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ELS PRIMERS
FOTOCRAFS VILANOVINS

M.G.

Encara que la fotografia, des deis seus inicis, ara

fa més de cent cinquanta anys, ja era coneguda

pels vilanovins degut a que la vila era visitada

d'una manera periodica per fotografs

passavolants que oferien els seus serveis

instal·lant I'estudi, normalment, a la mateixa

fonda on es guarien, no seria fins a finals deis

seixanta, quasi els setanta, del segle passat

quan un vilanoví, en Manuel Roig i Más, s'establia

com a fotograf i obria un estudi al carrer de

I'Església,número 14, que aviat el va canviar al

carrer ~el Progrés, núm. 6, per acabar al carrer de

I'Aigua·;-'núm. 8 que, segons el padró, era on,

vivia.

cent inventat sistemafotogni- ques i reservades a certes capes soci-

fic, al 1860', permetia obtenir de l'ori- als. El nou procediment va permetre

ginal una i¡matge en negatiu, sobre a molts més vilanovins gaudir de la

un vidre erhulsionat i treure'n tantes imatge d'un amic o d'un parent, pre-

copies positives com' es volgués sobre sents o absents, i poder contemplar

un paper recobert d'una emulsió d'al- un paisatge llunya, qui sap si de l'al-

búmina i nitrat de plat~"-Així, amb • tra banda de l'Atlantic. Els pobles cos-

aquest sistema, sobretot, es va poder taners, que eren la porta de sortida

tenir la possjbilitat de fer divers.¡s có- ~ de les mercaderies i deis homes cap a

pies d'una mateixa imatge ja que fins I'aventura del Nou Món, van fer que

al moment era practicélment irnpos- els totoqrafs s'hi establissin abans que

sible. Les fotografies eren peces úni-r> en altres localitats. Si fem una ullada
.¡ ,
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veurem que, a la costa gironina, Sant

Feliu de Guíxols arriba a tenir quatre

establiments fotografics i Blanes dos.

Al Maresme, Mataró n'era el princi-

pal punt, seguit del Masnou, que era

la sortida deis vins d'Alella.

A la nostra costa només Vilanova era

el punt escollit. Lógicament, a

Barcelona i Tarragona, així com loca-

litats com Reus o Figueres, que eren

punts neuralqics de I'economia, tam-

bé h i havien fotógrafs establerts. La

Ciutat Comtal tenia ja més de cin-

quanta establiments oberts al tom-

bant del segle. Tornant a la nostra ciu-

tat, a finals deis setanta, A. Caprnany,

que tenia un estudi anomenat "Fo-

tografía Barcelonesa", al carrer de

Sant Gervasi, núm. 68 entresol, al Di-

ario de Villanueva del mes de juny de

1872, comunicava que tenia exposa-

da una vista panorámica de la nostra

la fotografía a Vílanova

vila fotografiada des de Sant Joa~~

Més tard va ser exposada a Barcelona.

Amb el mateix nom de "Fotografía

Barcelonesa" apareix al poc temps un

altre fotógraf, en Vilarnau, del que

se'n guarda alguna fotografia al Mu-

seu Víctor Balaguer. Un fotógraf que

no solament va fotografiar Vilanova

i la gent de la seva comarca va ser en

Duran, establert a la rambla núm. 22.

Al poc temps va tancar el seu estudio

Altres fot6grafs que van establir-se a

la nostra ciutat a les acaballes del se-

gle XIX van ser en Josep Saburit i Fer-

rer, en Carlos Bertazioli, que també

tenia estudi a Vilafranca, i que va tan-

car els dos estudis per establir-se de-

finitivament a Barcelona, i en Cesar

Casas i Vigo.

