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Uns anys després de la seva fundació, l’Arxiu Mas es va convertir en el principal establiment 
fotogràfic d’Europa especialitzat en béns patrimonials d’àmbit hispànic. Al llarg de més de 
tres dècades d’activitat, aquest establiment va esdevenir lloc de confluència d’historiadors 
de l’art i hispanistes d’ultramar que necessitaven comptar amb els seus clixés per poder 
il·lustrar la seva recerca. L’arribada dels anys deu va marcar el moment decisiu en l’esca-
lada de l’empresa cap a l’èxit comercial, atès que seria en aquest moment quan Adolf Mas 
Ginestà (1860-1936), fundador de l’empresa, va acceptar dur a terme l’encàrrec del conegut 
Repertori iconogràfic d’Espanya, un projecte de creació d’un inventari gràfic destinat al mun-
tatge de la mostra «El arte en España», emmarcada en la que seria l’Exposició Internacional 
de Barcelona de l’any 1929. De l’acceptació d’aquest encàrrec en va derivar un increment 
substancial del seu fons, gràcies a les múltiples campanyes que es van desenvolupar al llarg 
del territori espanyol, des de l’Aragó fins al País Valencià, des d’Astúries fins a Galícia. El 
creixement sistemàtic de l’establiment, degut al lideratge del seu fundador, es va trencar amb 
l’arribada de la Guerra Civil, moment en el qual a la delicada situació es va sumar la mort del 
mateix Mas per causes naturals. Amb el començament de la dècada dels quaranta, el seu 
fill, Pelai Mas (1891-1954), i la seva viuda, Apolonia Castañeda (1866-1954), decidirien dur a 
terme el traspàs de l’activitat comercial mitjançant la venda del fons fotogràfic.1

L’Arxiu Mas: gènesi d’un fons fotogràfic
de valor inestimable
L’origen de l’establiment Mas se situa a principis del segle xx, quan Adolf Mas, procurador dels 
tribunals, obre les portes d’una empresa de venda d’eines i materials fotogràfics denominada 
Helius, amb seu a Barcelona. Uns anys més tard, amb motiu d’un canvi de línia comercial, 

Amb relació a la història de l’Arxiu Mas, vegeu la tesi doctoral: Perrotta, Carmen. De la toga a la cámara fotográfica: Adolf 
Mas Ginestà (1860-1936). Innovación archivística al servicio del arte románico. Universitat de Barcelona, 2018.
<http://hdl.handle.net/2445/122516>
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aquesta empresa es convertiria en l’Estudi de Fotografia Mas, orientant-se cap a l’especialitza-
ció en matèria patrimonial i deixant de banda la venda d’eines fotogràfiques. El tancament dels 
anys deu portaria nous canvis, atès que es va decidir dur a terme una nova modificació del nom 
comercial, que va passar a ser Arxiu Mas, denominació vigent fins que es va incorporar a l’Ins-
titut Amatller d’Art Hispànic (IAAH), gràcies a la compra de l’arxiu per part de Teresa Amatller 
Cros (1873-1960) el 12 de setembre de 1941.

Pel que fa a la formació fotogràfica d’Adolf Mas, segons la informació publicada al Diccionari 
enciclopèdic Salvat de 1933, «ocasionalment, estudià la fotografia» a Barcelona. No tenim 
constància d’on va aprendre nocions de tècnica, atès que ni l’autor ni les fonts d’època es re-
fereixen a aquesta qüestió, i tracten l’assumpte d’una manera genèrica i poc precisa. En les 
entrevistes aparegudes a la premsa dels anys vint, l’única referència que hi consta té relació 
amb l’origen de l’especialització de l’estudi fotogràfic, i s’hi remarca que la idea de centrar-se 
en el gènere de la fotografia de patrimoni havia sorgit de les converses mantingudes amb 
Josep Puig i Cadafalch (1867 - 1956) i Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). 

El moment clau, en què sorgeix la voluntat d’especialitzar-se en fotografia de béns artístics, 
va tenir lloc al voltant de la Missió Arqueològica-Jurídica a la Franja de Ponent, organitzada 
pel nounat Institut d’Estudis Catalans el 1907, en la qual Mas va participar com a fotògraf 
oficial. A partir d’aquest moment va decidir centrar-se en patrimoni local, arran dels encàrrecs 
que anava rebent de particulars i institucions catalanes. No obstant això, aquesta idea inicial 
de limitar-se al territori regional, amb alguna excepció, es va abandonar en el moment en què 
es va rebre l’encàrrec del Repertori iconogràfic d’Espanya, del qual va derivar la necessitat 
de crear noves seccions dedicades a la resta del territori espanyol. 

Cap al final dels anys deu tindria lloc una època de prosperitat per a l’empresa i va ser quan 
Adolf Mas va decidir canviar de nou la seva denominació, que passava a ser Arxiu Mas. La 
introducció de la paraula arxiu constituïa una clara declaració d’intencions, atès que substituïa 
la paraula estudi, amb la qual cosa es deixava clar que l’establiment volia anar més enllà de la 
venda de material fotogràfic i oferir un nou servei als usuaris: la consulta a sala mitjançant un 
sistema específic de fitxes gràfiques. El creixement de l’empresa va fer necessari un canvi de 
seu, i l’any 1924 es va traslladar del carrer Rosselló, 277, al carrer Freneria, 5, un espai que 
havia acollit el taller de l’artista Alexandre de Riquer 2 i la residència de Miquel Utrillo.

