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ANY VALENTÍ FARGNOLI

Valentí Fargnoli Iannetta (Barcelona, 1885 - Girona,
1944) va ser un dels fotògrafs més importants de
la primera meitat del segle xx. L’obra de Fargnoli
ha esdevingut un valuós testimoni documental de
la gent, els pobles i els paratges de les comarques
gironines abans del desenvolupament turístic.
L’extensa obra del fotògraf permet reconstruir la
realitat global del que eren les comarques gironines
durant les primeres dècades del segle xx i és un
testimoni impagable del passat de les nostres terres.
Unes terres que Fargnoli va recórrer incansablement
i de les quals va deixar testimonis, avui perduts, que
ens permeten reconstruir part de la nostra història i
de la seva gent.
Enguany es compleixen 75 anys de la mort del
fotògraf, el 7 d’abril de 1944. Per commemorar
aquesta efemèride, la Diputacio de Girona, per mitjà
d’INSPAI, Centre de la Imatge, ha decidit impulsar
l’Any Fargnoli.
Commemorar és aturar-nos a recordar el passat,
fer present una realitat que ja no hi és però que, en
canvi, forma part de la nostra memòria col·lectiva,
de les nostres arrels, i, sobretot, és mirar al futur;
que allò que estem recordant pugui preservar-se
per a les generacions futures. És aquest el veritable
significat de la paraula commemorar.
La darrera vegada que Girona va veure exposada
l’obra de Fargnoli fou l’any 1981, en una mostra
organitzada conjuntament per l’Ajuntament i la
Diputació. Més tard, el 1997, va tenir lloc la mostra
«Els germans Fargnoli i el noucentisme a Girona».
Avui, la commemoració impulsada per la Diputació
de Girona vol posar en valor la figura del fotògraf,
difondre la seva obra, donar-la a conèixer i, sobretot,
deixar pòsit perquè les generacions futures el
recordin i el tinguin present com a part del llegat
patrimonial del nostre poble.
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Retrat de Valentí Fargnoli, Barcelona, 1911. Taller
d’Història de Maçanet de la Selva. Autor desconegut

BIOGRAFIA DE L’AUTOR
Valentí Fargnoli va néixer el 12 d’abril de 1885 a Barcelona. Els
seus pares, immigrants italians, es trobaven de pas a la ciutat
comtal, en el seu camí de retorn a Belmonte Castello. Dels seus
primers anys de vida no en sabem gaire: la família es va instal·lar
de nou a Catalunya, primer a Verges, la Bisbal de l’Empordà i Figueres, i després, de manera definitiva, a Girona.
Entre els anys 1906 i 1908, es va traslladar a l’Argentina, probablement per buscar-hi fortuna. Va retornar, però, a Girona, on va
decidir fer de la fotografia el seu ofici. L’any 1912 es va casar a
Maçanet de la Selva amb Rosa Vilaseca Grèbol, amb qui va tenir
set fills: Júlia, Catalina, Rita, Valentí, Ramon, Genoveva i Pere.
L’any 1916 va iniciar una fructífera col·laboració amb l’Arxiu Mas
de Barcelona, en diverses campanyes per a la creació de l’lnventari iconogràfic d’Espanya, una iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans per documentar i catalogar el patrimoni cultural català.
Entre altres publicacions, va col·laborar en La Costa Brava. Àlbum
guia (1925), en què va publicar una selecció de paisatges i edificis
dels pobles més significatius del litoral català; Girona (1925), del
periodista Carles Rahola; Álbum oficial de Gerona y su provincia
(1926), d’Edicions Catalonia, i Àlbum meravella. Llibre de belleses
naturals i artístiques de Catalunya (1933).
A diferència d’altres fotògrafs, mai va tenir un estudi propi, sinó
que treballava de manera ambulant segons els encàrrecs, molts
dels quals eren de particulars. La venda de postals va ser també
una important font d’ingressos, que li va permetre donar a conèixer la seva obra, especialment paisatges i vistes locals.
