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Introducció 

El Pla de Palau és un espai fonamental per entendre la història de la ciutat de Barcelona, 

sobretot a la primera meitat dels segle XIX. El seu enclavament dins de l’estructura urbana 

de Barcelona, unint el barri comercial de la Ribera amb el port i la Barceloneta, el van 

convertir durant molt de temps en el nucli principal del poder econòmic de la ciutat. Un 

clar exemple d’aquesta rellevància són edificacions tant destacades com la Duana o la 

Llotja. En la seva època de màxima esplendor, l’entorn del Pla de Palau era un espai ple de 

negocis relacionats amb el comerç marítim i també locals d’oci destinats als visitants de la 

ciutat. A més a més, a banda de la seva importància en el vessant econòmic, el Pla de Palau 

també és un espai vital per a la història política de la ciutat. En el seu llibre Las Calles de 

Barcelona, publicat l’any 1865, Víctor Balaguer descriu el Pla de Palau com un «[...] teatro de 

grandes acontecimientos, de trágicos sucesos, de trascendentales revoluciones, de festivos y 

solemnes regocijos» i també diu que «en los recuerdos de esta plaza y en los de la de San 

Jaime está la historia toda de Barcelona»1. I fins l’any 1875 el Pla de Palau acollia l’edifici 

que li va donar nom, un palau que primer va ser allotjament dels Capitans Generals i 

després es va convertir en Palau Reial. Tanmateix, un espai tan important pera  la història 

de la ciutat en un període tan proper com el segle XIX és avui en dia un espai 

completament desconegut per la gran majoria dels barcelonins, que molt sovint ni tan sols 

el saben ubicar sobre un mapa.  

Aquesta desconeixença contrasta amb el gran nombre de representacions realitzades al 

segle XIX de la plaça que han arribat als nostres dies. És per això que l’objectiu principal 

d’aquest treball és recopilar aquestes representacions i, a partir de la seva anàlisi, veure com 

es va representar aquest espai en el seu període de màxima esplendor, a la vegada que 

observar les relacions entre els diversos llenguatges representatius –dibuix, gravat, 

fotografia, etc.– en una època de sorgiment de nous llenguatges artístics.  

La inquietud per aquest tema sorgeix a partir d’algunes assignatures cursades al llarg de la 

carrera d’Humanitats, com la d’Art Contemporani i Història de la Fotografia, amb la 

professora Maria de los Santos Garcia Felguera, i la d’Art del segle XIX, amb la professora 

Núria F. Rius. En el marc d’aquestes assignatures vaig realitzar diversos treballs en grup 

que poc a poc m’han conduit cap a aquest tema d’estudi. D’una banda, un treball sobre 

l’obertura de la Via Laietana i la configuració del Barri Gòtic, acompanyat d’un altre sobre 

                                                           
1 BALAGUER, Víctor. Las Calles de Barcelona. Madrid: Editorial Dossat, 1987, p. 129. 
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el Concurs Fotogràfic que es va realitzar amb motiu d’aquest projecte urbanístic per 

conservar la memòria dels carrers que havien de desaparèixer, dos treballs que em van 

permetre conèixer més la història de la ciutat de Barcelona i com aquesta va ser 

representada en un moment determinat. I de l’altra, un estudi sobre el fotògraf Josep 

Esplugas Puig, que em va permetre entrar en contacte amb el món de la fotografia de finals 

del segle XIX i principis del segle XX. A més a més, l’any passat vaig estar treballant de 

becari en pràctiques a l’Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 

amb seu a l’edifici de la Llotja, sota la supervisió de la bibliotecària i arxivera de la institució, 

Begoña Forteza. Aquest fet em va permetre entrar en contacte amb la història d’un dels 

edificis més emblemàtics de la plaça, així com amb la història d’una de les institucions amb 

més història de l’espai.  