el Museu Víctor 'l3alaguer i les se-

. ves instal·lacions. També l'Exposició -

REi.gional del 1882 va-atr aure foto-

grafs de Barcelona, i en la mateixa

hi participaran. com a expositors,

en Rafáel'Areñas, en Matarrodona,

~en Miret i Areñas i en Miguel Ara-

gonés. El vilaAoví M. Roig en va fer

• les totoqr añes oficials conjunta-

ment amb en Narciso Nobas, tam-

bé de Barcelona. En el Butlletí del

Museu del26 de;novembre de 1888

podem Ilegir "El conocido fotógra-

fo de esta villa D. Manuel Roig, pro-

tector de este Instituto, ha enrique-

cido nuestra colección de

miniaturas con un precioso retrato

de un caballero catalán de princi-

pios de siglo, y la de fotografías con

treinta vistas de las distintas secci-

ones y principales instalaciones de

la Exposición regional celebrada en

esta villa en 1882" .•

Per una altra banda, fotógrafs de

Barcelona també van visitar la nos-

tra ciutat, especialment per retratar
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PRIMAVERA FOTOGRÁFICA
~

AL MUSEU VICTOR
BALAGUER

Del 13 d'abril al 30 de maig, i emmarcada dins el projecte de la Primavera Fotografica

1998, la Biblioteca Museu Victor Balaguer de la nostra ciutat esta preparant una

exposició d'originals fotografics del s. XIX que, tot i no ser molt amplia, recull una

col·lecció molt destacable de retrats de Victor Balaguer i personalitats d'aquest segle.

voluntat d'aquesta exposició és re-

v orar el patrimoni fotografic del

nostre país, així com recuperar el pa-

per que ha tingut la fotografia en el

patrimoni museístic catala. En aquest

sentit, I'exposició recollira una selec-

ció de fotografies del s. XIX, algunes

d'elles pertanyents a la propia institu-

ció i d'altres provinents rnajoritária-

rnentde col·leccionistes particulars de

casa nostra. Així doncs, I'exposició que

acollira el Museu Víctor Balaguer s'in-

clou en l'apartat de patrimoni i home-

natge de la 9a edició de la Primavera

Fotografica.

L'exposició abarcara un període con-

cret, que va des de I'any 1860,data en

la qual apareix el procediment nega-

tiu/positiu, vidre/paper i el moment en

que la fotografia cornenca a estar a

l'abast del públic en general, fins al

1884, any en qué es va inaugurar la

Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

L'exposició constara de fotografies, '
emmarcades algunes per blocs d'au-

tors i d'altres dernosjrant el corrent

estetic del mornent, mitjancant l'exhi-

bició d'obres d'autors naclónals i es-

trangers.

Promeieoencadenado.Giiell. Fotografia del'any

1868, quepresenta'un homevestit de troglodita,

El personatge és Ernesto Rossi,Jamás cantant
(

d'opera, amic de Víctor Balaguer

racteritzava per les limitacions tecni-

. ,ques i que en determinaven la seva

estética. El tema que aglutina aques-

ta exposició és el retrat, una vessant

. .que des del seu naixement va tenir
... :;
;J ~

La mostra donara a conéixer els Clife-

rents moments de la fotografia que;

en els seus inicis, per exernple, es ca-,
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molta acceptació, Així dones, les imat-

ges que es presentaran seran princi-

palment de personatges anonirns al

costat de personalitats tan conegudes

com Víctor Balaguer, Victor Hugo,

Isabel 11,Lluís 11de Baviera, la Reina

Victoria d'Anglaterra, Garibaldi, Eugé-

nia de Montijo, etc.

Les obres exposades provenen de la

Biblioteca de Catalunya, de la propia

Biblioteca Museu Víctor Balaguer i de

colleccions particulars. •

ALGUNS AUTOR S

REPRESENTATS EN L'EXPOSICIO

Catalunya

Barcelona: Moliné i Albareda, Joan

Martí, Fernández (dit Napoleón),

cantó i Lareñas

Vilanova i la Geltrú: Roig

Lleida: Manetes

Girona: Peraferrer i Massaguer

Tarragona: Torres

Foranis

Laurent (Madrid), Kaolac (Madrid),

Herbert (Madrid), Saroni (Angla-

terra), entre d'altres
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