques d'impressió van permetre la reproducció d'imatges gràfiques sobre
paper, i la premsa escrita va començar a introduir dibuixos i fotografies
en les seves pàgines. L'èxit d'aquesta
novetat va ser tan gran que en poc
temps apareixerien nombroses revistes il·lustrades, publicacions que
s'especialitzarien en la reproducció i
difusió de les imatges gràfiques. Capçaleres com La Ilustración Ibérica, La
Ilustració Catalana (de tendència catalanista) o La Hormiga de Oro (de
tendència catòlica tradicionalista), en
seran algunes de les més exitoses. Alguns diaris com l'ABC també editaran un suplement il·lustrat propi com
la revista de Blanco y Negro.
Per a molts professionals de la
fotografia de l'època, se'ls obriria un
nou nínxol de negoci, i començarien
a col·laborar en aquestes revistes, fet
que els permetria completar el sou de
retratista. Fins i tot, alguns fotògrafs
s'especialitzarien en aquest nou mer-

cat de la premsa, i apareixerien així
els primers fotoperiodistes. A vegades, alguns fotògrafs per treure més
profit del seu treball fins i tot podien
arribar a publicar les mateixes imatges en diferents mitjans, com veurem
més endavant.
Gairebé en paral·lel a aquesta novetat, a partir de les mateixes
tècniques de reproducció gràfica,
apareix també l'edició impresa de
targetes postals, moltes d'elles fetes
amb imatges extretes de fotografies. Molts professionals de la càmera també trauran partit d'aquesta
nova via de negoci, que els ajudarà
a complementar el sou amb les altres
possibilitats esmentades, alguns, fins
i tot, s'especialitzaran en l'edició de
les targetes postals.
Avui, moltes d'aquestes revistes il·lustrades i premsa en general,
es troben digitalitzades en hemeroteques digitals i estan obertes a la
consulta pública a través d'Internet.
Nosaltres ja ens hi hem endinsat, i
cercant per aquestes webs hem trobat algunes imatges inèdites de Torelló, i hem descobert qui hi havia al
darrere d'algunes de les fotografies
que ja coneixíem, però que no sabíem qui les havia fet.
Hem començat la recerca per la
revista La Ilustración Ibérica (18831898), on hi hem trobat una de les re-
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Revista Artística de Catalunya, aquest
cop però apareixen sense signar. A
què correspon aquest fet?... potser
l'editorial o la impremta de les dues
revistes era la mateixa i varen reaprofitar una imatge que ja estava amortitzada? No ho sabem, en qualsevol
cas l'autor de la imatge ja era mort i
no podia reclamar el reconeixement
de la seva autoria.

Retalls de La Ilustración Ibérica, edicions de l'11 i 18
d'abril 1891 (Hemeroteca Nacional)

produccions més antigues de Torelló
que coneixem. En l'exemplar editat
l'11 d'abril de 1891, hi hem trobat
una imatge publicada signada per R.
Areñas. Rafel Areñas i Miret (1846–
1891), famós retratista barceloní, de
qui ja hem fet esment en el retrat
de Josep Riera i Arqués. En el següent número de la revista, editat el
18 d'abril del mateix any, hi apareix
una segona imatge de la vila signada pel mateix autor. La primera de
les imatges localitzades és una vista
de la plaça Major (plaça Vella), amb
l'edifici de can Parrella complet,
sense les terrasses actuals que esta-

ven ocupades per cossos d'edificis.
La segona imatge correspon a una
fotografia de la balconada de can Jaume de Conanglell a la plaça de la Rectoria, un emplaçament que esdevindrà
icònic per molts dels fotògrafs que
vindran en endavant, i que de fet ja havia estat plasmat pel pintor Lluís Rigalt i Farriols (1814-1894), l'any 1841.
Aquestes dues imatges reproduïdes a
la publicació són imatges inèdites que
desconeixíem fins al moment.
Continuant la cerca hem trobat
que aquestes imatges apareixen novament publicades uns anys més tard,
el 1901, en els números 39 i 42 de la

La següent cerca, l'hem fet a la
revista La Hormiga de Oro, que va
editar-se entre 1884 i 1936. Es tracta
d'una revista de tendència tradicionalista, afina als carlins i a l'església més
conservadora de l'època. Fent el buidatge hi hem trobat diferents entrades
referents a la vall del Ges, de les quals
en destacaríem una. En el número editat el 25 de novembre de 1905, entre
les pàgines 5 i 8 (742-744), hi destaca
la presència d'una breu ressenya de
la vall del Ges acompanyada de cinc
imatges repartides en tres pàgines diferents. La ressenya parla sobre els
tres pobles de la Vall i va acompanyada de tres imatges de Torelló, dues de
Sant Pere i una de Sant Vicenç que
nosaltres no havíem vist mai. Tant el
text com les imatges van signades per
Foto. P. Reig. En principi desconeixem
qui és aquest P. Reig, no en tenim cap

Retalls de La Hormiga de Oro, edició del 25 de novembre de 1905 amb fotografies de P. Reig (Hemeroteca digital)
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constància i en desconeixíem la seva
existència fins al moment. Buscant en
la mateixa revista hem trobat un altre article amb fotografies de Ripoll
signades per Pere Reig. Suposant que
P. Reig és el mateix Pere Reig i no
M. Rajoy, continuem la cerca a veure si podem esbrinar de quina persona es pot tractar. I finalment trobem
una persona anomenada Pere Reig
d'aquella època, un personatge que
podria encaixar amb el fotògraf que
busquem per diversos motius. La nostra hipòtesi és que aquest fotògraf
anònim que busquem podria ser Pere
Reig i Fiol (?-1924), ebenista i dramaturg, soci del CEC (des de 1914), i que
a la seva botiga del passeig de Gràcia
27 acollia les exposicions dels concursos fotogràfics del CEC (1915). Aquest
Pere Reig va ser també l'autor d'alguns
clixés amb imatges del Ripollès, la Cerdanya i el Montseny que es convertiren
en targetes postals que l'Associació
Pro Ensenyament en Català va editar el 1906.
De moment, això que acabem de
proposar, és només una hipòtesi de treball, i ens caldrà continuar investigant
per trobar proves empíriques que ens
permetin acceptar o refutar la idea inicial. Coincideix amb el nom, és una persona amb una bona posició econòmica,
que fa fotografies i és soci del CEC. Les
coincidències són moltes, però no n'hi
ha prou per poder afirmar que Pere
Reig i Fiol és la persona que busquem.
El fil queda obert i haurem de continuar desfent la troca fins que trobem proves més sòlides que ens permetin concloure si és o no és el nostre fotògraf.
Continuem la cerca a la revista

La Ilustració Catalana, núm. 2384, pàg. 7 del 22 de desembre de 1907 (ARCA)