L’anàlisi de les representacions artístiques urbanes, en concret de la ciutat de Barcelona, és 

una temàtica molt treballada en les darreres dècades. En aquest sentit, a l’hora de realitzar 

aquest treball m’he basat en bona part d’aquestes recerques, realitzades entre d’altres per 

Albert García Espuche, Teresa Navas, Jorge Ribalta, Rafel Torrella, Jep Martí, Maria de los 

Santos García Felguera o Núria F. Rius. De la mateixa manera, com que moltes de les 

representacions analitzades són fotografies, he basat part de la meva recerca en els estudis 

generals de la història de la fotografia, tals com els de Publio López Mondéjar, Marie Loup 

Sougez, Juan Miguel Sánchez Vigil o Juan Naranjo. També cal destacar estudis monogràfics 

sobre l’obra d’alguns dels artistes comentats en aquest treball, que també m’han servit per 

acabar de construir una idea complerta de l’obra d’aquests artistes. En aquest sentit 

destaquen l’obra de Jordi Casanovas i Francesc Quílez sobre la figura d’Alexandre Laborde, 

l’estudi de Victoria Durà sobre Lluís Rigalt, la recerca de Teresa Navas sobre Onofre 

Alsamora, les investigacions de Lee Fontanella sobre Charles Clifford i l’estudi de Rafel 

Torrella sobre el fotògraf Joan Martí. Finalment, també m’agradaria situar en un lloc 

destacat de la bibliografia consultada l’estudi monogràfic realitzat per Cèlia Cuenca en el 

seu treball de final de grau, defensat en aquesta mateixa facultat l’any passat, sobre la figura 

d’Onofre Alsamora, un estudi que m’ha servit no només per conèixer l’obra d’Alsamora de 

manera completa sinó també per situar-me en un context d’articulació de diversos 

llenguatges artístics.  

A banda d’un buidat bibliogràfic, el treball també ha necessitat una part de recerca 

d’imatges previ, que he fonamentat bàsicament en dos pilars: d’una banda, en les imatges 

que il·lustren o acompanyen aquest seguit d’estudis ja anomenats prèviament; i de l’altra, en 
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la recerca en diversos arxius i institucions de la ciutat, tals com l’Arxiu Històric de la Ciutat 

i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, el Museu Frederic Marès, el Museu d’Història de la 

Ciutat, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi, la Biblioteca de Catalunya o 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. En aquest sentit, m’agradaria agrair de manera especial la 

col·laboració de Begoña Forteza i Victòria Durà (RACBASJ) i d’Ernest Ortoll (MFM). Un 

cop feta aquesta recerca d’imatges, acompanyada de la recerca bibliogràfica, ha fet falta una 

estructuració de la recerca, que he fet seguint paràmetres cronològics, per poder veure 

l’evolució de les formes de representació del Pla de Palau, així com intentant articular els 

diversos llenguatges representatius utilitzats en les diverses imatges comentades. La 

delimitació cronològica escollida, entre 1800 i 1888 aproximadament, es deu a què en 

aquest període del segle XIX és on es concentren la majoria de les imatges que he trobat 

del Pla de Palau i, si bé n’hi ha de posteriors, aquestes coincideixen amb els períodes de 

més importància de la plaça en el context urbà de Barcelona. 

Finalment, m’agradaria fer una reflexió prèvia al que serà pròpiament l’inici del treball. 

Habitualment, en estudis tan teòrics com les Humanitats, es tendeix a mirar molt les fonts 

escrites, les paraules, i a vegades les imatges s’utilitzen simplement com a suport, de manera 

secundària. En canvi, les imatges per si soles ens poden aportar molta informació i ens 

poden ajudar a conèixer més una època que no un text i això és el que m’agradaria posar en 

valor en aquest treball. De la mateixa manera, també m’agradaria destacar que l’anàlisi 

conjunta de diverses tècniques de representació permet observar que els llenguatges no són 

purs, sinó que s’influencien i s’hibriden, un fet que potser queda més amagat quan 

s’analitzen per separat.  
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1. Primeres mirades. El viatger romàntic 