L’àmplia producció fotogràfica derivada de l’encàrrec del Repertori, que exigia la documenta-
ció de múltiples indrets alhora, va generar noves necessitats de tipus arxivístic. L’organització 
interna del fons es va replantejar al voltant del patrimoni peninsular, introduint una nova clas-
sificació geogràfica i topogràfica basada en el sistema decimal universal. Aquest nou model 
de gestió arxivística incloïa la creació de les anomenades «fitxes gràfiques»: uns elements de 
consulta pioners que permetien ajuntar informació textual i contingut fotogràfic. És a dir, la fusió 
dels dos continguts agilitzava les consultes dels especialistes en la matèria i permetia accedir 

El mateix Mas va retratar aquest artista en aquest mateix espai.2
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simultàniament a la documentació textual i a la gràfica. Es tractava, sens dubte, d’un sistema 
de catalogació avantguardista, i Adolf Mas n’era conscient. Per aquest motiu va decidir do-
nar-lo a conèixer presentant-lo al Congrés Internacional de Fotografia de París de l’any 1925. 
L’encarregat de dur a terme aquesta presentació va ser Rafel Garriga Roca (1896-1969), 
especialista en tecnologia fotogràfica. En el moment que Mas va divulgar aquest nou siste-
ma, cap col·lecció fotogràfica espanyola ni europea no es basava en aquest mètode, un fet 
rellevant per col·locar l’establiment Mas entre els més moderns del continent.

Sense cap dubte, la innovació i la modernitat, dues qüestions intrínseques en el fons Mas, 
van ser les claus de l’èxit de l’empresa, i fan que, encara avui en dia, els especialistes en 
patrimoni espanyol necessitin fullejar-ne les fitxes gràfiques.

La contractació de Valentí Fargnoli
La recepció de l’encàrrec del Repertori, un projecte mastodòntic que tenia com a objectiu formar 
un inventari gràfic dels indrets més rellevants del territori espanyol, útil per al muntatge de l’expo-
sició «El arte en España», va derivar, com ja s’ha dit, en la reorganització de l’empresa, no només 
en relació amb la gestió del seu fons, sinó també en el que és inherent a les praxis laborals.

L’envergadura del projecte va fer necessàries noves contractacions de personal, atès que 
l’equip de fotògrafs interns de què disposava l’establiment no podia fer-se càrrec del desenvolu-
pament simultani de diferents campanyes. L’aparició de Valentí Fargnoli, com a fotògraf extern 
de l’Arxiu Mas, va coincidir, de fet, amb aquesta etapa, que concretament es va iniciar el 1918.3 
De la seva contractació com a delegat «C» per a la província de Girona es conserva el conveni 
estàndard, en què s’indiquen quines eren les seves obligacions i quins eren els seus drets.4 
La importància d’aquest document és indubtable, ja que permet conèixer les dinàmiques de 
funcionament d’un establiment d’aquestes característiques, però també saber com es desen-
volupaven els diferents registres fotogràfics d’art peninsular. En relació amb la primera part del 
document, és a dir, amb les obligacions vinculades a la tasca de fotògraf delegat, sabem que 
l’arxiu exigia una producció mensual de 350 preses fotogràfiques; aquestes últimes s’havien de 
remetre a l’establiment ja revelades i amb la informació textual corresponent per tal d’afavorir 
una catalogació ràpida. El document informa, a més, del fet que l’establiment posava a dis-
posició dels fotògrafs delegats, fins al final de les campanyes, totes les eines necessàries per 
desenvolupar les fases de producció. Això evidentment no excloïa que cada delegat pogués 
emprar eines pròpies, i la correspondència amb algun fotògraf n’és testimoni. Per altra banda, 
també existia el denominat «deure moral» del delegat, que consistia a comunicar periòdica-
ment les rutes desenvolupades mitjançant un informe de les despeses de viatge.

Tota la documentació sobre el Repertori i la contractació de Fargnoli es conserva a l’IAAH.

Sobre la biografia de Fargnoli vegeu: Boadas i raset, Joan; iglésias i Franch, David (ed.). Valentí Fargnoli: 1885-1944. Girona: 
Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP): Rigau, 2010; navarro i sastre, Natàlia (ed.). Va-
lentí Fargnoli. Una memòria persistent. Girona: Diputació de Girona: Gràfiques Trema, 2019.

3
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En el grup d’eines a disposició dels delegats no constaven només càmeres, trípodes i altres 
estris que permetessin la producció física de les fotografies. Aquestes últimes anaven acom-
panyades de diferents documents que tenien com a objectiu agilitzar el desenvolupament 
de les mateixes campanyes. Els mapes denominats «arqueològics» són bons exemples 
d’aquest recull de documents fonamentals, ja que assenyalaven totes les rutes previstes; 
juntament amb els nomenclàtors de les diferents localitats, amb els enclavaments que s’ha-
vien de documentar, constituïen un material gràfic absolutament imprescindible.5 Aquests 
documents es posaven a l’abast dels delegats ja omplerts per treballadors interns o per ex-
perts en la matèria. L’entrega de l’equipatge instrumental, posat a l’abast de cada fotògraf, 
es feia efectiva mitjançant la firma d’un rebut per tal que cada delegat es fes responsable de 
la seva possible pèrdua o dany. A la contractació de Fargnoli podem associar un primer rebut 
de març de 1918 en el qual es fa constar l’entrega d’un mapa arqueològic de la província de 
Girona, de les fitxes informatives de la Bisbal, Girona i Santa Coloma, i de l’acreditació que 
l’identificava com a delegat, fonamental per tenir accés als principals espais monumentals 
eclesiàstics, juntament amb el permís del Bisbat. 

Tota aquesta documentació és d’especial interès, atès que ens aporta dades fonamentals 
per entendre la complexa organització i gestió de les diferents campanyes. Una altra font im-
prescindible en aquest sentit són els informes econòmics, uns documents que resumeixen la 
despesa necessària per posar en marxa un projecte tan ampli com era el del Repertori. Si ens 
centrem en l’apartat documental relatiu exclusivament a la contractació de Fargnoli, el conjunt 
documental ens permet saber quina retribució va percebre com a delegat i quin cost va tenir 
la campanya que va dur a terme a la província de Girona. Els informes econòmics del bienni 
1918-1919 reuneixen una informació molt minuciosa que permet conèixer el nombre concret 
de negatius que va produir (515 plaques) i la despesa corresponent (386,26 pessetes). Per 
altra banda, ens informen també, de manera exhaustiva, sobre el cost dels desplaçaments 
d’una localitat a l’altra i sobre les propines entregades, com és el cas de la de 10 pessetes 
concedida al sagristà de la catedral de Girona perquè facilités l’accés als béns catedralicis.

