]osep Rubaudortadeu i Corceüés
en un dibuix de l'epoca.

JM temática i la técnica
áe Válbum Rubaudonadeu
I n é s Padrosa
Fotografíes:
J. M . Canallas

L'álhum que presentárem en
el darrer número, del qual en
resrcn cone^-udes tres col-leecions tt)t i que m) descartem
la possihilitat que n'existeixi
alguna altra en mans de particulais, ha estat urilitzat no solamenr per
estudiosos, sino també per aljijuns empordanesos que, amb un cert romanticismc, han
volgut gaudir de la imatge del seu poblc
d'ara fa un segle. Ara bé, en la majoria deis
casos n o s'esmenta la procedencia de la
il-lustració, probablement per no tenir-ne
coneixement.
Fcta ja, dones, la prescatació de l'obra i
el panegíric del sen promotor, només cns
resta parlar de l'aspecte técnic i de la temática iconica de l'album.
El procediment técníc
Quant al primer, en l'obra s'aprofita Tevolució del procediment técnic de l'elaboració
de les imatges fotográfíques que fou básic a
l'hora de l'expansió de la fotografia a partir de
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1870: el métode del coblodió que suposá,
d'una banda, la possibilitat de treure un
número il-limitat de copies i, d'altra banda,
Tabaratiment del preu. Tot plegar redunda en
henefici de la proliferació, en primer Uoc, del
retrat i, per extensió, de la fotografia.
Es a partir d'aquest moment quan el
fotógraf adquireix una mobilitat fins Uavors
impensable, i així, J.M. Cañellas trasllada el
seu equip a l'exterior i, a l'igual deis pintors
impressionistes que deixen l'estudi, ell surt
del «cabinet» o la galería per apropar-se a la
natura, ais elements geografics i ais tipus
populars deis pobles de l'Empordá. El seu
treball és com un foto-reportatge, és a dir,
«un reportatgc que es posava a la venda en
albums amb fotografíes origináis encolades o
hé com a imatges individuals»(I),
Quant a la segona, de la mateixa manera que s'ha parlat de les imatges en la recerca
i difusió de la historia urbana, d'auxiliars
útils per a l'estudi de la societat pre-industrial, en el nostre cas podem afegir la utilitat
de l'álbum en Tanálisi envers els pobles cost a n e r s p r e - t u r í s t i c s i, p e r e x t e n s i ó , la
Revista de Girona/ru'irn. [63 IU-AW:

incidencia en la resta de la comarca:
l'estudi de la vida quotidiana del s.
XIX, reaiirat que perdura fins a les
décades deis anys 50 i 60 del nostre
segle.
Els ámbits temátics
Una possible visió sistemática deis
diferents ámbits temátics que visualitza
la coMecció podría ser la següent:
SOCIETAT I VIDA SOCIAL

- Pestes populars, p. ex. El carnestoltes de Figueres, berenades populars
(Dimecres de C e n d r a ) , el Ball deis
Confits (Figueres), etc.
- Líeme. Ballades de sardanes (a
Figueres, Vilanova de la Muga, Vilasaera...). Velocipedistes (Figueres).
- Indumentaria. En aquest reguitzell de fotografíes el protagonista és el
poblé i per tant el tipus de vestimenta
és poc variat, en contemplar-los sembla
talment com si estiguéssim visualitzant
un fragment dcscriptiu del coetani
Bosch de la Trinxeria.
La indumentaria masculina canvía molt poc, gairebé tots, menestrals i
treballadors, usen la gorra o barretina,
i la brusa ampia a ratUes o el guardapols bi és omnipresent fins i tt)t quan
van a la c a p i t a l e m p o r d a n e s a . En
determínades ocasions porten gec i
calces de vellut, ara be els mes adinerats apareixen amh barret i americana.
Com a calfat son habituáis, al camp,
les espardenyes i els esclops i, a la ciutat, espardenyes i sabates. La mainada
la solem veure amh davantals tipus
guardapols i les nenes, a l'igual de les
dones solen portar mocadors al cap.

Figueres: esmolet amhulaní

Figueres: xarkitci-dentista amhulant a ¡a Ramhia.

FORMES DE TREBALL

- Agricultura, p. ex. bous Uaurant
un olivet a Taravaus. Aquesta escena
ens porta a la memoria un fragment
que diu així:
«Parells de bous Iligats peí jou,
morro bavós, potas del devant aixancarradas de pas maymó y feixuch, se'n
van a joch, guiats per l'aguUada del
llaurador».(2)
- Ramaderia. El que mes ens ha
copsat l'atenció ha estat la presencia,
en diferents municipis, de l'anomenat
porc iberic (Vilabertran, Vilatenim,
Sant Míquel de Fluviá).
- Pesca. Peines relacionades amh
rofici especíalment a Roses.