Fins a finals del segle XVIII, les representacions de Barcelona que es conserven són vistes 

generals de la ciutat, sovint preses des del mar. Aquest tipus de representacions es troben 

en la línea de les representacions urbanes realitzades a Europa en el moment, en les que es 

tracta la ciutat com una sola unitat, i no es busca singularitzar-ne cap espai. Es tracta la 

ciutat com un ens unificat i s’ensenya des d’un punt de vista elevat, mostrant-la en la seva 

totalitat. Tanmateix, en la pròpia tradició europea de vistes de ciutats, amb l’arribada del 

segle XIX es produeix un canvi de paradigma i comencen a aparèixer noves maneres de 

representar vistes urbanes. En aquest sentit, hi ha estudiosos com Jonathan Crary que 

consideren que hi ha un canvi de mentalitat de l’ésser humà a l’hora d’encarar-se a la 

realitat, proporcionat en part per les innovacions tecnològiques que comencen a 

implementar-se a finals del segle XVIII i particularment al llarg del segle XIX. 

Concretament, ell considera que es produeix una transició entre representacions 

escenogràfiques, en les quals la ciutat s’inclou dins la mentalitat barroca del món com un 

teatre, i representacions iconogràfiques, en les quals es ressalten parts de l’espai urbà i es 

converteixen en icones de cada ciutat2.  

Així doncs, amb l’arribada del segle XIX, comencen a aparèixer nous punts de vista en les 

representacions urbanes, i en el cas de Barcelona aquestes vistes es centren, entre altres 

espais, en la zona del Pla de Palau3. A més a més, aquestes primeres noves representacions 

vénen de la mà d’un gènere literari àmpliament desenvolupat al segle XVIII, el dels llibres 

de viatges. Aquest consistia en obres que narraven el viatge de l’autor per algun territori, 

unes narracions a partir de les quals es donava a conèixer la cultura, la geografia i la història 

d’un país o d’una regió determinada. En aquesta tradició, «el viatger és un home erudit, 

curiós, disposat en tot moment a dissertar sobre qualsevol tema, mai prou sadollat de 

coneixements, i en la qual el treball de catalogació, de classificació, afavoreix l’apropiació 

del món exterior per part de l’home»4: és a dir, l’objectiu principal de l’autor és obtenir el 

màxim coneixement d’un territori i transmetre’l al lector, incitant-lo amb la lectura a viatjar 

ell mateix per la regió descrita i fer-se-la seva. 

                                                           
2 Per a més informació, veure CRARY, Jonathan. Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. 
Murcia: Cendeac, 2008. 
3 Cal destacar que el Pla de Palau, que havia estat un espai molt destacat com a entrada a la ciutat pel port en 
els segles previs, havia patit uns canvis profunds a finals del segle XVIII, amb la reforma neoclàssica de la 
façana de la Llotja i la construcció del nou edifici de la Duana, substituint l’anterior que havia desaparegut en 
un incendi l’any 1777. 
4 CASANOVAS I MIRÓ, Jordi; QUÍLEZ I CORELLA, Francesc M. El viatge a Espanya d’Alexandre Laborde 
(1806-1820). Dibuixos preparatoris. Barcelona: MNAC, 2006, p. 27. 
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Alexandre Laborde i el Voyage pittoresque et historique de l’Espagne 

En aquesta mateixa tradició es pot inscriure l’obra del francès Alexandre-Louis-Joseph de 

Laborde (1773-1842), que l’any 1806 va publicar a París el primer volum del Voyage 

pittoresque et historique de l’Espagne. En aquest projecte, que no es va concloure fins l’any 1820 

amb la publicació del darrer i quart volum, Laborde proposava diversos recorreguts pel 

territori espanyol, a partir dels quals en donava a conèixer les seves característiques 

geogràfiques, culturals i històriques. Per elaborar aquest projecte, de gran envergadura, 

Laborde comptava amb suports molt rellevants: d’una banda, amb el suport inicial del 

govern de França i del rei d’Espanya –de fet, el primer volum de l’obra està dedicat al 

primer ministre espanyol del regnat de Carles IV, Manuel Godoy, Príncep de la Pau–; 

també comptava amb subscriptors a diverses capitals europees i el suport d’una gran 

editorial parisenca; i, finalment, Laborde tenia a la seva disposició un equip format per una 

vintena d’artistes que van viatjar per tot el territori espanyol entre 1798 i 1806, elaborant 

esbossos pels gravats que il·lustren la seva obra. Cal destacar que Laborde no és l’únic 

autor que elabora una obra d’aquestes característiques, però si que és el més rellevant pel 

que fa a les representacions de Barcelona i del Pla de Palau. 