Si en el cas d’altres delegats sabem el perquè de la seva contractació, atès que en queda 
testimoni escrit a la correspondència, en el cas de Fargnoli no en coneixem el motiu. Sense 
cap dubte, el fotògraf tenia el perfil perfecte per desenvolupar aquesta feina: exercia profes-
sionalment la fotografia i, per tant, podia dur a terme la campanya autònomament, i estava 
acostumat a executar la feina de manera ambulant; era, per tant, coneixedor de les conne-
xions vials de la província, una qüestió que assegurava uns ràpids desplaçaments i un estalvi 
econòmic. Si d’una banda Mas era conscient, probablement, dels beneficis que aportaria la 
contractació d’un fotògraf amb aquest perfil, de l’altra és possible que Fargnoli tingués clar 
que de la nova vinculació laboral obtindria importants beneficis, més enllà de la recepció d’un 
sou. A què ens referim quan parlem de beneficis afegits? La resposta a la pregunta sorgeix 

En relació amb aquesta qüestió vegeu: Perrotta, Carmen. «Los inéditos “mapas arqueológicos” del Arxiu Mas: cartografía 
de los enclaves monumentales más significativos del territorio español». Pirineus romànics, espais de confluències artísti-
ques. Barcelona: Edicions UB, 2020, p. 297-318.

5
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de la posada en marxa d’una anàlisi comparativa entre els clixés entregats a l’Arxiu Mas, 
conservats actualment a l’IAAH, i la documentació fotogràfica del Fons Fargnoli, incorpora-
da a les col·leccions del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI).6 Aquesta 
anàlisi demostra que el fotògraf va aprofitar les rutes encarregades per Mas per produir un 
material fotogràfic paral·lel, incorporat posteriorment al seu propi fons personal. El fet de tenir 
totes les despeses de viatge pagades reduïa enormement la inversió necessària per crear 
un inventari fotogràfic propi sobre les localitats visitades. Aquesta qüestió queda demostrada 
per les mateixes peces fotogràfiques que, en alguns casos quasi «bessones», apareixen en 
els dos repertoris de les institucions esmentades. 

L’anàlisi duta a terme en la documentació conservada posa de manifest aquest fet ja a partir 
de l’any 1918, i, per tant, des del començament de la relació laboral entre Mas i Fargnoli. Si 
comparem les imatges centrades en elements arquitectònics, trobem múltiples coincidèn-
cies, com és el cas de l’edifici de Can Xiana de Rupià, del qual es documenta el finestral 
(Mas C-23122, INSPAI 59027). Si ens fixem en les seccions d’aquest element, podrem ob-
servar que es tracta del mateix moment; les fulles estan entreobertes amb el mateix angle 
d’obertura i en penja el mateix cortinatge. En el cas del castell d’Argelaguer, la presa no se 
centra només en les finestres, atès que es documenten tots els accessos de la façana (Mas 
C-25876, INSPAI 647226). De nou podem observar que les dues imatges coincideixen. És 
possible que en aquests casos no es tractés de dues preses, sinó d’una imatge d’origen i 
d’un contratip o duplicat de negatiu. Una altra hipòtesi és que aquestes fotografies fossin 
anteriors a l’entrada de Fargnoli a l’Arxiu Mas, que s’utilitzessin per produir postals sobre 
paper fotogràfic (i que es tractés, per tant, de tiratges curts) i que, posteriorment, en el marc 
de l’encàrrec del Repertori, es col·loquessin entre les plaques produïdes ex novo. No seria 
un fet insòlit, atès que al fons de l’Arxiu Mas es conserven exemples que donen testimoni de 
l’adquisició de fotografies fetes abans de les campanyes del Repertori. És el cas d’una placa 
de Sant Jordi Desvalls, en què es pot apreciar la inscripció manual del peu de foto al mateix 
clixé («V. F. El remat pasturant»), una pràctica absent al laboratori de l’establiment Mas, on 
es comercialitzaven imatges «pulcres»; en canvi, sí que es donava en les praxis productives 
de Fargnoli, arran del producte comercial que derivava de les mateixes imatges (possible-
ment postals).7 En el cas d’una altra fotografia, que retrata dones i nens de Banyoles (Mas 
C-40049), podem veure, a la mateixa gelatina, la inscripció «año 1915 Bañolas». Aquesta 
imatge es va incorporar a l’Arxiu Mas amb una data posterior, concretament la d’adquisició 
(1923), i donaria suport a la teoria exposada anteriorment sobre la possibilitat que Fargnoli 
vengués a Adolf Mas negatius produïts abans de ser contractat. 

De la producció de Fargnoli, INSPAI conserva un total de 834 fotografies a les sals de plata sobre placa de vidre 10 × 15 cm, 
amb emulsió a la gelatina, i una quantitat important de positius procedents del Fons Emili Massanas i Burcet.

Dels exemples analitzats fins ara, INSPAI conserva positius en què es pot veure, a més a més, com les imatges es van 
reenquadrar. Difícilment podrem esbrinar totes les dinàmiques productives d’aquestes preses fotogràfiques, però és inte-
ressant posar sobre la taula l’existència de diferents possibilitats, de manera que s’obrin ulteriors línies de recerca sobre la 
producció de Fargnoli.