La Ilustració Catalana, la primera
revista il·lustrada escrita en català i
de tendència catalanista, que va editar-se en dues etapes diferents, entre
1880-1894, i entre 1903-1917. Fent el
buidatge d'aquesta publicació hi hem
trobat diferents entrades referents
a Torelló amb fotografies incloses,
anem-les a veure. A la pàgina 7 del
número 238, editat el 22 de desembre de 1907, hi apareix un article de
Geroni Martorell parlant de l'església de la Coromina. Jeroni Martorell
i Terrats (Barcelona 1876-1951), és
un conegut historiador de l'art, responsable de Patrimoni Cultural de la
Mancomunitat de Catalunya. Aquest
article anava acompanyat de quatre
fotografies que apareixen sense signar. Fent altres cerques vàrem trobar
que una de les imatges havia aparegut
editada uns dies abans, el 10 d'agost
d'aquell mateix any a La Hormiga de
Oro. En aquest cas, la fotografia anava acompanyada d'una breu notícia
sobre la benedicció de l'església de
la Coromina, i aquí tampoc apareixia
signada. Aquestes imatges de la Coromina ens eren desconegudes fins al
moment, i no tenim cap element per
saber qui en va ser l'autor. Podrien
ser fotografies del propi Martorell?
O potser de l'arquitecte Pericas?
O d'algun fotoreporter llogat per a
l'ocasió?...
En el número 462, a la pàgina 4,
editat el 14 d'abril de 1912, hi trobem
dues fotografies, la A i la B, de l'acte
celebrat per la Lliga del Bon Mot uns
dies abans, que ens resulten molt familiars. Les imatges van signades per

Retall de La Hormiga de Oro, edició del 10 d'agost de 1907 (ARCA)
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Sagarra, f. Es tracta del conegut fotoperiodista Josep Maria Sagarra i Plana (Sarrià 1885 – Barcelona 1959). Per
embolicar més la troca, a La Hormiga
de Oro del 14 d'abril d'aquell mateix
any, hi trobem un breu text parlant de
l'acte, i una fotografia que coincideix
amb una de les dues publicades a La
Ilustració, la B. El text d'aquesta segona publicació no està signat, mentre
que la fotografia si bé no apareix signada directament, al final de la pàgina on hi trobem diferents fotografies
editades, hi apareix la signatura de
Fotogs Sagarra. Entenem doncs que
l'autor és també Josep M. Sagarra, i
veiem clarament que es tracta de la
mateixa fotografia que apareixia a La
Ilustració, la B.
La imatge B, repetida en les dues
publicacions, s'assembla molt a una
de les fotografies que hi ha al fons de
l'ADET, la C. Les imatges B i C no
són exactament la mateixa, s'han fet
des del mateix punt i només en varia
el moment immortalitzat; mateix dia,
mateix acte, mateixa ubicació de la
càmera, però diferent instant. Podria
tractar-se d'un altre clixé del mateix
autor?
Per altra banda, existeixen dues
imatges més d'aquest acte que formen part del fons de l'Abans de Torelló, la A' i la D. La A' coincideix
exactament amb una de les imatges
publicades, la A, mentre que la D,
ens mostra un altre instant de l'acte,
des d'un punt de vista diferent. Per
altra banda, els originals de les fotografies C i D, són còpies positivades
que porten una llegenda comuna Torelló - Meeting del Bon Mot, 8-4-12,
es tracta de còpies comercialitzades
com a recordatori de l'acte. Això ens
indica que les imatges C i D són d'un
mateix autor, i possiblement aquest
sigui el mateix que les imatges A i B,
obra de Josep Maria Sagarra i Plana.
La primera imatge, la A' no ens genera cap mena de dubte de la seva
autoria, mentre que, les altres dues
C i D, no deixa de ser una suposició
pensar que les va fer ell, tot i que hi
ha força fonament.
En el número 474, a la pàgina 4,
editat el 7 de juliol de 1912, hi trobem quatre fotografies més dedicades a Torelló i que ocupen tota la pàgina, en concret es tracta de quatre
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Fotografia de l’acte celebrat per la Lliga del Bon Mot, 8 d'abril de
1912, fotografia de Josep Maria Sagarra i Plana. (Fons familiar Vilar
i Vinyeta, Col. l'Abans Torelló). Imatge A'

Retall de La Ilustració Catalana,
núm. 462, pàg. 4 del 14 d'abril de
1912. (ARCA). Imatges A i B

Fotografia de l'acte celebrat per la Lliga del Bon Mot, 8 d'abril de
1912, fotografia atribuïda a Josep Maria Sagarra i Plana (ADET).
Imatge C

imatges de la primera
Festa del Peix amb fotografies que venen signades per Ballel, f. Sens
dubte es tracta de Frederic Ballell i Maymí
(1864-1951), reconegut
fotoperiodista de qui es
conserva part del llegat
a l'Arxiu Fotogràfic de
Barcelona (AFB), provinent del fons de l’Edi- Fotografia de l’acte celebrat per la Lliga del Bon Mot, 8 d'abril de 1912,
torial López, editora de fotografia atribuïda a Josep Maria Sagarra i Plana (Fons familiar SoLa Ilustració Catalana. lanich i Colomer, Col. L'Abans Torelló). Imatge D
Algunes imatges molt
semblants a les publicades a La Ilustració apareixeran o potser hi havia més d'un fotoperitambé publicades a la revista Blan- odista cobrint l'esdeveniment? Aquí
co y Negro (07/07/1912, p. 23), però ens resulta una mica més complicat
aquí no hi apareixen signades. Una que en el cas anterior ja que no tealtra imatge d'aquell dia, i diferent a nim imatges repetides.
les aquí presentades també la podem
En el número 696 editat el 8 d'octrobar a la pàgina 666 del primer volum de la Història de Torelló de Mn. tubre de 1916, a la pàgina 4, apareixen
Fortià Solà (1947), i també circulen dues fotografies inèdites del riu Ges
diferents fotopostals d'aquell esde- que venen signades per [Xavier Paveniment. Totes aquestes imatges rés]. Aquest cas és interessant perquè
ens connecta amb en Francesc Xavier
podrien ser del mateix autor?...

