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Valbunt RubaudonadeUj 
historia taráfica empordanesa 
Inés Padrosa 

Fotografíes: 

J. M. Cañellas 

L'autora voldria agrair 
les facilitats donades 
per Lluisa Vidal, directora 
de la Biblioteca Pública 
de Figueres. 

onscienciats ctim escem tots 
de Tabsoluta necessitar de 
recuperar i ampliar el nostre 
patrimoni historie, el foto-
grafic constitucix una de les 
fonts que no per moderna 

deixa de ser mes interessant precisamcnt per 
la seva qualitat principal: l'objectivitat. 

Aquesta tasca de recerca, en la qual a 
les nostres comarques Girona ha esrat pio
nera, ha anat augmentant en les dues ulti
mes décades i les accions pro-rescat han 
estat seguides per Banyoles, l'Escala, Sant 
Feliu de Guíxols , la Bisbal i Cas te l ló 
d'Empúries, entre d'altres. 

Si en alguns casos simplement es rractá 
d'aplegar una serie d'imatges retrospectives, 
en d'altres l'émfasi es posa en els propis 
autors, generalment locáis, grácies ais quals 

ha estat possible recuperar al máxim la 
memoria histórica del pohle (com en Joan 
Martí a Girona, i J. Esquirol a TEscala). 
Precursors i pioners son en Joan Martí , 
l'Amadeu Mauri, actiu a fináis de segle i, 
mes ta rdans , Va len t í Fargnoli o Josep 
Esquirol, ambdós actius a primers de scgle, 
gent inquieta pero sempre arrelada a la 
térra i la gent que retrataven, i grácies ais 
quals cns hem enriquit amb una bibliogra
fía inexistent. 

Altres, no professionals, han dcixat el 
seu Uegat grácies a l'estreta relació amb cen
tres excursionistes, com és el cas de Josep 
Salvany i Blanch, de Martorell, actiu a pri
mers de seglc (1). 

Dins d 'aquest en torn , el reportatge 
fotografíe que avui volem descriure és pro-
bablement el recull d'imatges mes antigües 
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conservades de TAlt Emporda i amb 
un valor afegit: que a diferencia deis 
altres es una coMecció feta per enco
rree per a una posterior i general difu-
sió i coneixen^a. 

L'home 

Josep Ruhaudonadeu i Corcellés 
fou un polític república que nasqué a 
Figueres el 1841 (?) i que el 1872-1873 
fou diputar a Corts per Sant Feliu de 
Llobregat i actuá com a secretari parti
cular d'Estanislau Figueras durant la 
Primera República. 

La vida d'aquest figucrenc, agent 
comercial i autor d'algunes monogra-
fies de carácter professional, fou for^a 
accidentada; pero tot i trobar-se afincar 
primer a Girona, després a Barcelona i 
posteriorment a Madrid i París, mai no 
es desvincula del seu Uoc d'origen: 
Figueres i TEmporda. 

Propietari i després protector del 
periódic local El Ampurdanés, 
col-labora en la creació de la biblioteca 
de la Societat Coral Erato, i també en 
l'ampUació de la biblioteca de l'lnstitut 
de Segon Ensenyament amb un dona-
tiu de mil Uibres (2 ) , a mes d 'una 
coMecció de tiuadres a l'oli de difercnts 
artistes, diversos treballs d'escultura i 
1.000 gravats de diferents epoques (3). 
Accionis ta del Cas ino Menes t ra l 
Figuerenc, coMabora en diversos actes 
culturáis tais com el «Certamen Litera
rio Científico de Figueras» on oferí 
premis de diverses quantitats (des de 
5.000 ptes. fins a 500) per a treballs 
sobre historia, coldeccions de vistes en 
fotogravat o fotografía, guies, dicciona-
ris bio-bibliográfics, etc. (4), tots ells 
amb un denominador comú: l'Empor-
dá. Aquests concursos tingueren guan-
yadors i en d'altres ocasions quedaren 
deserts, com suposem és el cas de la 
coMecció de vistes. 

Sigui com sigui Rubaudonadeu no 
desistí en el projecte d'aconseguir una 
coMecció fotográfica deis pobles de 
l'Empordá. Grácies a un anunci perio-
dístic, ens arriba la noticia de la posada 
a la venda deis Albums Rubaudonadeu 
1, Eí Alto Ampurdán Hisiánco, cspecifi-
cant on es podien realitzar les subscrip-
cions o les comandes: a París, a casa del 
fotograf J.M. Cañellas Mata, a Barcelo
na a la Llibreria López o bé a Figueres a 
la botiga de Francisco Presas del carrer 
d'Avinyonet número 5 (5). 

Puesto de carros al carrer Caamaño de Figueres. 

El pon da Llangá. 

Sant Pere Pescador: el riu Pluvia. 
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L'obra 

Hcm localitsat tres col-leccions: la 
mes important , per completa , a la 
Biblioteca Caries Faf̂ es de Climent de 
Figuercs, i dues mes incompletes, una a 
la Biblioteca-Arxiu del Falau de Peta
lada i l'altra a l'Arxiu Historie Munici
pal de Figueres. 