En referència als objectius de l’obra, Laborde pretén infondre al lector coneixements sobre 

el territori que mostra, donant-li informació sobre les diverses etapes del seu viatge i sobre 

els diversos indrets que visita, en molts casos de manera enciclopèdica. Així mateix, l’obra 

de Laborde té una altre objectiu força particular, ja que també dedica part de la seva obra a 

la d’ajudar a la preservació dels vestigis històrics, fet pel qual també afronta la publicació 

com una guia històrica i artística d’Espanya, anant més enllà de la simple descripció 

geogràfica i cultural. Aquesta dualitat d’objectius es pot percebre també en els gravats que 

il·lustren l’obra: d’una banda trobem làmines d’arquitectura i relacions d’objectes 

arqueològics, i de l’altra, làmines pintoresques, que ens mostren elements del paisatge o de 

les diverses ciutats i pobles que visita, «vistes generals i agradables de monuments (o de 

pobles), animades per diferents personatges»5. Aquesta darrera tipologia de làmines, la més 

nombrosa, té com a objectiu submergir el lector en el territori descrit i, en definitiva, fer-lo 

viatjar. 

Pel que fa als gravats sobre la ciutat de Barcelona, Laborde inclou en el seu llibre onze 

gravats que en fan referència i que es podrien dividir en quatre grans grups. En primer lloc, 

                                                           
5 CASANOVAS I MIRÓ; QUÍLEZ I CORELLA: op. cit, 2006, p. 28. 
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un plànol de la ciutat, en el qual es pot veure el perímetre emmurallat, la Ciutadella i també 

el barri de la Barceloneta. En segon lloc, tres gravats que representen tres visions diferents 

de la ciutat des del punt de vista del viatger que hi arriba: una vista des de Montjuic, una 

vista des de Sarrià i una vista des del port i la Barceloneta. En tercer lloc, vistes d’espais de 

l’interior de la ciutat: una del Pla de Palau –acompanyada d’un plànol, tall i alçat de l’edifici 

de la Llotja–, una de l’interior de la Catedral, una del Passeig de l’Esplanada i una de la 

Plaça Nova. I, finalment, en quart lloc, dos gravats amb motius arqueològics: restes del 

temple d’Hèrcules i dels banys àrabs i alguns relleus romans. Els indrets escollits per 

representar són força rellevants, ja que tan mostra elements i espais històrics de la ciutat 

com també elements de la ciutat moderna del segle XVIII. Cal destacar també que Laborde 

representa la ciutat «des de diferents punts de vista, alguns d’ells inèdits fins aleshores»6 i 

que a la vegada posa en valor i marca les dues línies temàtiques de les representacions de la 

ciutat de la primera meitat del segle XIX: l’escenari urbà modern i l’escenari urbà històric.  

 

MOULINIER, REVILLE I LORIEUX, Vista de la Llotja, el Palau dels Capitans Generals, la Duana 
i el Portal de Mar de Barcelona, 1806, Voyage historique et pitoresque de l’Espagne, d’Alexandre de 

Laborde. 

Fets aquests apunts, és el moment d’analitzar el gravat que representa pròpiament l’espai 

del Pla de Palau7. Tal i com s’indica al peu de la làmina, el gravat en qüestió està fet a partir 

de la col·laboració de tres artistes: Jacques Moulinier, encarregat d’elaborar els dibuixos 

preparatoris; Reville, encarregat de gravar a l’aiguafort la imatge; i Lorieux, encarregat dels 