Retall de La Ilustració Catalana, núm. 474, pàg. 4 del 7 de juliol de 1912 (ARCA)

Parés i Bartra del qui ja hem parlat.
En darrera instància hem trobat
quatre articles més de La Ilustració
Catalana on apareixen imatges de Torelló (núm. 634, p. 8, 1915; núm. 636,
p. 8, 1915; núm. 696, p. 12, 1916; núm.
743, p. 12, 1917) totes signades per

Blanco y Negro, núm. 462, pàg. 23 del 7 de juliol de 1912 (Hemeroteca ABC)

Subirachs, f, possiblement Joan Subirachs i Pujol (Vic 1866 - Bcn 1954).
Es tracta d'una fotografia del pedronet de Montserrat, una fotografia de
l'Orfeó Cirviànum, el fotomuntatge
de l'estendard de l'Orfeó Cirviànum,
i dues imatges de la trobada de ger0
un dubte, és possible que sí que ho fos,

Retall de La Ilustració Catalana, núm. 696, pàg. 4 del 8 d'octubre de 1916 (ARCA)

i que col·laborés amb aquesta publicació? On poden ser les altres fotografies que de ben segur devia fer?... O
potser només feia d'intermediari i les
imatges eren d'algú altre?, i si és així,
qui és o qui són? Poden ser alguns dels
fotògrafs amateurs que ja coneixem?
Potser l'esmentat Joan Castells o mossèn Canadell? En tot cas la imatge de
l'estendard i de la fotografia de grup
de l'Orfeó són fotomuntatges, que de
ben segur havia de fer algun professional o algú molt experimentat en la
tècnica fotogràfica.
De què ens ha servit fer tot
aquest buidat de premsa que hem fet
fins aquí? Per una banda hem descobert imatges inèdites, que desconeixíem fins al moment, encara que estan
reproduïdes en paper imprès i no en
la qualitat que té el paper fotogràfic.
També hem pogut identificar alguns
fotògrafs que varen venir a fer fotos
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a casa nostra i de qui en desconeixíem la feina, i ens han aparegut nous
noms per estirar del fil. A més, d'entre
aquestes imatges trobades a la premsa de l'època, veiem que n'hi ha alguna que coincideix amb imatges que hi
ha a l'arxiu de l'ADET o d'altres fons.
I per l'altra banda tenim tres imatges
de l'acte de la Lliga del Bon Mot el 8
d'abril de 1912, dues d'elles coincideixen amb les publicades per J. Sagarra
a La Ilustració. Podríem continuar de
forma més extensa repassant tota la
premsa de l'època, però en primer
lloc encara hi estem treballant, i en
segon lloc ens sembla que ja ha quedat clar el que us volíem explicar.
Un altre element que també volíem analitzar breument referent a les
imatges impreses, és el de l'edició i
venda de les targetes postals, que a la
vall del Ges, va començar al voltant
de 1902. De les primeres edicions de
postals de la Vall, en coneixem alguns
dels fotògrafs com Amadeu Mauri i Aulet (1862-1933), Lluís Torras i
Farell (1867-1932), Josep Palmarola
i Cunill (1868-1928), Joan Castells
i Coll (1872-1940), Lucien Roisin i
Besnard (1884-1943), o Josep Boixadera i Ponsa (1878-1938). En d'altres
ocasions només en coneixem el nom
de l'editor o de l’impressor: Tip. Modolell, Josep Cunill i Sala (posteriorment Vídua Cunill), Àngel Toldrà i
Viazo, Foto Mauri i Col. Mauri (que
podria tractar-se tant del fotògraf
Amadeu Mauri com d’algun dels seus
fills Jesús i/o Colon Mauri i Radó), o
Fototípia Thomàs. Aquest és un altre
camp que resta per investigar i que
ens pot permetre conèixer el nom
d'altres fotògrafs que varen treballar
en el nostre entorn.

Retall de La Ilustració Catalana, núm. 634, pàg. 12
de l'1 d'agost de 1915 (ARCA)

Retall de La Ilustració Catalana, núm. 634, pàg. 12
de l'1 d'agost de 1915 (ARCA)

Retall de La Ilustració Catalana, núm. 634, pàg. 8 de l'1 d'agost de 1915 (ARCA)

D) Documentant els fets a
l'instant: reporters gràfics
Entre les moltes fotografies que
podem trobar en un arxiu fotogràfic
com el de l'ADET, n'hi ha algunes
que s'assemblen molt entre elles i
que de fet conformen un conjunt que
ens mostren un mateix acte, un mateix moment. Es tracta dels reportatges fotogràfics fets generalment per
un mateix autor amb l'objectiu de documentar un esdeveniment concret.
Agafem com a exemple una sè-
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Fotomuntatge amb els membres de l'Orfeó Cirvianum a la plaça Vella, 1915. Foto de Joan Castells i Coll
(ADET)

rie de fotografies corresponents a
les Festes Constantinianes de 1913
celebrades a la vila de Sant Feliu de
Torelló. Aquest conjunt de fotografies que veurem provenen del llegat
que la família del secretari Castells
va donar fa uns anys a l'entitat. En
aquest cas trobem que tot aquest
conjunt de fotografies van segellades
una a una per un tampó de goma amb
el títol de: “Torelló. Fiestas Constantinianas, 1913”, i estan signades, també amb tampó, amb el nom de: “Fot.
Palmerola Vich”. A més, cada una de
les imatges va numerada, de l'1 al 13
(ens falten la 1 i la 4).
Les Festes Constantinianes, es
varen celebrar arreu del món cris-

tià durant l'any jubilar de 1913, i foren promogudes pel papa Pius X, en
commemoració dels 1.600 anys de
l'edicte de Milà (313), on l'emperador Constantí el Gran promogué la
despenalització del cristianisme a l'antiga Roma. A Catalunya, el bisbe de
Vic Josep Torres i Bagues, en va ser
un dels principals impulsors (Serra
de Manresa, 2013). En les festes que
es van celebrar a Torelló, el 28 de desembre, es varen inaugurar les tres
creus del puig de les Tres Creus, dissenyades per l'arquitecte Pericas. Josep
Maria Pericas i Morros, arquitecte del
bisbat de Vic, va dissenyar i dirigir la
instal·lació d'aquestes tres creus gregues de ferro forjat situades damunt

d’uns pedestals de pedra picada. La
creu central, notablement més gran
que les altres, portava les lletres alfa i
omega penjades d’uns braços laterals,
i al pedestal del mig hi havia gravades
les dates commemoratives dels anys
313 i 1913. Aquesta reforma de les antigues creus de fusta va tenir un cost
de 1.825 pessetes que es va finançar
mitjançant una subscripció popular.
La solemne inauguració es va fer amb
una funció religiosa al santuari de
Rocaprevera on va predicar mossèn
Lluís Vinyes de Vic. Seguidament es
va fer una concorregudíssima processó que, amb gran fervor popular, sortí
del santuari i va acabar al cim del puig
de les Tres Creus on el rector mossèn