Valentí Fargnoli va morir el 7 d’abril de 1944 a Girona, als 58 anys.

Casament de Valentí Fargnoli i Rosa Vilaseca (detall), Maçanet de la Selva, 1912. Taller
d’Història de Maçanet de la Selva. Procedència: Genoveva Fargnoli
El fotògraf Valentí Fargnoli amb la seva filla Júlia, Girona, 1915.
Taller d’Història de Maçanet de la Selva.
Rosita Vilaseca, dona de Valentí Fargnoli, amb la seva filla
Catalina, Girona, 1914. Taller d’Història de Maçanet de la Selva.
Fills de Valentí Fargnoli, d’esquerra a dreta: Júlia, Catalina, Valentí, Genoveva,
Pere i Ramon, Girona, 1927. Taller d’Història de Maçanet de la Selva.
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ELS FONS FOTOGRÀFICS DE VALENTÍ FARGNOLI
A INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE
El fotògraf Valentí Fargnoli va captar amb la seva càmera els pobles i paisatges de les comarques
gironines abans del desenvolupament turístic. Aquest relat visual de la vida quotidiana del territori
va tenir-lo a casa seva, durant molts anys, Sebastià Martí Calvo (Girona, 1960-2013), ja que el seu
pare, Sebastià Martí Roura (Tossa de Mar, 1914 - Girona, 1999), també fotògraf, havia estat l’ajudant de Valentí Fargnoli. Sebastià Martí, conscient que el tresor que tenia no podia quedar en un
racó o en un espai privat, el va oferir a INSPAI, on el fons va ingressar el 19 de maig de 2011.
Aquest fons conté 834 plaques de vidre. I tot i que en podem trobar en molts centres culturals,
museus, arxius, centres de documentació o biblioteques, i deixant de banda les imatges encarregades per Adolf Mas a Fargnoli per a l’lnventari iconogràfic d’Espanya, INSPAI és un dels únics
centres que disposa de tants suports en placa de vidre junts del fotògraf.
Les plaques de vidre són autèntiques peces de museu, i la informació que contenen és molt valuosa des del punt de vista patrimonial, tècnic, històric, informatiu, estètic, documental i artístic; integren tots els valors d’una imatge.
El tractament tècnic que s’ha dut a terme des que el fons va ingressar a INSPAI, a grans trets, ha
consistit en la neteja i la restauració dels suports antics, de les plaques; la instal·lació en fundes i
capses de conservació especials; la digitalització i la descripció de totes les imatges; en definitiva,
la conservació i la preparació per fer-ne difusió, els pilars de l’essència d’INSPAI.
D’altra banda, INSPAI també disposa de 774 imatges més de Fargnoli provinents de diferents fons
i col·leccions, com són el Fons Diputació de Girona, el Fons Emili Massanas i Burcet, el Fons Martí Calvo i la Col·lecció Cabezas, entre els quals també hi ha plaques de vidre i còpies d’època. Per
tant, un total de 1.608 imatges de Valentí Fargnoli disponibles perquè puguin ser consultades.
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L’EXPOSICIÓ «VALENTÍ FARGNOLI. EL PAISATGE REVELAT»
EXPOSICIÓ ITINERANT
Valentí Fargnoli és, sens dubte, un fotògraf imprescindible per entendre diverses dècades del segle
passat a casa nostra, tant per la seva participació en el projecte de reconstrucció cultural i de salvaguarda del patrimoni iniciada pels noucentistes sota la direcció de Jeroni Martorell i Josep Puig
i Cadafalch durant l’època de la Mancomunitat, com per la seva voluntat de deixar testimoni de la
realitat quotidiana, fet que l’ha convertit en un documentalista visual excepcional i absolutament imprescindible, a causa també de la seva voluntat de deixar constància dels llocs on prenia les imatges
i de la signatura, que ja ha esdevingut clàssica en les seves fotografies.