6

7

https://bit.ly/3Kqnut2
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59027/Finestral+de+la+facana+Can+Xiana+de+Rupia
https://bit.ly/3LMPVBR
https://bit.ly/3LMPVBR
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647226/Facana+del+castell+d%27Argelaguer
https://bit.ly/3vrsmcl
https://bit.ly/3vrsmcl
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En el cas de la primera hipòtesi (que Fargnoli fes contratips d’alguns clixés destinats a l’Arxiu 
Mas), seria estrany que Adolf Mas tingués constància d’aquesta pràctica i hi estigués d’acord, 
atès que la seva empresa finançava una campanya amb la intenció de tenir material inèdit o 
exclusiu, cosa que ja no seria així si al mercat hi hagués aparegut material fotogràfic idèntic (a 
sobre comercialitzat mitjançant un suport com és la postal, que a aquestes alçades ja s’havia 
convertit en un recurs de masses).8

Si seguim amb l’anàlisi del material entregat a l’Arxiu Mas l’any 1918, els casos que coincideixen 
configuren un ventall ampli: façana de Can Cuc d’Anglès (Mas C-22667, INSPAI 647222), es-
glésia de Sant Andreu de Bestracà a Beget (Mas C-25921, INSPAI 647251), vista de la plaça 
Major de Cervià de Ter (Mas C-22790, INSPAI 756401), vista de la Pedra Dreta de Sant Julià 
de Ramis (Mas C-23166, INSPAI 756453), església de Sant Llorenç de Campdevànol (Mas 
C-25939, INSPAI 756232), església de Santa Cecília de Molló (Mas C-26120 i 26121; INSPAI 
647301 i 647299), església de Sant Pere de Montgrony (Mas C-26125, INSPAI 647280), esglé-
sia de Sant Cristòfol de Beget (Mas C-25884, INSPAI 647249), palau del Marquès de Robert i 
carrer de l’Església de Torroella de Montgrí (Mas C-23205, INSPAI 756274), frontal d’altar de 
l’església de Sant Esteve de Llanars (Mas C-26092, INSPAI 647284), església de Sant Iscle de 
Colltort de Sant Feliu de Pallerols (Mas C-26278, INSPAI 647338), església de Santa Maria de 
Sales de la Cellera de Ter (Mas C-22920, INSPAI 647261) i pati del castell d’Orriols de Bàscara 
(Mas C-26172, INSPAI 756236).9 En tots aquests casos queda palès que es tracta de preses 

Església de Sant Iscle de Colltort de Sant Feliu de Pallerols.

Sobre aquesta qüestió vegeu: riego amézaga, Bernardo. «La tarjeta postal entre la comunicación interpersonal y mirada uni-
versal». Santander en la tarjeta postal ilustrada (1897-1941). Santander: Fundación Marcelino Botín, 1997, p. 21-57; riego 
amézaga, Bernardo (ed.). España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes. Barcelona: Lunwerg, 2010.

8

En aquest sentit, enllaçant amb les hipòtesis anteriorment exposades, és interessant esmentar que gran part de les imatges 
que es conserven i que coincideixen amb negatius del fons Mas (647226, 647251, 59027, 647222, 647301, 647299, 647280, 
647338, 647249, 647261) són positius.

9

https://bit.ly/371mIEx
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647222/Finestral+de+Can+Cuc 
https://bit.ly/3E6NK9P
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647251/Esglesia+de+Sant+Andreu+de+Bestraca+a+Beget
https://bit.ly/3ujPOHY
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756401/Vista+de+la+placa+Major+de+Cervia+de+Ter+i+la+masia+de+la+Torre
https://bit.ly/3xai9m3
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756453/Vista+de+la+pedra+Dreta+de+Sant+Julia+de+Ramis
https://bit.ly/3KlocIb
https://bit.ly/3KlocIb
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756232/Esglesia+de+Sant+Llorenc+de+Campdevanol
https://bit.ly/3r7bPYA
https://bit.ly/3jjhXc0
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647301/Campanar+de+l%27esglesia+de+Santa+Cecilia+de+Mollo
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647301/Campanar+de+l%27esglesia+de+Santa+Cecilia+de+Mollo
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647299/Portalada+de+l%27esglesia+de+Santa+Cecilia+de+Mollo
https://bit.ly/3jfXAfA
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647280/Esglesia+de+Sant+Pere+de+Montgrony
https://bit.ly/3LNsBDT
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647249/Esglesia+de+Sant+Cristofol+de+Beget
https://bit.ly/3JfHbT6
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756274/Palau+Solterra+i+el+carrer+de+l%27Esglesia+de+Torroella+de+Montgri
https://bit.ly/37toPk9
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647284/Frontal+d%27altar+de+l%27esglesia+de+Sant+Esteve+de+Llanars
https://bit.ly/371ziDK
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647338/Esglesia+de+Sant+Iscle+de+Colltort
https://bit.ly/3NUDpCe
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647261/Esglesia+de+Santa+Maria+de+Sales+a+la+Cellera+de+Ter
https://bit.ly/3NTmtfp
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756236/Pati+del+castell+d%27Orriols
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idèntiques. La llum i les ombres coincideixen, els elements presents també es repeteixen, 
cosa que deixa clar que es podria tractar de la mateixa imatge, de dues plaques executades 
des del mateix punt de vista o d’un original i el contratip.10

Paral·lelament es conserven imatges amb un punt de vista lleugerament diferent però que 
podrien haver-se pres en el mateix moment: vista general de Blanes des d’una obertura de 
les ruïnes del castell de Sant Joan (Mas C-22689, INSPAI 756300), arc del portal a l’entrada 
del carrer de l’Hospital de Cervià de Ter (Mas C-22791, INSPAI 647262), casa rectoral i es-
glésia de Santa Maria de Riudaura (Mas C-23103, INSPAI 647316), castell de Rupià (Mas 
C-23117, INSPAI 647330) i carrer de la Vila Vella de Pals (Mas C-23050, INSPAI 756233). 

Vista general de Blanes des d’una obertura de les ruïnes del castell de Sant Joan.