Peralada: ei riu Llohregat
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- Oficis,
venda amhulant
i
artesanía. En aquest apartat és on probablement notem mes el canvi, Els
oficis habituáis son: cadiraire (Darnius), esmolet ambulant (Figueres),
esparter, filadora,... oficis que avui
prácticament han desaparegut.
- Mercats i fires. E s p e c i a h n e n t
Figueres, ainb parades curioses com les
de cistells i paneres per portar la bugada al riu, de país per fer caurc les olives,
el mercat de cavalls, de vaques i ovelles
(tot.s ells a la carretera del castell), o bé
el de peres (al passeig del castell).
Mercat del diumenge a Llanca.
Escena de la compra-venda de pallofes
(vegeu foto superior d'aquesta mateixa
página), ha estat triada per la seva raresa. Avui en dia la joventut, probablement, no sap qué representa, qué eren
les pallofes o altres parts del blat de
moro, com els capsots, ni el seu ús (el
mes habitual era per a I'elaboració de
marfegues, o siguí, matalassos rústics).
- industria. T o t i no ésser una
comarca industrial apareixen dues
industries de la zona, ambdues importantíssimes a l'época, una la industria
surera ubicada a AguUana i propietat de
Jaume Perxés, l'alfre l'adoberia/blanqueria de Joan Bofill Roig de Figueres.

í'*«iK

Lianza: mercat del diumenge.

VIDA POLÍTICA I ADMINISTRATIVA

- Servéis púhíics: els bombers de
Figueres.
- Exércii o similar: La Guardia Civil
de Castelló d'Empúries o bé tes maniobres al castell de Sant Ferran de Figueres.
ART

Aquest apartat és amb tota seguretat un deis mes ríes. El podríem destriar
en diferents vessants com:
- Fi:^anes d'esglésies o portalades,
especialment romániques, tenim p. ex.
les de Cistelía, Pau, Masarac, AguUana,
Lledó, Mafanet de Cabrenys, Sant Pere
de Rodes, Sant Miquel de Fluviá, etc. o
gótiques com la de Castelló d'Empúries,
o el convent del Carme de Peralada.
- Ojhectes litúr^cs com la coMecció
de l'església de la Jtmquera o bé la de la
parroquia de Llanca.
- Objectes artístics en general, com
els pertanyents ais comtes de Peralada i
Savella (mobiliari, escultura, cerámica,
vidre, detalls de diverses dependéncies,
etc.) o bé els de la familia Cifre de
Llanca, creus de terme (com les de
Lledó o Vilarnadal).
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Roses: laplatja.

Monemr de Sant Pere de Rodes.
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Figueres: paradíi de hasCons per hatre le,s olives.

Figueres: fábrica Bofill Roig.
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- Museus. El fons de Figueres
inclou una serie de fotografíes amh
capitells i lapides on consta que formaven part del Museu Trayter.{3)
- Biblioteques. La del Palau de
Pe ralada.
ARQUITECTURA I URBANISME

- Mitjan9ant algunes de les imatges t e n i m la possihilitat d'extreure
dadas á'ühres i construccions com la
pavimentació, la plantado d'arbres, la
instal-lació eléctrica i d'altres com el
creixemcnt urbá, la tipologia deis edificis i les seves transf<írmacions, les infraestructures, els establiments comerciáis, etc.
- Comunicacions i sistemes de locümoció. El reportatge ens pertnet conéixer l'estat deis camins, carreteres, la utilització de passeres o barques en Uoc de
ponts (casos del riu Llobregat o Pluvia).

ííFigueres: ki pioL

ECONOMÍA

D ' a u t o s u b s i s t é n c i a basada en
l'aprofitament i l'estalvi.
• Imatges de la vida quotidiana, avui
desaparegudes:
- Dones rentant, fent la bugada, en
els rius o rieres envoltades de pañetes
ovalades de vímets o canya. Aqüestes
imatges és repeteixen per a diferents
pobles com Cadaqués, Figueres, Selva
de Mar, Sant Climent, Gabanes...
- Roba estesa en els matolls.
- Dones anant a buscar aigua a la
font.
- Campaments ambulants de gitanos (Figueres).
• Edificio singulars desapareguts amb
posterioritat (la majoria durant la Guerra Civil):
- Església románica de Tcrrades.
- Església i castell de Llers.
- Església de Figueres,
- Cambra Agrícola de l'Empordá.
Les preferéncics icóniques d'aquest
album-reportatge son variades; el fotograf, seguint les pautes marcades per J.
Rubaudonadeu, se surt deis metilos de
la fotografia comercial de l'época, on el
mes freqüent eren els retrats estereotipats, i ens dona una visió global de
l A l t Empordá. Visió que actualment
podríem aplicar de forma pedagógica
per conéixer millor el nostre passat, no
tan llunya.
Inés Padrosa és hibliorecária
del Castell de Peralada.
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Vilamwa de la Muga: Festa MajVtr

NOTES
(1)
(2)
(i)
del

AixíhodeftneixenJ. Farirah, A. Gil i J. Naranjo a ••Fotografia i sociecac»,L'Ai'eiTf, m'im. 152, pí^. 74Boscli de la Trinxeria, Caries. Lena. Barcelona, la Renaixen^a, 1894, pílg. 26.
Aquest fons, adquirir pels comtcs de Peralada, encara actualment forma parC del patrimoni artístic
seu convent del Carme.
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