L’exposició «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat» convida el visitant a gaudir, des de la particular
òptica del fotògraf, d’un formidable passeig visual per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra
història que han perviscut en forma de memòria col·lectiva fins als nostres dies.
Paisatge entès des d’un sentit ampli del terme; la gent (paisatge humà), els paratges (paisatge geogràfic), els pobles i ciutats (paisatges arquitectònics). Paisatges d’un temps passat, que es revelen
avui als nostres ulls a través de les plaques de vidre de Fargnoli. Alguns d’aquests paisatges, intactes avui; d’altres, irreconeixibles; molts, perduts per sempre, que es revelen a través de la càmera
del fotògraf i de la seva mirada.
Les imatges de l’exposició provenen dels fons de plaques de vidre originals de Valentí Fargnoli que
conserva INSPAI, Centre de la Imatge, institució que des del 2011 ha dut a terme les tasques de
documentació, restauració i digitalització d’aquests valuosos fons fotogràfics i els custodia avui per
a la seva preservació futura.
Entre aquests fons en destaca un, que és especialment importat: el Fons Fargnoli. Ho és perquè
conté 834 plaques de vidre; és a dir, suports originals que sortosament s’han conservat després d’un
llarg camí de vicissituds. Són fotografies de 10 × 15 cm, en blanc i negre, que daten de 1910 a 1944.
«Valentí Fargnoli. El paisatge revelat» forma part del Programa d’Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona i es preveu que viatgi arreu de les comarques gironines i catalanes. Consulteu
les itineràncies a www.ddgi.cat/exposicions.
La mostra tindrà també un format virtual i es podrà visitar al lloc web
www.inspai.cat/ca/exposicions-virtuals-fotografia.
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VISITES GUIADES A L’EXPOSICIÓ
INSPAI, Centre de la Imatge organitza
visites comentades
a la mostra els dies:
2 i 25 d’abril; 2, 9, 16 i 23 de maig,
de 2019, a les 19:00 h
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Crèdits de l’exposició
«Valentí Fargnoli. El paisatge revelat»
Del 2 d’abril al 25 de maig de 2019
Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Plaça de l’Hospital, 6 Girona
Organització
Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
INSPAI, Centre de la Imatge
Producció
Diputació de Girona
Àrea de Presidència - Oficina de Difusió
Cap del projecte
Natàlia Navarro i Sastre
Coordinació tècnica
Àngels Miralles Bellmunt
Disseny i realització
Josep Maria Oliveras
Muntatge
Diputació de Girona
Àrea de Presidència - Oficina de Difusió
Francesc Oliveras
Andriy Krynytskyy
Col·laboració
Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Comunicació
Diputació de Girona
Àrea de Presidència - Oficina de Comunicació
Selecció de fotografies
Josep Maria Oliveras
Documentació de les fotografies
INSPAI, Centre de la Imatge
Digitalització i tractament de les imatges
Josep Maria Oliveras
Diego Fontalba Raya
Assessorament lingüístic i traduccions
Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona
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DESÈ VOLUM DELS «QUADERNS DE FOTOGRAFIA»:
VALENTÍ FARGNOLI. UNA MEMÒRIA PERSISTENT
La col·lecció “Quaderns de Fotografia” de l’INSPAI, Centre de la Imatge va néixer amb la voluntat de
posar en valor l’obra dels fotògrafs que han fet donació dels seus fons fotogràfics a la Diputació de
Girona, fer-ne difusió i posar-la a l’abast del públic.