Onze de les tretze fotografies que configuren el reportatge de les Festes Constantinianes a Torelló realitzades per Josep Palmarola i Cunill el 28 de desembre de 1913. Totes elles porten un petit número en un racó
de la imatge (ADET)
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Pladelasala va beneir les noves creus
acabades d'instal·lar.
Durant aquest esdeveniment,
el fotògraf Josep Palmarola i Cunill
(Sant Hipòlit de Voltregà 1868- Vic
1928), va dur a terme un fotoreportatge de l'acte, com ja havia fet en les
festes constantinianes d'altres poblacions, com a Sant Pere de Torelló el
23 de setembre d'aquell mateix any.
Aquest era un dels tipus de feina que
aquest fotògraf solia realitzar més
enllà dels retrats d'estudi, o l'edició
de targetes postals. Josep Palmerola,
que si us hi heu fixat bé ja és la tercera vegada que apareix citat en aquest
text, no sabem exactament com va
introduir-se en el món de la fotografia. Palmerola era comerciant, tenia
una confiteria a Vic, i entre d'altres
productes venia focs d'artifici per a
les festes. Possiblement va començar
com a fotògraf amateur a principis
del segle XX, i el 1910 tenim documentat que venia material relacionat
amb la fotografia a la seva botiga.
El 1911 trobem les seves primeres
imatges publicades a la premsa, en
concret a La Hormiga de Oro en el
número editat el 30 de novembre. A
partir d'aquell moment serien habituals les col·laboracions amb aquesta
publicació, i puntualment també ho
faria amb d'altres capçaleres com La
Actualidad. El 1912, Palmarola es va
professionalitzar com a fotògraf amb
l'obertura d'una galeria fotogràfica
dedicada principalment als retrats
d'estudi.
En paral·lel a la botiga i la galeria, Palmerola també es dedicava a
recórrer tota la comarca cada vegada
que hi havia un esdeveniment o acte
social rellevant, convertint-se en el
principal reporter fotogràfic de les
nostres contrades. Podríem dir que
feia de fotògraf ambulant, assistia a
determinats actes en diferents pobles de la comarca com Vic, Torelló,
Manlleu, Taradell, Seva, Santa Maria
de Corcó, Aiguafreda, Sant Julià de
Vilatorta, Roda de Ter, Prats de Lluçanès, Tona o Sant Pere entre d'altres,
i amb la seva càmera immortalitzava
els diferents esdeveniments que s'hi
celebraven. Sovint cobria també els
actes oficials del bisbat de Vic.
Després de fer les fotografies
durant un dels esdeveniments, feia
còpies de les imatges que mostrava
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al públic assistent, tot posant un petit
número en un racó de cada una de les
fotografies, per poder-la identificar.
Les còpies que venia eren segellades
a l'instant amb un tampó de goma, on
hi havia el nom de la població, el nom
de la festa en qüestió, a vegades l'any,
i la signatura del fotògraf J. P. Vich /
Fot. Palmarola Vich. La part posterior
de la imatge tenia el format de postal per si es volia enviar per correu,
fet habitual en aquella època, en què
moltes de les còpies positivades de
fotografies tenien aquest format postal amb unes dimensions de 14 x 9 cm
aproximadament.
També va editar diverses targetes
postals impreses de diferents poblacions de la comarca, entre les quals destaquen diverses sèries de la ciutat de
Vic editades en esperanto. Palmerola
era un conegut esperantista, i durant
alguns anys va presidir l'associació vigatana, Viko Esperantistaro.
A la seva mort, el 1928, el fill Antoni
Palmarola i Aregall (Vic, 1899-1948)
el succeiria en el negoci de retratista i de venda de material fotogràfic.
La feina de reporter la continuaria el
fotògraf Antoni Robert (1903-1976)
que compraria bona part del fons fotogràfic a la família.
Com hem anat veient, Josep Palmarola i Cunill va fer tots els papers
de l'auca dins la professió de fotògraf:
va ser retratista, fotògraf ambulant,
fotoreporter, fotoperiodista, va editar
postals, va vendre material fotogràfic,
i fins i tot llogava el laboratori fotogràfic perquè els fotògrafs amateurs
poguessin revelar les seves fotografies. Als pobles de la vall del Ges hi va
fer uns quants reportatges i va editar
diverses postals de Sant Pere de Torelló. Actualment, bona part del llegat
Palmarola està custodiat a l'Arxiu
Comarcal d'Osona.

arxiu. Mirant la imatge, a primera vista
podem veure que es tracta d'una ballada de sardanes a la plaça Vella de Torelló a principis del segle XX, amb la
plaça molt engalanada i amb molta
afluència de públic. Fins aquí el més
evident, però continuem sense poder
respondre la majoria de preguntes
essencials.
En un cas així podem començar
per fer una descripció de la fotografia,
comencem per mirar-nos la imatge a
veure quines coses ens criden l'atenció:
– Un element previ que destaca des
d’un punt de vista tècnic és el color
sèpia de la còpia fotogràfica. Molt
típica de fotografies de principis del
segle XX.
– Entrant en l'anàlisi del que veiem
a la imatge, el primer que ens crida
l'atenció és la presència d'una tarima molt ben engalanada amb escuts
florals i senyeres al fons de la plaça.
Sembla una diada important a jutjar
per l'embelliment. Potser una Festa
Major?
– La segona cosa que veiem és que
les diferents rotllanes de balladors tenen un pal amb un cartell al mig de
la rotllana. Potser es tracta d'un concurs? A més hi ha un seguit de persones que són al mig i que observen
molt de prop els balladors. Potser elsmembres del jurat?
– La tercera qüestió és que hi veiem dues rotllanes formades només
per homes. Aquesta era un costum
típic de principis de segle, especialment a la banda de Girona, i que aquí
es va practicar en els primers anys de
la introducció de les sardanes.
– El quart element que ens crida
l'atenció és la diferència de vestimenta entre els que ballen i el públic
que s'ho mira. Un clar reflex social de
qui eren les primeres persones que es
van introduir en el món sardanístic.

E) Ballem?...
una de sardanes

Tot això que fins ara hem comentat no deixen de ser hipòtesis
que caldria contrastar per poder
confirmar, matisar o refusar. A partir
d'aquí podríem buscar notícies a la
premsa antiga sobre sardanes a Torelló i obrir una línia d'investigació
sobre aquesta qüestió. També podria
ser útil fer algunes cerques a la xarxa
i a hemeroteques i arxius. I així ho
hem fet, i de vegades ens en sortim
i passen petits miracles. Mentre es-

De la fotografia que us mostrarem a continuació, n'existeix una còpia positivada en paper fotogràfic que
està arxivada a l'ADET. La imatge va
ser escanejada i penjada a la plataforma web de l'entitat sense cap indicació que ens permeti saber de quin
acte es tracta, quan va ser feta, qui la va
fer, i com va arribar la còpia al nostre