10 Aquesta pràctica es justificaria per diferents motius com podria ser l’accessibilitat, tant per qüestions físiques com per l’exi-
gència de permisos, o les despeses generals vinculades als desplaçaments (finançats integralment per l’Arxiu Mas). En el 
cas de la coincidència entre negatius, l’anàlisi tècnica de les plaques del Fons Fargnoli (INSPAI) podria ser útil per poder 
saber si parlem de duplicats, dobles exposicions o contratips. En el pla tècnic, en l’època en què treballa Fargnoli, per produir 
duplicats hi havia dos sistemes. El primer era duplicar el negatiu per contacte sobre una altra placa: del negatiu original es 
treia, per contacte, un positiu i d’aquesta transparència es treia, per contacte novament, un negatiu «duplicat» o contratip. 
El resultat consistia en un negatiu del mateix format però no de la mateixa qualitat que l’original. El segon era fer una còpia 
sobre paper i d’aquesta còpia fer-ne una reproducció: es tractava d’un mètode més senzill, en comparació amb l’anterior, 
amb el qual es podien obtenir negatius de diferents formats però de qualitat molt inferior (les dades tècniques sobre aquestes 
fórmules productives les ha proporcionat Pep Parer, especialista en la matèria, al qual agraeixo la informació).

En el cas d’aquest estudi, els resultats que es presenten deriven únicament de l’anàlisi del contingut icònic de les imatges 
mitjançant el visionament dels respectius positivats digitals de les plaques.

https://bit.ly/371jxws
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756300/Vista+de+Blanes
https://bit.ly/3jfDdzh
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647262/Arc+del+Portal+a+l%27entrada+del+carrer+de+l%27Hospital+a+Cervia+de+Ter
https://bit.ly/3NW9kCo
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647316/Casa+rectoral+i+esglesia+de+Santa+Maria+de+Riudaura
https://bit.ly/3v1Cven
https://bit.ly/3v1Cven
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647330/Castell+de+Rupia
https://bit.ly/3Klrviz
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756233/Carrer+Puig+Roig+de+la+Vila+Vella+de+Pals+i+la+masia+de+Can+Poch


10

Per altra banda, és possible identificar unes imatges de 1918 en què es fotografia de mane-
ra seqüencial, mitjançant dues preses, alguna mena d’activitat; els clixés en qüestió es van 
dipositar posteriorment un a l’Arxiu Mas i l’altre al de Fargnoli. En aquest sentit, la presència 
de subjectes és fonamental per poder establir si es tracta d’una seqüència fotogràfica presa 
en el mateix moment. És aquest el cas de les dues pageses que garbellen blat al poble de 
la Roca de la vall de Camprodon (Mas C-26060, INSPAI 756595). Si comparem les dues 
fotografies, veurem clarament que formen part de la mateixa sèrie. En el cas de la imatge 
que Fargnoli va incloure al seu fons, es tractaria de la primera presa, tal com deduïm del 
moviment de les dones i el material que es garbella; la cistella que subjecta la dona més 
jove, plena de blat, li suposa un esforç que ja ha desaparegut a la presa següent, en què 
la quantitat de cereal que aboca és irrisòria. Un procediment semblant és el que va produir 
el retrat d’una dona que pasturava i filava als entorns del mas de la Torre de Sant Medir a 
Sant Gregori (Mas C-23198, INSPAI 756441), en què veiem que es tracta clarament del 
mateix subjecte i moment, captat en dues preses executades amb un breu temps de sepa-
ració. També ho trobem a la vista d’un carrer dels Hostalets d’en Bas (Mas C-26045, INSPAI 
756577), en què veiem com les persones presents en la presa són les mateixes i en què, en 
el cas del negatiu d’INSPAI, l’única diferència resideix en la dona que treu el cap per la porta 
d’entrada de l’edifici. Amb relació a la casa porxada al carrer de Baix de Juià (Mas C-22876, 
INSPAI 756781), és possible observar que es tracta també de dues preses del mateix mo-
ment, tal com ens indiquen els subjectes que hi apareixen. Si el grup de persones en primer 
pla aconsegueix mantenir més o menys la mateixa posició en les dues captures, el grup en 
segon pla delata clarament que es tracta d’una seqüència, ja que és possible observar un 
canvi en els nens i en un dels homes que xerren asseguts al mur que delimita la carretera. A 
més, en el cas de l’exemplar d’INSPAI, veiem com al fons hi apareix un home, absent en el 
clixé entregat a Mas. Amb relació a la presa del carrer de la Teixeda dels Hostalets d’en Bas 
(Mas C-26049, INSPAI 756692), podem observar de nou canvis mínims de postura en alguns 
subjectes retratats. En el cas de la vista del carrer del Torn de Sant Feliu de Pallerols (Mas 
C-26266, INSPAI 59031), les persones presents també permeten afirmar que es tracta d’una 
seqüència de dues imatges: a primer cop d’ull semblaria que es tracta de la mateixa presa; 

Dues pageses que garbellen blat al poble de la Roca de la vall de Camprodon.

https://bit.ly/3xdoGfD
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756595/Dues+pageses+garbellant+blat+al+poble+de+la+Roca%2C+Vall+de+Camprodon
https://bit.ly/3NTo44T
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756441/Retrat+d%27una+pastora+filant+llana+amb+un+fus+i+un+ramat+d%27ovelles
https://bit.ly/3DPLgwl
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756577/Vista+d%27un+carrer+d%27Hostalets+d%27en+Bas
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756577/Vista+d%27un+carrer+d%27Hostalets+d%27en+Bas
https://bit.ly/3v1dLTC
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756781/Casa+porxada+al+carrer+de+Baix+de+Juia
https://bit.ly/3xcnXLL
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756692/Carrer+de+la+Teixeda+dels+Hostalets+d%27en+Bas
https://bit.ly/3NVBQE5
https://bit.ly/3NVBQE5
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59031/Carrer+del+Torn+de+Sant+Feliu+de+Pallerols
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tot coincideix, les ombres, els elements en primer pla, etc., però si ens fixem en el balcó de 
l’edifici central, d’on pengen unes peces de roba, veurem com a la imatge de l’Arxiu Mas hi 
ha un home mirant que desapareix a la fotografia del Fons Fargnoli. De nou, a les imatges 
de la plaça de Santa Coloma de Farners (Mas C-26332, INSPAI 647358) podem destacar 
la presència de les mateixes persones amb diferències mínimes, i l’aparició, a la placa del 
Fons Fargnoli, d’alguns subjectes addicionals. Entra en aquest mateix grup el retrat d’una 
pastoreta d’Olot (Mas C-26162, INSPAI 756532).