El desè volum de la col·lecció està dedicat al fons del fotògraf Valentí Fargnoli. La publicació conté
una selecció de textos d’autor que, amb una òptica contemporània i des de disciplines tan diverses
com la història de l’art, l’arquitectura, la literatura o la història de la fotografia, ofereixen una imatge
coral i polièdrica de la figura de Valentí Fargnoli a partir de les aportacions de les especialistes Marta Grassot, Sílvia Musquera, Mariona Seguranyes i Eva Vàzquez. Una lectura amena per recórrer
visualment paisatges i moments de la nostra història, i apropar-nos a una de les figures cabdals de
la fotografia catalana del segle xx.
L’àlbum fotogràfic presenta el conjunt d’imatges dels negatius de vidre originals del fons fotogràfic
Valentí Fargnoli que conserva INSPAI. Es tracta de fotografies a les sals de plata sobre placa de
vidre al gelatinobromur, de 10 × 15 cm, i que daten de 1910 a 1944. L’obra convida el lector a fer un
recorregut geogràfic per les comarques gironines a partir d’un àlbum fotogràfic que, prenent com a
punt de partida la ciutat de Girona, transcorre cap a l’interior per paratges de muntanya i finalitza a
la vora del mar.
La llista de les edicions anteriors dels «Quaderns de Fotografia» es pot consultar al web www.inspai.cat.
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Crèdits de la publicació
Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
INSPAI, Centre de la Imatge
Gestió editorial
Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
Comunicació Cultural
Direcció
Natàlia Navarro i Sastre
Coordinació
Àngels Miralles Bellmunt
Textos
Marta Grassot Radresa
Sílvia Musquera Felip
Àngels Miralles Bellmunt
Natàlia Navarro i Sastre
Mariona Seguranyes Bolaños
Eva Vàzquez Ramió
Selecció d’imatges
Josep Maria Oliveras
Àngels Miralles Bellmunt
Documentació de les fotografies
INSPAI, Centre de la Imatge
Digitalització i tractament de les imatges
Raül Costal Julià
Diego Fontalba Raya
Assessorament lingüístic i traduccions
Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona
Disseny gràfic i maquetació
Josep Maria Oliveras
Impressió
Gràfiques Trema
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ALTRES ACTIVITATS DE L’ANY FARGNOLI
EDICIÓ ESPECIAL
DELS PUNTS
DE LLIBRE D’INSPAI
Catorzena sèrie de punts de
llibre, editats amb periodicitat
anual, que en aquesta ocasió
es dedica a Valentí Fargnoli.
Una deliciosa selecció de deu
fragments de la seva obra per
evocar escenes, paisatges i
moments de principis del segle
xx a les comarques gironines.
Els punts estaran a la venda a
les llibreries del territori gironí a
partir del 23 d’abril de 2019.

12

CICLE DE CONFERÈNCIES AL VOLTANT DE LA FIGURA DE VALENTÍ FARGNOLI
El cicle se celebrarà a la Casa de Cultura els propers mesos d’octubre i novembre i comptarà amb
experts en la seva obra. Tindrà lloc a la Casa de Cultura de Girona (plaça de l’Hospital 6, Girona).

Dimarts 8 d’octubre, a les 19.30 h
«Fotografia i patrimoni: Valentí Fargnoli i la catalogació i recuperació dels
béns arquitectònics i artístics a Catalunya durant el noucentisme»
A càrrec de Carmen Perrotta, historiadora de l’art, doctora especialista
en història de la fotografia del segle xx, i Montserrat Baldomà, conservadora de
fotografia, historiadora i fotògrafa.
Dimarts 19 de novembre, a les 20 h
«Valentí Fargnoli: l’objectiu i la mirada com a instruments de representació»
A càrrec de Marta Grassot, historiadora de l’art i arxivera.

Ferrers treballant en l’eix d’un carro davant del seu taller, [s. l.], 1911-1944. Fons Valentí Fargnoli.