Fotografia atribuïda a R. Viñolas, 30 de juliol de 1911 (ADET)

tàvem cercant imatges de Torelló i
del fet sardanístic a Internet, ens va
aparèixer la següent imatge: un retall
d'una revista, en concret de La Actualidad, a la pàgina 16 del número
61, editada el 8 d'agost de 1911. La
imatge que hi trobem en aquesta
publicació és el d'una fotografia
que correspon al mateix acte que
el de la imatge que ja teníem, una
fotografia molt semblant feta en
un instant diferent i des d'un angle lleugerament diferent. Al peu
de la imatge publicada hi podem
llegir: “TORELLÓ. --Concurso de
sardanas celebrado el 30 del mes
pasado con motivo de la fiesta
mayor.--Foto. R. Viñolas”
La publicació deixa clar que és
Torelló, cosa que ja veiem, i parla
d'un concurs de sardanes celebrat
un dia 30 del passat amb motiu de
la Festa Major de 1911. Si la Festa
Major de Torelló és l'1 d'agost, vol
dir que el concurs de sardanes es va
celebrar el diumenge 30 de juliol. Per
altra banda, la fotografia de la revista la signa un fotògraf anomenat R.
Viñolas. Aquest és un nom que no
teníem registrat com a fotògraf, així
que la següent pregunta és: Qui és
aquest R. Viñolas? I, és possible que
el fotògraf de les dues imatges que
tenim sigui el mateix? L'angle de la
imatge és bastant similar, i en aquella època, el 1911, no hi havia gaires
fotògrafs... o sí? Hem estat buscant
de quin R. Viñolas podria tractar-se,
d’entrada no ens apareixen R. Viñoles vinculats amb la fotografia o que
tinguessin una posició social que els

permetés tenir una càmera fotogràfica. I de sobte ens trobem amb un
arquitecte anomenat Ramon Viñolas
i Llosas. Podria ser aquest el nostre
fotògraf desconegut? Fins al moment
totes les cerques que hem fet no ens
han donat cap resultat concret, haurem de seguir estirant aquest fil.
Tornem però a l'acte que ens
explica la fotografia. Sabem que es
tracta d'un concurs de sardanes fet
durant la Festa Major, i en concret
que es va fer el dia 30 del mes de
juliol de 1911. A Torelló disposem
del llibre Cròniques de Festa Major.
1885-1936, fet per l'Antoni Camprodon i Rovira, i autoeditat el 2000. En
aquest llibre es recullen les cròniques
que la premsa comarcal de l'època va
fer sobre les Festes Majors de Torelló.
Així que si hi busquem les cròniques
d'aquell any potser alguna cosa hi
trobarem, i efectivament hi trobem
aquestes notícies/cròniques de la Gazeta Montanyesa que ens expliquen
molt clarament la fotografia. I aquí el
millor que podem fer és transcriureles literalment i que vosaltres jutgeu:

Gazeta Montanyesa, número 615. 24
de juliol de 1911
“En lo concurs de Sardanes que hi
haurà diumenge a la tarda, a la Plaça
Major, se concedirán un primer premi
de 150 pts. otorgat per l'Ajuntament y
un segon premi de 100 pts. per “Unió
Sardanista”. Adamés, lo Sr. Bosch, Diputat a Corts, y lo Sr. Verdaguer, Diputat
provincial, ofereixen des premis més de
250 ptas., lo primer, y de 40 pts. lo segon.”
Gazeta Montanyesa, número 619.

Vich dijous 3 d'agost de 1911
“Diumenge a tres hores de la tarda
a la Plaça Major l'anunciat Concurs de
Sardanes ab la cobla “La Lira Olotina”.
Ab llargs bancs de fusta se marcá un
clos a la plassa a fi de que poguesen
moures ab llibertat. La presidencia,
formada de les autoritats, Ajuntament
y representacions de les entitats locals,
ocupava un espayós cadafalch o plataforma a la qual s'hi pujava per amples
grahons encatifats. Com elements decoratius que produhian un vistós colp
de vista, hi havia l'escut de la Vila, y los
de Catalunya, Vich y Barcelona onejant
també quatre banderes catalanes al cim
de sengles antenes.
Les colles inscrites eren nou, a saber: quatre de Vich, dues de Manlleu,
una de Ripoll, una de Roda y una de
Sant Hipolit. Es d'advertir que per
acort de la Comissió no hi podia pendre part cap colla de la població per
major garantir de imparcialitat en la
adjudicació dels premis.
Per exigirho la cabuda de la plassa
en relació ab lo nombre de colles inscrites, aquestes se distribuiren en dúes
tandes, ballant cada una una sardana
de concurs y la sardana de lluhiment.
La sardana de concurs, ab l'enginy
que solen portar aquestes peces, no fou
treta exactament per cap de les colles.
No obstant, el publich observá bé que
la titolada “Flor Ausetana” acabá tres
compassos justes abans que la cobla.
No pogué, per tant, adjudicarse lo
primer premi de 150 pts. que fou repartit a prudent criteri del Jurat.
Lo premi de 100 pts. destinat a la
sardana de lluhiment, fou adjudicat a
la dita colla “Flor Ausetana”.
En resum, sigueren premiades:
“Flor Ausetana” ab 100 pts “Sardana
de Ripoll” ab 40 pts. “Floretes Vigatanes” ab 40 pts. “Sembrant l'Amor”
(jovens vigatans ab donzelles de la
vila) ab 40 pts. Manlleuenchs Catalans”, ab 15 pts. “Sardana Hipolitana”
ab 15 pts. “Or fi”, ab 15 pts, “Sardana
de Manlleu”, ab 15 pts. y “Infantil de
Roda”, ab 15 pts.
La animació fou estraordinaria y
el resultat molt satisfactori. Després
del concurs se ballaren dues sardanes
a la Plassa Major y quatre a la Placeta den Pujol. Havent sopat sen ballaren una/dos a la Plassa de St. Fortià.

EL FONS FOTOGRÀFIC DE L'ADET 33

Revista La Actualidad, número 62 del 8 d'agost de 1911, pàgina 19 (Hemeroteca Nacional)

Gazeta Montanyesa, número 626.
Vich, 19 d'agost de 1911
DEL CONCURS DE SARDANES
DE TORELLÓ.
En lo periódich “Ausetania” nº
556, aparegué una forta censura al
jurat calificador del Concurs de sardanes celebrat aquí lo die 30 de juliol, rebelantse contre el veredicte pronunciat. No hauriem de respondre a
semblant sortida. Direm que lo jurat
no ignorava la inscripció de la colla
“Sardanes de Ripoll”.
Que la Comissió, al redactar la
base de referencia, no tenia altra mira
que evitar que cap colla d'homes de Torelló se'n dugués un céntim de premi.
Sembla que els crítics anonims mostran vives simpaties per una determinada colla concurrent. Ho diem perqué
nos obligan. La Cobla tocá la Sardana
Revessa, reglamentariament es dir curts
y repetits llarchs y repetits, curts y repetits llarchs y repetits y punt final.
La sardana donava 24 per 79 en
total 412 compasos o punts. Ara bé¿saben los entesos y anònims crítichs
com ballá o repartí la sardana la colla
de ses preferencies? Desde'l principi
que com es natural començá pels curts,
no pará fins a 262, y féu seguidament
150 de llarchs, fins al final. Tal es la
nota donada pel membre del jurat encarregat d'examinar la colla aludida.
En la sardana de lluhiment, la colla aludida formava bonich conjunt
peró no ballava al estil empordanés,
com prevehian les bases del programa.
Un dels sardanistes tingué una equivocació (açó es molt facil) que fou corretgida immediatament per sos companys.
Lo jurat, que no vol passarse d'infalible, fallá ab absoluta imparcialitat
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y sens lo més mínim perjudici a lo
qual pressisament hauria sigut un entrebanch moral la conccurrecia “dels
sardanistes del poble” y no es culpa
d'ell si no quedaren contentes totes les
colles, que mai plou al gust de tots.
Quam les colles concurrents prengueren part en el concurs, és prova
evident que tenia plena confiança en
lo jurat. Açó és indiscutible: lo demés
son tonteries, és cercar tres peus al gat.
Ah!...”sí los señores jurados no entendian pelota en el asunto” (“entender
pelota!” aquest modisme? ja val un
premi), sentim no haver sabut lo nom
dels crítichs, y encara nos interessa saberho are per nomenarlos junts per lo
Concurs del any que vé, perque, segons
ells, hem de creure que ho faran més
bé. De bon grat los cedirem la plaça.
Y si no es lo veredicte lo que mou
als comunicats, sino un despit, tal vegada, nascut en la gestació del projecte de
concurs, siguin nobles: tréguinse la careta, y discutirem. No pas ab anònims.
Torelló, 14 d'agost de 1911
Per lo Jurat, Miquel Danés y
Espulgues.
I ja ho tenim!, no només es tracta
d'un concurs de sardanes a Torelló,
sinó que es tracta del primer concurs de sardanes que es va celebrar
a la vila, el diumenge 30 de juliol de
1911, a les tres de la tarda. Hi assistiren un diputat a corts i un diputat
provincial, que sufragaren bona part
dels importants premis en metàl·lic
que es donaven. Hi participaren nou
colles sardanistes, que hagueren de
ballar en dos torns perquè no hi cabien tots. La música va anar a càrrec
de la cobla la Lira Olotina que va to-