Peí que fa referencia a la primera, 
consta de 5 volums amb un títol comú 
Álbum Ruhaudonadeu. El Alto Ampur-
dan histórico i subtítols pet a cadascun 
deis exemplars. I «Figueras», II "AguUa-
na a Garriguella», III «La Junquera a 
Feralada», IV «Pont de Molins a Vilaher-
eran» i V «Vilafaní a Viure y maniobras 
militares". Consten d'índex manuscrit, 
amb les fotografies numetades per ordre 
alfabétic de pobles i és la única coMec-
ció on «'observa una altra numetació en 
la reptoducció fotogtafica amb les ini
ciáis J.M.C., que responen a les iniciáis 
del personatge de la pottada J.M. Cañe-
llas, fotógraf amb seu al número 17 de 
la Rué André del Sarte de Patís. Consta 
d'un total de 550 fotogtafies i forma un 
conjunt quant a contingut i ptesenta-
ció, essent probablement í'álbum-mos-
tra i per tant la coMecció completa. 

La segona, conservada a la Biblio
teca Arxiu del Palau de Peralada 
actualment en fulles soltes, es troba a 
la secciü G «Pobles de l'Empordá» i 
s'observa que un dia forma part d'un 
álbum. Cadascuna de les tres-centes 
fotografíes va enganxada en una carto-
lina, porta un emmarcament impres i, 
a la part superior, hi consta la páranla 
Ampurdán, mcntre que a Tinfetior, 
unes vegades manuscr i t i d'alcres 
imprés, hi figura el nom del fotógraf J. 
M. Cañellas i radre9a de París. 

La tercera , t ambé en forma 
d'álbum, sota el tî tol á'Álbum de Foto
grafías del Ampurdán, enquadernat per 
Soldeviía de Figucres (ó), conté un 
total de 170 fotogtafies. 

En cap d'ellcs tenim esment d'una 
data, així que, si volem en registrar-les, 
haurem de fer-ho segons les dades mes 
amunt aportades, i situar les posteriors 
a 1888 (any del Certamen Cienti'fic) i 
anteriors a 1892, si observem les notes 
(5) i (6) en les quals se'ns indiquen els 
anys que coíncideixen amb l'activitat 
de F. Presas, pun t de referencia a 
Figueres per a Tadquisició deis exem
plars, i R. Soldeviía, enquadernador 
d'un deis álbums. 

Terrados; església románica dinamitada l'any ¡939. 

Vila-sacra. Carretera de Figueres a Roses. 

Figueres: cami)ament ̂ tano. 
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LIPAÓ: creu de terme. 

Port de la Selva: carrer del Mar. 
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En certa manera podem dir que 
som afortunats peí fet de saber qui fou 
I'executor d'aquest trehall gráfic, la 
major paft inédit (7), pero, ara com 
ara, no ens ha estat possihle obtenir 
cap referencia documental (8). El que 
crida l'atenció son els cognoms Cañe-
llas i Mata; amb tota probabilitat pro
cedía del nostre país i s'havia establcrt 
a la capital francesa on la fotografía 
portava la davantera. 

Quant a la temática, ens adonarem 
que robjectiu es copsar els diferents 
indrets de TEmpordá amb els aspectes 
de la vida quotidiana: costums, oficis, 
fires, mercats, balls o festes, i tambe 
monuments, edificis, objectes d'art. 

En resum, és interessant des del 
punt de vista de l'evolució social, de les 
comunicacions i de l'urbanisme-

Quan t a Catalunya a fináis del 
segle XIX, la fotografía és sinónim de 
retrat i d'interiorisme. Cañeílas, de la 
má de Rubaudonadeu, ens llega unes 
visions in:epetibles de l'Emporda. 

Inés Padrosa i Gorgot es Iliccnciada 
en historia de l'art i diplomada 

en biblioteconomia i documentació. 

Notes 

(l)ARMENGOL, Assumpta i MARCO, 
Ricard. Josep Saivany i Blanch: fotografíes 
19¡0'1926. Barcelona: BiHioceca de Cat^-
liinya, 1992. 133 pagines. 

(2) TEIXIDOR i BLIES, Pere. Figueres aneakm-
ca. Segíe XX. Figueres: Gráf. Pujo!, 1978, pag. 
340-341. TORRENT, Rafael. Juan Matas, hs 
Rubau Donadeu y la Primerü Jmemacional. 
Canigó, Figueres, 1968, núm. 171-

(3) Nora necrológica, anónima. Boletín Oficial 
Cámara Agrícola del Ampurdán, 1916, pág. 
28-29. 

(4) Revista de Ciencias Históricas. Barcelona. 
TomoV(1887) ,pkg. 480-481. 

(5) AHMF. En la relació deis contribuencs Fran-
ci.sco Presa.s consta com a rifular de venda 
d'esrampes en el período 1890-1891. 

(6) AHMF. En ¡a relació deis contrihuents del 
perfode 1S91-1895 Ramón Soldevila consta 
com a tiriiiar d'iina Ilicéncia industrial peí 
concepte d'enquadernador. 

(7) Alguns historiadors l'han utilitzac per il-kis-
rrar e!s seus esriidis com: j , M. Bernils i 
March (Figueres), Maria Baig í Aleu (Roses), 
Enríe Tuber t i Canadá (Agul lana) , Inés 
Padrosa i Gorgot (Peralada). 

(8) Tot i que s'han efectuac diverses consultes, 
una per part del Sr. Tomas Maüol al Miiscu 
Niepce de Chalons i l'altre peí Sr. Agustí 
Moral a ía Bibliothcque Nationale de París, 
el máxim aconsegutt ha cstat .saber que en el 
carrer André del Sarte de París fins fe cosa de 
deu anys hi havia un important esrabliment 
fotografíe. A mes s'han realitzat consultes a 
diferents biblioteques i arxius de Barcelona i 
Girona sense cap resultar positiu. 
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Figueres: elpasseigNon. 

Figueres: elpasseigNou. 
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Viiaienim: l'església. AriMTici deis alh^ms Rubaudonadeu. 
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