                                                           
6 GARCIA ESPUCHE, Albert; NAVAS, Teresa. Retrat de Barcelona. Vol. I. Barcelona: Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, 1995, p. 133. 
7 Totes les representacions del Pla de Palau recopilades estan recollides a l’annex del treball. Veure figura 1 de 
l’annex. 
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acabaments. El punt de vista escollit per representar el Pla de Palau és molt significatiu, ja 

que s’abandona la visió del viatger que entra a la ciutat, mostrant-lo amb la ciutat al darrere 

de l’espectador. És a dir, enlloc de representar l’espai des del Portal de Mar, s’opta per 

representar-lo des del barri de la Ribera, deixant la Llotja a mà dreta i el Palau i la Duana a 

mà esquerra. D’aquesta manera probablement es pretén donar-li més solemnitat a l’espai: 

no es tracta simplement de la primera plaça que es troba el viatger que entra des del port, 

sinó que és un espai que té entitat pròpia i que acull edificis rellevants tant per a l’economia 

com per al poder polític de la ciutat. A més a més, la representació dóna caràcter 

monumental a aquests edificis, especialment al de la Llotja, amb la seva façana reformada a 

finals del segle XVIII, fet que s’aconsegueix gràcies a l’elecció de situar-lo en un primer pla 

i de situar l’espectador a nivell de carrer, enlloc d’optar per una representació des d’un punt 

més elevat. Es tracta, doncs, de la primera representació del Pla de Palau com a espai 

particular, i ja des d’un bon inici es ressalta el paper dels edificis que acull la plaça, 

especialment del de la Llotja.  

Aquesta visió de l’espai es pot veure de manera més clara en els tres dibuixos preparatoris 

per al mateix gravat, també obra de Jacques Moulinier. Dos d’aquests dibuixos8 mostren la 

mateixa estructura ja vista i només hi ha variacions en la disposició dels personatges i les 

dimensions del cel. Tanmateix, el tercer dels dibuixos9 és molt més revelador, ja que es 

tracta d’una representació de l’espai 

completament diferent, amb molt més 

protagonisme encara de l’edifici de la 

Llotja. El punt de vista d’aquesta 

imatge mostra l’edifici de la Llotja, amb 

la façana que dóna al Pla de Palau i la 

façana lateral que dóna a l’actual 

Passeig d’Isabel II –inexistent en aquell 

moment–, seguit de la Muralla de Mar i la muntanya de Montjuic al fons. D’aquesta manera 

encara s’accentua més el caràcter monumental d’aquest edifici, se’l dota d’una modernitat 

que no té la resta de la ciutat i se li dóna encara més protagonisme que en el gravat 

definitiu. Es podria dir, doncs, que la representació descartada contraposa la ciutat antiga 

amb la moderna, representada per l’edifici de la Llotja, mentre que el gravat definitiu es 

limita a mostrar aquesta ciutat moderna i no mostra la ciutat antiga, ja que es considera 

                                                           
8 Veure figures 2 i 3 de l’annex. 
9 Veure figura 4 de l’annex. 

 

MOULINIER, Vista de la Llotja i de la Muralla de 
Mar, 1801-03, MNAC. 
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prou representada en la resta de gravats. Finalment, també cal destacar que tan el gravat 

publicat en l’obra de Laborde com en els tres dibuixos preparatoris són un testimoni 

rellevant de com era el Pla de Palau a principis de segle XIX. La representació és tant 

acurada que fins i tot representa les escultures situades a les cornises de l’edifici de la Llotja, 

unes peces que es van col·locar de manera efímera en motiu de la visita que van fer a la 

ciutat de Barcelona el rei Carles IV i la reina Maria Lluïsa de Parma. Tanmateix, Laborde 

opta per no mostrar una altra modificació arquitectònica de la plaça que també es va 

efectuar en motiu d’aquesta visita: la construcció d’un pont de fusta que unia els edificis del 

Palau del Virrei i de la Duana, els dos edificis on es van allotjar els monarques i tot el seu 

seguici. D’aquest pont, que també era de caràcter temporal, només se’n coneixen els 

plànols i una representació 10  que es troba dins d’un dels Llibres de Passanties del gremi 

d’argenters de Barcelona. El fet que una visita reial alterés la fisonomia de la ciutat, i en 

concret del Pla de Palau, no era un fet únic, i al llarg del segle XIX es va produir en diverses 

ocasions, fins al punt que en alguns casos es va convertir en el propi tema de representació. 

Tot i així, en aquest cas Laborde opta per obviar aquesta temàtica, i es limita a representar 

l’espai afegint-hi només els elements que a ell li interessen, com serien les escultures. 