car una sardana de revessa i una de
lluïment, en dues tongades. Cap colla
de la vila va participar en el concurs
per evitar conflicte amb el jurat, per
tant s'entén que sí que hi havia colla
torellonenca en aquells moments, tot i
que no hi participés. I com sempre ha
passat, passa i passarà en els concursos
sardanístics, el jurat no va dictar al gust
de tothom.
Amb aquesta descripció hem
volgut explicar la gran quantitat d'informació que podem extreure d'una
imatge, i de com podem fer el procés
d'investigació. Si som pacients i la sort
bufa al nostre favor, podem desvelar
alguns misteris, i aportar nova informació sobre petits esdeveniments de
la història local.

F) Desmuntant un paisatge, i de com estirar els fils.
Quan estudies un arxiu, sigui del
tipus que sigui, sempre poden aparèixer coses que han passat desapercebudes al ulls de les persones que s'ho
han mirat abans que tu. Remenant
dins de l'arxiu fotogràfic de l'ADET
van aparèixer quatre imatges de paisatge de Torelló provinents de còpies positivades. Cada una d'aquestes
imatges tenia un número de referència diferent, però totes quatre tenien
en comú un mateix aspecte, el color
sèpia del revelat que ens indicava
certa antiguitat. (Fotos: 231, 912, 1079
i 1080).
Jugant-hi vàrem veure que
aquestes quatre imatges que crèiem
independents, es sobreposaven parcialment entre elles formant una sola
i gran fotografia panoràmica feta des
del puig de les Vinyes. (Fotos: 1080,
1079, 231 i 912).
Novament ens trobàvem davant
una fotografia anònima, d'autor
desconegut, i de la qual tampoc en
sabíem la data en què va ser feta.
Així que novament ens posàvem a
observar la imatge amb deteniment
i a intentar esbrinar alguns dels secrets que s'hi podien amagar. La
primera sorpresa que ens vàrem
endur, va ser el fet que aquestes fotografies fossin fetes des d'aquest
punt concret. Fins al moment, la
resta de fotografies panoràmiques
conegudes de Torelló eren fetes des
de les Serrasses, des de Rocapreve-

ra o des del puig de Sant Feliu, però
cap d'elles estava feta des del puig
de les Vinyes.
A partir de la fotografia digitalitzada és possible jugar una mica
més amb la imatge, ampliant-la
fins a veure detalls que poden passar desapercebuts a ull nu. Potser
des de casa no serà fàcil però us
proposem que juguem una mica
a partir de la observació d'aquesta imatge panoràmica, i us aconsellem que agafeu algun element
que us ajudi a augmentar-la. Si us
sembla plantejarem un seguit de
preguntes a veure què i com ho veieu vosaltres. També podeu mirar
la imatge del desplegable que ve
amb el programa, o la pàgina web
de la Festa Major.

Les preguntes que us proposem
que respongueu són les següents:
– D'esquerra a dreta, quines cases de pagès del terme de Torelló
podeu identificar dins la imatge?
I quines d'elles han desaparegut
avui?
– D'esquerra a dreta, quantes xemeneies industrials veieu, i a quin
taller/fàbrica corresponen? I quines d'aquestes xemeneies encara es
conserven avui?
– Quines son les tres construccions que està encerclades?... en podeu veure o intuir d'altres?
– En quina època de l'any està feta
la fotografia? I justifiqueu el perquè.
– En quin any està feta la fotografia? I justifiqueu el perquè.

D'esquerra a dreta, quines cases de
pagès del terme de Torelló podeu
identificar dins la imatges? I quines
d'elles han desaparegut avui?
La primera casa de pagès que
veiem en aquesta panoràmica, d'esquerra a dreta, és, la casa del Coll (1),
al costat esquerre del santuari de Rocaprevera. Després, en primer terme
de la imatge veiem la desapareguda
casa de Damians (2), entre els actuals carrers de Puigdessalit i Damians.
Pujant en diagonal per la imatge,
tocant al riu Ges hi veiem una altra
petita masia, la casa del Tint (3) també desapareguda i que es trobava a
la zona de l'actual mercat municipal.
Seguint a l'altre costat del riu, al centre de la imatge hi veiem una taca
blanca que es correspon a la casa

