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De les beceroles de la fotografia trobar-ne que il·lustrin alguna que altra

encontrada és verdaderament rar ja que la seva producció estava plena de

dificultats i fracassos que feien que la seva supervivència fos minsa.

El fotògraf, principalment el professional, va trobar amb l’especialitat del retrat el

seu camí i va deixar a un costat les seves altres aplicacions.

L’aparició del Col·lodió com a matèria prima per emulsionar les planxes de vidre

que posteriorment el propi fotògraf sensibilitzaria amb un halogen de plata

adient va propiciar que la fotografia, d’una per totes, sortís de la  galeria o

estudi del fotògraf. 

Un nou camí s’obria per l’amant de la natura i per l’encuriosit viatger que volia

recordar i/o transmetre les seves experiències mostrant les imatges obtingudes

amb la seva càmera, donant fe de les vivències passades .

Però les tecnologies de la primera època no eren principalment propicies. Les

càmeres dites de “campanya” estaven fabricades amb fusta, les mes petites

utilitzaven plaques de vidre de 13 per 18 centímetres. Llògicament necessitaven

un trespeus per aguantar-les i fer-les estables, una bossa on guardar els xassís

amb el material sensible i altres estris que eren part del seu equipatge. Tot plegat

un pes respectable que podríem dir que aquests  fotògrafs pioners van ésser

verdaders herois de la comunicació visual.

Llògicament una aplicació lucrativa va contraposar-se a aquesta visió idealitzada.

La producció i comercialització, per fotògrafs professionals i per companyies

editores, de fotografies de llocs singulars, exòtics o simplement d’emplaçaments

tradicionalment turístics convidaven als visitants a adquirir-les per gaudir-ne del

seu record.

Però el gran salt cap a un ús més ampli de la “Fotografia-Record” seria, sense

cap dubte, a partir de l’Exposició Universal de Paris de l’any 1900 on es

presenten noves tecnologies i nous aparells de formats reduïts i menys feixucs

que permeten al afeccionat gaudir del plaer de fotografiar les seves vivències.

Una tècnica ja existent a l’últim terç del segle XIX, la estereoscòpia, ja

contemporitzava amb la fotografia “monoscopica”, però també amb el canvi de

segle aquesta modalitat pren una forta embranzida i els principals fabricants

de càmeres aposten per aquesta modalitat. La fotografia estereoscòpica pren

carta de ciutadania principalment entre la classe benestant. 

La mostra exposada de la producció del afeccionat Eduard Monteys són

fotografies estereoscòpiques, que per raons òbvies només se n’ha reproduït un

sol fotograma i les imatges “monoscòpiques” captades per en Albert Bellòs i

Francesc Boada Nogués il·lustren amb escreix aquesta vessant mes lúdica de

l’excursionisme i la fotografia.

Però la industria editora no es quedarà al marge de la nova situació, editors de

“Fotografia-Record” produiran fotos estereoscòpiques per el mercat del turisme.

Les noves tecnologies en l’art de la impressió  permetran  la producció d’un nou

producte la Tarja Postal. Modalitat de correspondència promoguda per l’estat

austríac l’any 1869 i adaptada paulatinament per la resta de països. Aquest nou

producte a partir de les darreries del segle XIX donarà a curt termini pas a un

nou mercat i al mateix temps a una nova especialitat dintre de la fotografia

professional.

A Catalunya un dels primer editors de postals va ser la Fototípia Thomas, que va

treure al mercat la seva  primera col·lecció de postals l’any 1901.

L’any 1905 l’editor Angel Toldrá Viazo entraria dintre d’aquest mercat sent un

referent avui en dia en el col·leccionisme cartofílic. 

Un últim referent en la producció de la “Foto-Postal” és sense dubte el fotògraf

Lucien Roisin que s’establí a Barcelona a principis del segle XX. Va ser el gran

editor de postals amb un fons documental que cobreix pràcticament totes les

localitats amb cert interès turístic. La seva primera producció va ser cap l’any

1910.

L’exposició que es presenta conjumina la vessant del fotògraf professional i la

de l’afeccionat baix un comú denominador. La seva visió d’un massís que és un

referent en el món excursionista i turístic del nostre país i al mateix temps vol

retre homenatge a l’home que va fer possible que avui tinguem camins per

pujar al seu cim, en Artur Osona. 

Miquel Galmes i Creus
President de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

PS. Els fons fotogràfics de la Fototípia Thomas, l’editor fotògraf Lucien Roisin, el fons d’en Eduard
Monteys i d’en Albert Bellós Agulló estan dipositats a l‘arxiu històric fotogràfic de l’I.E.F.C.

LA FOTOGRAFIA COM A RECORD



El Montseny ha estat la muntanya de referència i un dels primers objectius de

l’excursionisme català. Un fet concret va marcar la incorporació del Montseny

als itineraris excursionistes: l’any 1879, l’editorial de la família Brusi va editar la

primera guia excursionista d’una muntanya catalana, «Excursió a la muntanya

de Montseny per un propietari de la vila de Breda, amb la traducció castellana

i francesa». 

Artur Osona (1840 - 1901), comerciant i escriptor, en va ser l’autor anònim. Es

tractava d’un breu opuscle, escrit amb un llenguatge senzill i estructurat de

manera  esquemàtica i pràctica, que donava tot el crèdit a qui havia de ser el

gran pioner i divulgador del Montseny. Al cap d’un any, en va tornar a editar

una altra amb 25 itineraris. Abans de morir, ja s’havien fet cinc edicions de la

primera. No tenim cap dubte que els excursionistes de començament del segle

XX van seguir les passes d’Artur Osona.