13

FITXA DEL FONS FOTOGRÀFIC VALENTÍ FARGNOLI
INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE
Àrea d’identificació
Codi de referència
CAT INSPAI 346
Nivell de descripció
Fons
Títol
Fons Valentí Fargnoli
Dates
Data inicial: 1910 / Data final: 1944
Volum i suport
834 fotografies a les sals de plata, sobre placa de vidre, amb emulsió a la gelatina, obtingudes per revelatge
(plaques al gelatinobromur de plata), amb imatge final negativa, en blanc i negre, i de 10 × 15 cm.
Àrea de context
Nom del productor
Valentí Fargnoli i Iannetta
Història del productor
Valentí Fargnoli i Iannetta (Barcelona, 12 d’abril de 1885 - Girona, 7 d’abril de 1944) va ser un dels fotògrafs
més importants de la primera meitat del segle xx.
Va néixer en una pensió de la Rambla de Barcelona a final del segle xix, l’any 1885. Els seus pares, Antoni
Fargnoli Rossi i Maria Annetta Vetranio, eren dos immigrants provinents de Belmonte Castello, un poblet entre
Nàpols i Roma, que van anar a Barcelona a casar-se i provar fortuna. Sembla que hi nasqué casualment, ja
que els seus pares tenien la intenció de tornar a Itàlia per tal que nasqués allà el seu primer fill, però el part
s’avançà poc abans que la família pogués embarcar-se. Un dia després, fou batejat a la parròquia de Sant
Josep, actualment de Santa Mònica, amb el nom de Valentí Miquel Umberto. Al cap de pocs dies de néixer
es van embarcar cap a Belmonte Castello, on posteriorment van néixer els seus germans.
De nou a Catalunya, Fargnoli es va instal·lar a Verges, i al cap de poc temps es va traslladar a Girona. La
seva primera fotografia documentada data del 1902 i és una imatge de l’antiga muralla del Pes de la Palla de
Girona. Poc després, el 8 d’abril de 1904, va fotografiar la visita del rei Alfons XIII a Barcelona, es va convertir
en proveïdor de la Casa Reial i va documentar, el 1906, el casament del rei amb Victòria Eugènia. El 1910 va
marxar a l’Argentina a provar sort com a fotògraf, però al cap d’un any va tornar a Catalunya, on va començar
a publicar les seves fotos al suplement literari d’El Autonomista.
Fotògraf ambulant, va recórrer durant dècades pobles i paisatges de les comarques gironines. La seva
obra en descriu l’arquitectura, els paisatges, les famílies i la vida quotidiana, i s’ha convertit en la imatge per
excel·lència de les comarques gironines abans del desenvolupament turístic.
Es va guanyar la vida venent postals fotogràfiques, desplaçant-se en bicicleta pels diferents pobles i llogarets
de les comarques gironines i col·laborant en l’arxiu d’Adolf Mas i Ginestà (Arxiu Mas). Es va casar amb Rosa
Vilaseca Grèbol, de Maçanet de la Selva.
Entre el 1925 i el 1929 va fer moltes fotografies promocionals de les orquestres locals. El 1933 l’Ajuntament
de Girona li va fer el primer encàrrec: fotografiar dues escoles públiques construïdes durant el període de la
Segona República espanyola.
Al cap de poc que esclatés la Guerra Civil, el 15 d’octubre de 1936, va dipositar al Servei de Documents de
la Comissaria Delegada de la Generalitat de Catalunya un feix de 463 negatius. Es creu que algun delegat
de la Generalitat va endur-se part d’aquest arxiu a França.
Un cop finalitzada la guerra, entre el 1942 i el 1943 va rebre un altre encàrrec de l’Ajuntament de Girona:
fotografiar totes les masies històriques de la província.
Va morir el 7 d’abril de 1944 a Girona. Tot i haver passat una gran part de la vida a Girona, va conservar la
nacionalitat italiana. Un cop mort, els seus hereus i familiars van anar venent a poc a poc els negatius que
14

conservaven, i les inundacions que hi va haver a la ciutat el 1962 van malmetre la part de l’arxiu que llavors
encara perdurava, adquirit anteriorment pel fotògraf Martí de Girona.