Fotografies número 231, 912, 1079 i 1080 del fons fotogràfic de l'ADET. Aparentment es tractava de quatre imatges independents que ordenades correctament van
acabar configurant una gran fotografia panoràmica. Les quatre imatges van ser unides i posteriorment tractades digitalment amb el programa Adobe Photoshop
fins a obtenir la nova imatge
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de l'Espona (4), que tot i que actualment ha estat força transformada,
encara existeix davant de la fàbrica
de mobles Carré. Més a la seva dreta s'intueix la casa de Puig-robí (5) a
tocar de la via del tren i que encara
es conserva (aquesta sense ampliació és difícil de veure). Encara més
a la dreta, sobre el cementiri es veu
clarament la desapareguda casa de
la Riba (6), enmig del barri de l'altre
costat de la via. Tornant a primer pla
de la fotografia, a tocar del Ges, veiem l'antic molí de Malianta (7), avui
sense la seva funcionalitat com a
molí, si bé la casa va ser reconstruïda
després de l'aiguat aprofitant parts
del molí original. Una mica més
amunt, per sobre la torre Illamola
del carrer Balmes, i a l'altre costat
de la via del tren, podem veure-hi
el també desaparegut Mastorra (8),
que es trobava a la zona dels actuals
carrer Progrés amb Ausiàs March.
Tornant al costat del riu Ges hi podem veure la casa d'Espunyola (9),
encara existent. I finalment a la dreta
de la imatge sobre un turó hi veiem
la casa de Puigbacó (10), que encara
existeix però que ha estat fortament
transformada i es troba completament envoltada de naus industrials.
En total hem comptabilitzat deu
cases de pagès al terme de Torelló,
a les quals hi podríem afegir unes
quantes de Sant Vicenç com els Jolis, mas Torra, Joanet de Pujols o el
Viver. D'aquestes deu cases de pagès, quatre ja no existeixen i han
estat engolides per l'actual trama
urbana de la vila.
D'esquerra a dreta, quantes xemeneies industrials veieu, i a quin taller/fàbrica corresponen? I quines
d'aquestes xemeneies encara es conserven avui?
Seguint el mateix ordre d'esquerra a dreta, identificarem les xemene-
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ies de tallers o indústries que veiem
a la fotografia. Deixant de banda les
xemeneies particulars de cada casa o
bloc de cases, hem comptabilitzat un
total de vuit xemeneies industrials.
Aquí, us hem de dir, que fins i tot nosaltres ens hem endut alguna sorpresa
que no ens esperàvem. La primera xemeneia que veiem és la de cal Feyner
(11), que tot i que la fàbrica va ser
enderrocada al tombant de segle XX,
la xemeneia es va conservar enmig
de la rotonda al carrer de la Xemeneia. La segona que veiem, es troba
enmig de la trama urbana de la vila,
just al darrera d'una casa del carrer
Sant Bartomeu, sembla el número 5?
(12), podria tractar-se del forn de pa
d'en Fortià Català (actual pastisseria
Gaja)? La següent xemeneia també la
trobem al bell mig del poble, al carrer
Sant Miquel, possiblement al número
16 (13), on hi havia la primera torneria mecànica dels Vidal, i que posteriorment va ser llogat a la fusteria de
can Coma. L'edifici disposava d'una
petita màquina de vapor i necessitava
d'una xemeneia per extreure els fums.
Una mica més amunt veiem la número
(14) que sembla pertànyer a un edifici cap al final del carrer de Ges Avall.
Potser podria tractar-se de la fàbrica
de la Quadra, a can Teula? Més a la
dreta i amunt, tenim una altra xemeneia corresponent a la fàbrica de can
Casarramona o de can Matabosch a
la vora del riu Ter, a la devesa de l'Espona, que encara es conserva al polígon de can Matabosch (15). Just per
sota d'aquesta, veiem la xemeneia de
la Torneria Pujol (16), també coneguda com a can Torreta i avui desapareguda, a l'actual carrer d'Enric Prat de
la Riba. Més a la dreta, a l'altre costat
del Ges, al carrer de la Pau hi trobem
la Torneria Vidal (17), actual seu del
Museu de la Torneria que conserva la
xemeneia com a element patrimonial de la industrialització de la nostra

vila. La darrera que localitzem, molt
més a la dreta, tocant al curs del Ges,
és la xemeneia del molí de Malianta
(18), avui desapareguda. Segons Fortià Solà, el molí de Malianta no només
era mogut per l'aigua del seu canal
sinó que també disposava d'un motor
dièsel, potser per això tenia xemeneia
(Solà i Moreta, 1947, I, p. 574).
En resum hem localitzat vuit
xemeneies en aquesta panoràmica,
que ens parlen del passat industrial
de la vila, i d'aquestes vuit, actualment només se'n conserven tres si
bé no tenen cap utilitat i són un mer
testimoni patrimonial del nostre
passat industrial.
Què són les tres construccions que
estan encerclades?
Hem encerclat uns elements curiosos de la indústria local, es tracta de les teuleries, uns forns on es
feia obra cuita, i teules, que d'aquí
en ve el nom, a més de tot tipus de
maons i totxanes per a la construcció. L'edifici central és el forn, i al
seu voltant hi podem veure diferents espais i elements relacionats
amb aquesta indústria. Hem pogut
identificar tres teuleries en aquesta
fotografia, la d'en Benito, situada
entre els actuals carrers de Sant
Bartomeu i de Puigdessalit; la teuleria d'en Teta, malnom de la família Puig, que és la que es veu millor,
a primer pla davant de l'escola Ro-

Detall de la teuleria d'en Teta extret de la imatge
panoràmica

caprevera i on posteriorment s'hi
construirà el camp de futbol d'en
Teta, cap allà als anys vint, quan
aquest es traslladi a Sant Vicenç; i
finalment la teuleria d'en Padrós
que queda mig amagada darrere
del cementiri, a l'altre costat de la
via del tren.
Les teuleries eren negocis familiars amb pocs treballadors, que
funcionaven artesanalment, és a dir
de forma manual i sense maquinària. S'instal·laven en llocs on hi hagués bona argila per fer les teules
i s'estaven allí mentre hi havia demanda i prou argila per a extreure.
Quan s'esgotava l'argila en el punt
on es trobaven, calia que es traslladessin a un altre indret.
Els bancs d'argila era d’on s'extreia la matèria primera, i al voltant
del lloc d'extracció es construïa el
forn (a) on es feia la cocció de les
peces. Els forns eren de planta quadrada, a la part baixa hi havia la
cambra de combustió, on es feia el
foc, i al pis de sobre hi havia l'espai on es col·locaven les peces per
coure. El terra que separava els dos
pisos era una graella de fang amb
forats que permetia l'entrada de l'escalfor durant la cocció. Tota l'estructura estava coberta per una teulada
de teules i no hi havia xemeneia ja
que la cocció es feia en somort, en
atmosfera de reducció amb l'entrada
mínima d'aire, per no sobtar les peces
amb una escalfor massa intensa, fet
que podia malmetre-les.
L'entrada al forn tenia dos nivells, un per alimentar la cambra de
combustió on es tirava la llenya al foc,
i l'altre per fer la càrrega i descàrrega de peces a la cambra de cocció. Al
davant i als costats del forn hi havia
diversos coberts (b) on s'hi emmagatzemaven les peces un cop seques
abans d'entrar a coure’s. Totes les teuleries també disposaven d'una bassa
d'aigua, que els servia per pastar l'argila i poder-la treballar. Una àmplia
esplanada (c) servia per fer la feina
d'emmotllar el fang i fer la peça segons la forma desitjada, i també com
a espai per deixar assecar les peces
al sol, abans de coure-les al forn. A
prop del forn s'emmagatzemaven
els feixos de llenya (d) per quan
calgués encendre una fornada i
no deixar que el foc s'apagués per

falta de combustible. Cada fornada implicava una llarga cocció de
quatre o cinc dies sense parar, i per
tant calia disposar de molta llenya
per cremar.
La terra de la vall del Ges, no és
especialment bona per a l'obra cuita, a més, les teuleries que hi havia
a finals del segle XIX i principis del
XX utilitzaven una tecnologia antiga. Des de finals del segle XIX ja
existien les bòbiles, que eren fàbriques d'obra cuita amb un sistema
tecnològic més complex, i molt més
productives que les teuleries tradicionals. A la vall del Ges però

només coneixem l'existència d'una
bòbila, la teuleria de Sanaiàs, que
va ser construïda als anys cinquanta del segle XX, quan aquest negoci
a la zona ja tenia els dies comptats.
Si ajuntem la mala qualitat de la terra amb una tecnologia antiquada,
hem de pensar que la producció de
les teuleries de la vall era per al consum local, fet comprensible si tenim en
compte que l'obra cuita és un producte amb molt poc valor afegit i gairebé
sortia més car transportar-la que no
pas fer-la.
Les teules, els totxos, els maons i
els cairons, eren i són elements bàsics