Amb relació a les imatges registrades l’any 1919, el nombre de coincidències que s’han pogut 
identificar és menor. Si ens referim en primer lloc a aquelles fotografies que encaixen amb el 
primer patró executiu, és a dir, que semblen preses pràcticament idèntiques, podem esmentar els 
clixés següents: creus de la catedral de Girona (Mas C-26409, INSPAI 756884; Mas C-26412, 
INSPAI 56882), arqueta del Tresor de la Catedral de Girona (Mas C-26428, INSPAI 756905).11

La presa de l’Àliga de les festes del Corpus de Girona (Mas C-27818) també es correspon 
amb una altra fotografia incorporada al fons del fotògraf (INSPAI 756904), i es tracta, igual 
que en part dels casos esmentats anteriorment, d’una seqüència. Sense cap dubte el clixé 
entregat a Mas (C-27818) és molt més suggestiu, principalment gràcies al bullici produït per 
la presència d’un públic infantil reunit davant de la porta dels Apòstols de la catedral de Giro-
na. Unes altres preses seqüencials són les del ball de cavallins i gegants a la plaça del Firal 
de Sant Feliu de Pallerols (Mas C-27956, INSPAI 756691). Si ens fixem en alguns dels as-
sistents en primer pla, o en els que sobresurten del balcó a l’esquerra, veurem que es tracta 
de les mateixes persones. És difícil establir quina és la primera i quina la segona presa, però 
tot apunta que totes dues es van fer durant la festa de 1919.

Coincideixen també dues fotografies de la relíquia de sant Martirià del monestir de Sant Esteve de Banyoles (Mas C-44786, 
INSPAI 756322). El clixé de l’Arxiu Mas apareix associat a la data de 1925. 

Ball de cavallins i gegants a la plaça del Firal de Sant Feliu de Pallerols.

11

https://bit.ly/3DW2d8q
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59099/Placa+Major+de+Santa+Coloma+de+Farners
https://bit.ly/3NYzPXO
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756532/Retrat+d%27una+nena+amb+vaques+pasturant+en+un+prat
https://bit.ly/3rxJyLd
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756884/Imatge+d%27una+creu+de+la+catedral+de+Girona
https://bit.ly/3NTiFL3
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/1100446/Creu+processional+de+la+catedral+de+Santa+Maria 
https://bit.ly/3vP0Kgh
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/782694/Arquetes+del+Tresor+de+la+Catedral+de+Girona%20
https://bit.ly/3uneGPk
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756904/Aliga+de+la+processo+del+Corpus+de+Girona+amb+els+seus+portadors
https://bit.ly/3uneGPk
https://bit.ly/3LQ5TuZ
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756691/Ball+de+cavallins+i+gegants+a+la+placa+del+Firal+de+Sant+Feliu+de+Pallerols
https://bit.ly/3NRsQQt
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756322/Bust+de+la+reliquia+de+Sant+Martiria+de+Banyoles
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La realització d’una anàlisi comparativa de la producció executada per Fargnoli en el marc 
de l’encàrrec de l’Arxiu Mas amb el material que forma el seu propi fons dona la possibilitat de 
posar de manifest una determinada praxi en la producció del material, però també de resoldre 
alguns problemes de la datació de part de la col·lecció del fotògraf, actualment custodiada 
a INSPAI. Fotografies fins ara emmarcades en una franja cronològica molt ampla, com per 
exemple la de «1911-1944», en el cas del carrer de Baix de Juià (756781), poden ser asso-
ciades a un any concret (1918). A més a més, com s’apuntava anteriorment, es poden establir 
patrons documentals. Sense cap dubte, Fargnoli era conscient, com a fotògraf itinerant, de 
les dificultats que podia haver-hi per tornar a recórrer certs indrets o per poder accedir a béns 
d’interès sense un document acreditatiu, com el que li havia entregat Mas en el moment que 
va convertir-se en el delegat per a la província de Girona. 

Per altra banda, és interessant tenir present la hipòtesi del reciclatge d’alguns clixés anteriors 
a l’encàrrec del Repertori que possiblement van circular en l’àmbit de les comarques gironi-
nes amb anterioritat a la venda a l’Arxiu Mas.12

Del Repertori iconogràfic d’Espanya per a l’Exposició
del 1929 al «Repertori iconogràfic d’Espanya - Arxiu Mas»
Un aspecte poc estudiat de les imatges produïdes per Fargnoli es relaciona amb la inclusió 
d’una selecció d’aquestes fotografies al catàleg intern de l’Arxiu Mas —denominat «Repertori 
iconogràfic d’Espanya - Arxiu Mas»—, un projecte comercial que, com veurem a continuació, 
confluiria en una mostra fotogràfica. Els diferents volums del catàleg van incloure també foto-
grafies de la província de Girona, sense seguir, però, un ordre geogràfic. De les imatges preses 
per Fargnoli hi apareixen, per exemple, algunes relatives a Beget, Camprodon, Sant Privat d’en 
Bas, el Mallol, Setcases, les Preses, Sant Julià de Vallfogona, Pardines, Sant Pere Pescador, etc.

D’aquest projecte comercial va derivar una interessantíssima mostra fotogràfica instal·lada, 
amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929, al Palau de Projeccions del recinte firal de 
Montjuïc. Amb el títol «Repertori iconogràfic d’Espanya - Arxiu Mas», Adolf Mas va reunir 
imatges que sintetitzaven el concepte de patrimoni cultural espanyol, ampliant el contingut 
historicoartístic amb l’etnoantropològic. Al costat de fotografies de complexos arquitectònics i 
urbanístics, inclosos en la secció d’arquitectura del catàleg, va aparèixer la indumentària tradi-
cional de diferents llocs del país, amb la qual cosa completava un ric i ampli entramat cultural. 