El seu germà, Adolf Fargnoli, fou un especialista en la talla d’arquetes i capsetes de fusta, conegut i molt
apreciat per Salvador Dalí.
Història arxivística
El Fons està completament descrit a manera de catàleg, i ha estat netejat, restaurat i instal·lat en material de
conservació permanent als dipòsits de conservació d’INSPAI. També està digitalitzat al cent per cent.
El Fons estava ubicat a casa de Sebastià Martí Calvo, en un armari calaixera de metall (1,30 m d’alt × 1,20 m
d’ample × 0,70 cm de fons) amb dotze calaixos. Les plaques de vidre eren dins de sobres de paper de l’època de
Sebastià Martí Roura o de Sebastià Martí Calvo, amb una numeració relacionada amb un inventari. En el mateix
moble arxivador, en calaixos diferents, també hi havia els fons de Sebastià Martí Roura i Sebastià Martí Calvo.
Un 20  % de les fotografies es va restaurar el 2012. Les plaques de vidre estaven plenes de pols, brutes i
tenien nombroses emulsions aixecades, amb vidres esquerdats o trencats, i la majoria havien estat reparades
maldestrament, amb cintes adhesives sobre les imatges i dins de sobres comercials de mala qualitat, fruit de
la manipulació exhaustiva del Fons per comercialitzar-lo.
Les fotografies estaven ordenades per municipis i per número de registre, apuntat en una llista mecanografiada en què hi havia el municipi i una breu descripció de la imatge.
Dades sobre l’ingrés
Adquisició en data 19 de maig de 2011.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut
L’àmbit geogràfic de les fotografies es concentra a la zona de les comarques gironines, amb temes tan interessants com paisatges, vistes de pobles, treballs del camp, retrats de grup, vistes artístiques, festes, vida
quotidiana, etc. El Fons es divideix en dues parts, formades per imatges de la ciutat de Girona i vistes de
municipis de les comarques gironines, totes del primer terç del segle xx.
Aquest conjunt de plaques és probable que suposi un 15 %, aproximadament, dels negatius creats per Valentí Fargnoli. Són peces originals, en les quals podem trobar sèries completes de reportatges dedicats a
pobles o paratges, amb fotografies editades en format de postal i d’altres de les quals no es va fer còpia en
paper. És, per tant, un exemple únic de l’obra del fotògraf.
Es tracta d’un corpus d’un gran interès, ja que es recupera una part de la seva producció amb algunes plaques segurament inèdites, que contribuiran a l’estudi del fotògraf i del tipus de fotografia de l’època.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés
Accés lliure i gratuït.
Condicions d’ús
Les condicions de reproducció i ús de la documentació en imatge estan regulades per les condicions generals d’INSPAI (vegeu l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de reproduccions dels documents
de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona).
Característiques físiques i requeriments tècnics
Seguint les recomanacions del protocol de climatització, cal esperar vint-i-quatre hores per accedir a la consulta dels negatius de vidre originals una vegada s’ha fet la sol·licitud formal de consulta.
Àrea de control de la descripció
Autoria
Sílvia Padrós
Data
Octubre de 2013 [Informació actualitzada el març de 2019]
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Treballadors a la Pedrera Pruneda, barri de les Pedreres,
Girona, 1930. Fons Valentí Fargnoli.
Tren d’Olot circulant pel pont sobre el riu Güell, al camí
de Santa Eugènia, Girona, 1911-1944. Fons Valentí Fargnoli.
Casa porxada al carrer de Baix,Juià, 1911-1944.
Fons Valentí Fargnoli.
Barca de pesca de vela llatina navegant per la costa de l’Estartit al
capvespre, Torroella de Montgrí, 1911-1944. Fons Valentí Fargnoli.
Home amb destral catalana i serra de dues mans,
Molló, 1911-1919. Fons Valentí Fargnoli.
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