Obres de construcció de la segona de les torres de punxes de la façana de l'església parroquial de Sant Feliu
de Torelló. A la imatge es pot veure la bastida que envolta la torre, en el moment de començar a aixecar la
teulada que es va acabar el 1906. El cost de les obres anà a càrrec del qui fou notari de Torelló, Joaquim
Pujol i Font, que era nebot de Can Fiol i que també costejà la compra de l'orgue de Rocaprevera. L'arquitecte
de les obres fou Josep Maria Coll i Bacardí, el contractista Pere Domènech i el picapedrer Mateu Galí. Autor
desconegut, 1906 (ADET)
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per a la construcció. La presència de
tres teuleries en un mateix moment,
tal com veiem a la fotografia, ens indica que aquell era un període de molta
demanda de material de construcció,
per tant un moment d'un fort creixement urbanístic i poblacional, en plena
industrialització.
En quina època de l'any està feta la
fotografia? I justifiqueu el perquè.
Un primer element a tenir en
compte serien els pallers de les cases de pagès. Com podeu veure estan
molt plens fet que ens indica que fa
relativament poc que s'ha batut (destriar el gra de la palla) feina que es
realitzava durant el mes de juliol.
Aquest fet ens indica per tant que la
imatge va ser feta amb posterioritat
al mes de juliol. Per altra banda veiem el riu amb molt poca aigua, i els
pocs arbres que hi ha encara no han
perdut la fulla, per tant encara no
som a la tardor. Si ens fixem també en
els camps de la part baixa a la dreta,
entre les cases de Damians i el molí
de Malianta, a l'esquerra del riu Ges,
veurem que hi ha el blat de moro encara sense collir, cosa que es feia cap
a l'octubre. Per tant sembla plausible
que la fotografia que estem analitzant
fos feta entre finals d'estiu i principis
de la tardor, entre els mesos d'agost i
setembre aproximadament.
En quin any està feta la fotografia? I
justifiqueu el perquè
Per buscar la data en què va ser
feta la fotografia, tal com hem fet
per buscar l'època de l'any en què
havia estat feta, farem servir el mateix sistema que els arqueòlegs fan
servir per datar unes restes arqueològiques, buscant una forquilla cronològica. Primerament buscarem
un element que ens permeti establir
una data post quem, és a dir, una
data que respongui a la pregunta “la
fotografia va ser feta després de...”.
Posteriorment buscarem una data
ante quem, que respongui a la pregunta “la fotografia va ser feta abans
de..”. D'aquesta manera tindrem
dues dates entre les quals es troba el
moment en què es va fer la fotografia. Generalment això és el màxim
que ens podem acostar a la data real
de la fotografia, si és que no es troba
algun element molt concret que ens
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pugui donar una data exacta.
Si comencem buscant un element a la imatge que ens respongui
a la pregunta “la fotografia va ser
feta després de...”, ens hem de fixar
en tres elements: la segona torre de
la façana de l'església parroquial de
Sant Feliu (A), el segon cos de l'edifici del col·legi Rocaprevera (B),
el més gran, i les tres torres juntes
del carrer Balmes (C). Tots aquests
elements es van construir el 1906,
i per tant la fotografia va ser feta
aquell mateix any 1906 o més posteriorment. El 1906 seria la data post
quem.
Busquem quin element de la fotografia ens pot donar una data límit per sobre, ante quem. Aquí ens
hauríem de fixar en l'edifici de cal
Teuler (l'antic snack bar Quixot, o
l'antiga Col·lecta), el veieu? No?
Exactament, no hi és! Aquest edifici
es va acabar de construir el 1913, i
en aquesta imatge encara no l'hi veiem. Ja tenim una data ante quem,
abans de 1913, és a dir com a molt
tard la fotografia va ser feta el 1912.
Per tant podem afirmar, sense por a
equivocar-nos que la fotografia va
ser feta entre els anys 1906 i 1912.
Però, podem afinar-ho una miqueta més? Potser a ull nu no podríem dir gaire cosa més, però des
de l'ordinador amb una còpia de la
imatge d’altaresolució i ampliada al
màxim veiem un element que ens
pot donar una data molt exacta. Ens
hem d'acostar a la segona torre de
la façana de l'església (la de la dreta, mirant la imatge). Veiem que la
teulada està acabada, però si mirem
el seu lateral, hi veurem un entramat que envolta la torre. Es tracta
de la bastida que es va utilitzar per
construir-la, i per tant la torre tot
just s'ha acabat o s'està acabant, i
la bastida encara no s'ha retirat del
tot. En aquesta altra fotografia podem veure la bastida al voltant de la
torre.
Aquest fet ens permet dir que la
imatge va ser feta el 1906, i per ser
més exactes podríem dir que va ser
feta entre el mes d'agost i setembre
de 1906.
Pel què fa a l'autoria de la fotografia, fins al moment no en podem
dir res, tot i que tenim les nostres
sospites. De moment haurem de

continuar estirant fils a veure si tenim més sort.
Bé, i fins aquí el joc que us proposàvem. Ara si voleu podeu continuar jugant amb altres imatges
seguint els passos que hem anat
proposant o buscant-ne d'altres. Esperem que amb aquest divertimento
hagueu après alguna cosa, i sobretot
que hagueu passat una bona estona.
Abans de cloure voldríem donar
les gràcies a totes aquelles persones sense les quals aquest treball
no hauria estat possible. Gràcies a:
Gemma Surribas, Gemma Carretero, Gerard Verdaguer, Xavier Vilar,
Antoni Prat, Josep Maria Callén,
Jaume Ribera, Agustí Dalmau, Xavier Capdevila, Laureà Coll, Maite
Fàbregas, Xavier Viver, Ignasi Vaqué, Àngel Marginedes, Jordi Camprodon, Uri Soler, Jaume Bartrina,
Ricard Oliva, Aleix Catasus, Jordi
Barón, Eudald Rifà, Fina Badia,
Lluís Verdaguer, Xavier Bardolet,
Elisabet Soldevila, Jaume Rovira,
Ramon Maria Castells, Antoni Codina, Xavier Carbonés, Pascual Bernat i Marina Dot. A totes elles i a
tots vosaltres, us desitgem una molt
bona Festa Major 2020.

Santi Molera i Clota
juny de 2020
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