Gràcies al catàleg de la mostra, publicat l’any 1930, sabem que es van incloure imatges 
produïdes abans de la contractació de Fargnoli —com és el cas de les que reprodueixen els 
carrers de Besalú, els voltants d’Olot i l’interior de la casa del «Sr. Joaquim» de la mateixa 

L’objectiu d’aquest estudi va ser justament establir una franja cronològica més precisa amb relació al material fotogràfic que 
presenta coincidència amb les plaques del fons Mas. Aquesta datació es basa en la informació present en els registres de l’es-
tabliment barceloní. Altres aspectes tècnics que s’han apuntat obren la via per a estudis futurs, però no constitueixen matèria 
d’aquest article.

12

https://bit.ly/3vr8xSz
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localitat, preses l’any 1916—; de les fotografies procedents del seu repertori, tant de la pro-
víncia de Girona, com de la de Terol, es van escollir unes vistes de Beget, Calaceit, Albalat de 
l’Arzebispe, La Puebla d’Íxar i Vall-de-roures. Sense haver-hi una intervenció directa de Farg-
noli, i mitjançant criteris selectius adoptats per Adolf Mas, aquestes imatges van passar per un 
procés d’internacionalització, atès que es van posar a l’abast del públic nacional i internacional 
que va acudir a la mostra. No obstant això, es tractava d’una internacionalització gaudida 
només per la marca comercial «Arxiu Mas», que recollia la feina de tots els seus delegats 
sense fer referència als diferents autors —una qüestió habitual en l’època, també en altres 
empreses contemporànies del sector fotogràfic. Les fotografies de Fargnoli hi eren i hi estaven 
exposades, i amb això contribuïen a la composició visual d’aquell univers cultural nacional, 
però es presentaven al visitant des de l’anonimat.
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Taula
comparativa
d’imatges
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ARXIU MAS INSPAI

Clixé Mas: C-22667
Núm. INSPAI: IF-647222
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-25876
Núm. INSPAI: IF-647226
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-23122
Núm. INSPAI: IF-59027
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-25921
Núm. INSPAI: IF-647251
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-22790
Núm. INSPAI: IF-756401
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Finestral de Can Cuc
a Anglès

Façana del castell
d’Argelaguer

Finestral de la façana
Can Xiana de Rupià

Església de Sant Andreu
de Bestracà a Beget (Camprodon)

Vista de la plaça Major
de Cervià de Ter

01

02

03

04

05

https://bit.ly/371mIEx
https://bit.ly/3LMPVBR
https://bit.ly/3Kqnut2
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647222/Finestral+de+Can+Cuc 
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647226/Facana+del+castell+d%27Argelaguer
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59027/Finestral+de+la+facana+Can+Xiana+de+Rupia
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647251/Esglesia+de+Sant+Andreu+de+Bestraca+a+Beget
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756401/Vista+de+la+placa+Major+de+Cervia+de+Ter+i+la+masia+de+la+Torre
https://bit.ly/3E6NK9P
https://bit.ly/3ujPOHY
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ARXIU MAS INSPAI

Clixé Mas: C-23166
Núm. INSPAI: IF-756453
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-25939
Núm. INSPAI: IF-756232
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26120
Núm. INSPAI: IF-647301
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26121
Núm. INSPAI: IF-647299
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26125
Núm. INSPAI: IF-647280
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Vista de la Pedra Dreta
de Sant Julià de Ramis

Església de Sant Llorenç 
de Campdevànol

Campanar de l’església 
de Santa Cecília de Molló

Portalada de l’església 
de Santa Cecília de Molló

Església de Sant Pere
de Montgrony a Gombrèn

06

07

08

09

10

https://bit.ly/3KlocIb
https://bit.ly/3r7bPYA
https://bit.ly/3jjhXc0
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756232/Esglesia+de+Sant+Llorenc+de+Campdevanol
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647301/Campanar+de+l%27esglesia+de+Santa+Cecilia+de+Mollo
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647299/Portalada+de+l%27esglesia+de+Santa+Cecilia+de+Mollo
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647280/Esglesia+de+Sant+Pere+de+Montgrony
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756453/Vista+de+la+pedra+Dreta+de+Sant+Julia+de+Ramis
https://bit.ly/3jfXAfA
https://bit.ly/3xai9m3
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Clixé Mas: C-25884
Núm. INSPAI: IF-647249
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-23205
Núm. INSPAI: IF-756274
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1818

Clixé Mas: C-26092
Núm. INSPAI: IF-647284
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26278
Núm. INSPAI: IF-647338
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-22920
Núm. INSPAI: IF-647261
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Església de Sant Cristòfol 
de Beget (Camprodon)

Palau del Marquès de Robert
i carrer de l’església
de Torroella de Montgrí

Frontal d’altar de l’església 
de Sant Esteve de Llanars

Església de Sant Iscle de Colltort 
(Sant Feliu de Pallerols)

Església de Santa Maria 
de Sales a la Cellera de Ter

11

12

13

14

15

ARXIU MAS INSPAI

https://bit.ly/3LNsBDT
https://bit.ly/3JfHbT6
https://bit.ly/3NUDpCe
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647249/Esglesia+de+Sant+Cristofol+de+Beget
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756274/Palau+Solterra+i+el+carrer+de+l%27Esglesia+de+Torroella+de+Montgri
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647261/Esglesia+de+Santa+Maria+de+Sales+a+la+Cellera+de+Ter
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647338/Esglesia+de+Sant+Iscle+de+Colltort
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647284/Frontal+d%27altar+de+l%27esglesia+de+Sant+Esteve+de+Llanars
https://bit.ly/371ziDK
https://bit.ly/37toPk9
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Clixé Mas: C-26172
Núm. INSPAI: IF-756236
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-22689
Núm. INSPAI: IF-756300 i IF-58836
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-22791
Núm. INSPAI: IF-647262
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-23103
Núm. INSPAI: IF-647316
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-23117
Núm. INSPAI: IF-647330 i IF-59022
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Pati del castell d’Orriols
(Bàscara)