Les fotografies de l’exposició pertanyen al primer terç del segle XX. No són de

l’època en què Artur Osona va publicar les guies, però van ser disparades en

indrets assenyalats per l’autor. Ens mostren l’aspecte d’aquell Montseny que va

seduir els primers excursionistes.

Excursionisme clàssic i excursionisme esportiu al principi del segle XX

A Catalunya l’excursionisme clàssic, nascut a la fi del segle XIX sota l’estímul

de la Renaixença, va redescobrir el territori amb finalitats científiques,

artístiques, literàries i folklòriques; l’excursionisme era el mitjà ideal.

L’excursionisme esportiu va començar al segle XX, quan ja hi havia una 

important tradició excursionista.

Malgrat les característiques específiques de l’excursionisme tradicional,

l’esportiu va néixer alhora que el fenomen de la pràctica esportiva. L’esport,

lligat a les àrees més industrialitzades, va ser propiciat per les classes

benestants, que disposaven de temps lliure i dels recursos necessaris per

practicar-lo.

Amb els anys, la classe obrera, gràcies a la millora de les seves  condicions

laborals, es va anar incorporant a la pràctica esportiva; sobretot, als esports

més accessibles des del punt de vista dels materials i dels espais. Aquest va ser

el cas d’esports com l’atletisme, la lluita i, amb el temps, també pàtria, i els 
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mateixos excursionistes el van acceptar com una pràctica esportiva:

l’excursionisme per l’excursionisme.

El Montseny va ser testimoni i escenari del naixement de l’esquí a Catalunya.

L’any 1909 va tenir lloc el I Concurs Català de Luges al Matagalls. Aquell

mateix any, el Mundo Deportivo, a la secció «Sports de Invierno», informava

sobre les activitats del CEC per a la temporada 1909 - 1910: «...se está

terminando el refugio denominado “La Castanya”, que junto con el Santuario

de San Segimón, serán lugares apropiados para pernoctar los que al Montseny

acudan». No obstant això, el II Concurs Català de Luges es va haver d’ajornar

per falta de neu. Finalment, per diversos motius, es va haver de suspendre

definitivament. La cerca d’indrets més elevats i amb més probabilitat de neu va

desplaçar, a partir de l’any 1911, la pràctica de l’esquí al Montseny cap a llocs

més apropiats.

Excursionistes o turistes

A partir de l’any 1908, el turisme a Catalunya ja era objecte d’un important

impuls, principalment gràcies a la creació del sindicat d’iniciativa turística més

destacat: la Sociedad de Atracción de Forasteros. De seguida, els uns i els

altres van interpretar que l’excursionisme havia estat el precursor del turisme.

L’excursionisme havia descobert i mantingut elements patrimonials, que

posteriorment van passar a ser objecte d’interès turístic.

El Montseny era ple d’atractius d’interès turístic i excursionista. Les guies

d’Artur Osona en van ser veritables pioneres. Durant uns quants anys,

l’excursionisme i el turisme, conceptes clarament diferenciats actualment, es

van confondre. Era una època en què l’excursionista turista encara pertanyia a

la burgesia benestant i sovint disposava d’un vehicle particular. Aquest

excursionisme turístic conviu amb l’excursionisme esportiu, que encara es

dotava dels serveis de guies i matxos.

L’excursionisme i la fotografia

La figura de l’excursionista fotògraf va ser molt important. Fotògrafs o bé

excursionistes aficionats a la fotografia, una afició cara, acompanyaven sovint

el grup. Gràcies a ells, podem contemplar fotografies com les que us mostrem. 
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Cim del Matagalls. 
Mirant cap a la plana de Vic.
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La fotografia aviat passa a ser una activitat complementària i inseparable de

l’excursionisme: es considera com a secció de les entitats excursionistes,

s’organitzen activitats fotogràfiques, o fins i tot s’habilita una cambra dels

refugis per a tasques pròpies d’aquesta activitat.

Jordi Hernández

’
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Santa Maria del Tagamanent. 
Ermita de Sant Marçal amb 

les Agudes al fons. 

’
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Gran Hotel de Santa Fe del Montseny. 

Hotel de Santa Fe del Montseny,
vist des de l'Estanyol, amb les
Agudes al fons.
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Menjador del Gran Hotel.
Santa Fe del Montseny. Hotel Ca la Rita, Viladrau. 
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El Figaró Montmany.
En primer terme La font dels Gitanos.

Tren estacionat a Aiguafreda.
Locomotora Norte 3144. 
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Fageda a Santa Fe del Montseny. 
Aturada als voltants del Pla l'Espinal.

Caçant la llebra. 
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Camí de Sant Segimon a l'Arola.Sant Segimon. 
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Excursió al Montseny.
Parada obligatòria. Camí de Gualba Santa Fe del Montseny. 
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Cim del Turó de les Agudes.Del Brull a Sant Segimon.
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Baixant de Santa Fe. Fent una paradeta a la Font del Profit.  
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Antiga font del Prat, a prop del 
Gran Hotel de Santa Fe del Montseny.  
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Tren sortint de l'estació
de Santa Maria de Palautordera. Vista parcial d'Aiguafreda. 
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