Vista general de Blanes des 
d’una obertura de les ruïnes 
del castell de Sant Joan

Arc del portal a l’entrada
del carrer de l’Hospital
a Cervià de Ter

Casa rectoral i església
de Santa Maria de Riudaura

Castell de Rupià

16

17

18

19

20

ARXIU MAS INSPAI

https://bit.ly/371jxws
https://bit.ly/3jfDdzh
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/58836/Platja+gran+de+sa+Palomera%2C+platja+de+s%27Abanell%2C+i+del+poble+de+Blanes%2C+des+del+castell+de+Sant+Joan 
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756300/Vista+de+Blanes
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647262/Arc+del+Portal+a+l%27entrada+del+carrer+de+l%27Hospital+a+Cervia+de+Ter
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647316/Casa+rectoral+i+esglesia+de+Santa+Maria+de+Riudaura
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756236/Pati+del+castell+d%27Orriols
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/647330/Castell+de+Rupia
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59022/Facana+del+castell+de+Rupia
https://bit.ly/3NW9kCo
https://bit.ly/3NTmtfp
https://bit.ly/3v1Cven
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Clixé Mas: C-23050
Núm. INSPAI: IF-756233
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26060
Núm. INSPAI: IF-756595
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-23198
Núm. INSPAI: IF-756441
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26045
Núm. INSPAI: IF-756577 i IF-59060
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-22876
Núm. INSPAI: IF-756781
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Carrer Major de la Vila Vella
de Pals

Dues pageses garbellant blat 
al poble de la Roca, a la vall 
de Camprodon

Torre de Sant Medir
(Sant Gregori)

Vista d’un carrer 
dels Hostalets d’en Bas

Casa porxada al carrer
de Baix de Juià

21

22

23

24

25

ARXIU MAS INSPAI

Clixé Mas: C-26049
Núm. INSPAI: IF-756692 i IF- 59059
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Carrer de la Teixeda
dels Hostalets d’en Bas

26

https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756577/Vista+d%27un+carrer+d%27Hostalets+d%27en+Bas
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59060/Carrer+d%27Hostalets+d%27en+Bas
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756233/Carrer+Puig+Roig+de+la+Vila+Vella+de+Pals+i+la+masia+de+Can+Poch
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756595/Dues+pageses+garbellant+blat+al+poble+de+la+Roca%2C+Vall+de+Camprodon
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756441/Retrat+d%27una+pastora+filant+llana+amb+un+fus+i+un+ramat+d%27ovelles
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756781/Casa+porxada+al+carrer+de+Baix+de+Juia
https://bit.ly/3DPLgwl
https://bit.ly/3Klrviz
https://bit.ly/3xdoGfD
https://bit.ly/3NTo44T
https://bit.ly/3v1dLTC
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756692/Carrer+de+la+Teixeda+dels+Hostalets+d%27en+Bas
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59059/Carrer+d%27en+Teixeda+d%27Hostalets+d%27en+Bas
https://bit.ly/3xcnXLL
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Clixé Mas: C-26266
Núm. INSPAI: IF-59031
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26332
Núm. INSPAI: IF-647358
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26162
Núm. INSPAI: IF-756532
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1918

Clixé Mas: C-26409
Núm. INSPAI: IF-756884
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1919

Carrer del Torn de Sant Feliu 
de Pallerols

Plaça de Santa Coloma de 
Farners

Olot

Imatge d’una creu
de la catedral de Girona

27

28

29

30

ARXIU MAS INSPAI

Clixé Mas: C-26412
Núm. INSPAI: IF-756882
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1919

Imatge d’una creu
de la catedral de Girona

31

https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756532/Retrat+d%27una+nena+amb+vaques+pasturant+en+un+prat
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59031/Carrer+del+Torn+de+Sant+Feliu+de+Pallerols
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/59099/Placa+Major+de+Santa+Coloma+de+Farners
https://bit.ly/3NYzPXO
https://bit.ly/3NVBQE5
https://bit.ly/3DW2d8q
https://bit.ly/3rxJyLd
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756884/Imatge+d%27una+creu+de+la+catedral+de+Girona
https://bit.ly/3NTiFL3
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/1100446/Creu+processional+de+la+catedral+de+Santa+Maria 
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Clixé Mas: C-26428
Núm. INSPAI: IF-756905
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1919

Clixé Mas: C-27818
Núm. INSPAI: IF-756904
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1919

Clixé Mas: C-27956
Núm. INSPAI: IF-756691
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1919

Clixé Mas: C-27778
Núm. INSPAI: IF-58846
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1919

Arqueta del Tresor
de la Catedral de Girona

Àliga de la processó
del Corpus de Girona
amb els seus portadors

Ball de cavallins i gegants a la 
plaça del Firal de Sant Feliu de 
Pallerols

Campanar i absis de l’església 
de Sant Esteve de Canapost a 
Forallac

32

33

34

35

ARXIU MAS INSPAI

Clixé Mas: C- 44786
Núm. INSPAI: IF 756322
Data de registre a l’Arxiu Mas: 1925

Relíquia de sant Martirià36

https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756691/Ball+de+cavallins+i+gegants+a+la+placa+del+Firal+de+Sant+Feliu+de+Pallerols
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/58846/Campanar+i+absis+de+l%27esglesia+de+Sant+Esteve+de+Canapost+a+Forallac
https://bit.ly/3LQ5TuZ
https://bit.ly/37vmVQk
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/782694/Arquetes+del+Tresor+de+la+Catedral+de+Girona 
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756904/Aliga+de+la+processo+del+Corpus+de+Girona+amb+els+seus+portadors
https://bit.ly/3umrS75
https://bit.ly/3uneGPk
https://bit.ly/3NRsQQt
https://www.inspai.cat/Inspai/ca/imatge/756322/Bust+de+la+reliquia+de+Sant+Martiria+de+Banyoles