Així doncs, es pot observar un canvi de paradigma en les representacions urbanes i una 

voluntat de seleccionar espais concrets de les ciutats i convertir-los en icones. De la mateixa 

manera, cal apuntar que l’obra de Laborde marca el camí als artistes posteriors, fet pel qual 

permet considerar-lo el primer dins d’una tradició d’identificar el Pla de Palau com un 

referent de la Barcelona moderna. Així doncs, al llarg del segle XIX apareixen diversos 

artistes que, seguint aquest model, representen Barcelona i donen al Pla de Palau un paper 

primordial, com a exponent del caràcter modern de la ciutat de Barcelona.  

                                                           
10 Veure figura 5 de l’annex. 
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2. La mirada dels artistes locals 

A l’hora d’analitzar les representacions del Pla de Palau al segle XIX, especialment les de la 

primera meitat, cal parlar del paper de la Escuela Gratuita de Dibujo de la Junta de Comerç. 

Aquesta institució, predecessora de l’actual Escola Superior de Disseny i Art ―Llotja‖, té els 

seus orígens al segle XVIII, en un moment en què la Junta de Comerç, amb seu a l’edifici 

de la Llotja, va decidir impulsar la creació de diversos centres d’ensenyament gratuïts de 

diferents disciplines, com ara d’arquitectura, química, enginyeria o, en el cas que ens ocupa, 

de dibuix. En el cas concret de l’escola de dibuix, aquesta es va crear amb la finalitat de 

formar artistes per a què ajudessin a les indústries de fabricació d’indianes, un dels puntals 

de l’economia local del moment. Posteriorment, les matèries impartides en aquesta escola 

es van anar expandint, fins al punt d’abraçar altres àmbits de les arts com l’escultura o la 

pintura. Entre d’altres s’hi cursaven assignatures com la classe de ―Perspectiva i Paisatge‖ o 

la de ―Dibuix al Natural‖. Aquesta escola va ser bressol de bona part dels artistes catalans 

del segle XIX, entre els quals s’hi troben dos artistes molt significatius que tenen en la seva 

obra alguna representació del Pla de Palau: Onofre Alsamora i Lluís Rigalt.  

Onofre Alsamora 

El primer dels dos, Onofre Alsamora, és l’autor d’un seguit d’aquarel·les sobre el Pla de 

Palau realitzades al llarg de la seva trajectòria professional. Alsamora, nascut a Barcelona al 

voltant de 181011 i estudiant de l’escola de dibuix de la Junta de Comerç des de 1823, es va 

interessar per retratar l’ambient de la Barcelona de la seva època, produint una sèrie de 

vistes urbanes sobre la ciutat a l’inici de la seva carrera artística. Els espais protagonistes 

d’aquestes vistes són bàsicament la façana marítima de la ciutat, amb un paper molt 

protagonista de la zona del Pla de Palau, la muralla de Mar i la part inferior de les Rambles. 

En aquest sentit, Teresa Navas ha apuntat que aquest interès de retratar la façana marítima, 

i en particular el Pla de Palau, sorgeix directament de l’escola d’artistes de la Llotja12.  

La primera de les aquarel·les que es conserven representant el Pla de Palau és una vista de 

la plaça amb una estàtua dedicada a Ferran VII en primer pla13. La datació d’aquesta obra es 

situa entre 1831 i 1835, ja que agafant l’estàtua de punt de referència es coneix que aquesta 

                                                           
11 CUENCA, Cèlia. Onofre Alsamora (c. 1810-1880). La il·lusió de l’òptica: del retrat urbà a les primeres vistes òptiques 
de Barcelona del segle XIX. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2015 (Treball de Final de Grau – Inèdit), p. 7. 
12 NAVAS, Teresa. Onofre Alsamora i el Pla de Palau com a imatge central de Barcelona (1833). Barcelona 
quaderns d’història. 1995, nº 1, p. 113. 
13 Veure figura 6 de l’annex. 
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va estar instal·lada a la plaça entre aquests anys. La imatge és molt interessant, ja que 

mostra el Pla de Palau des d’un punt de vista poc comú: l’artista situa la seva mirada cap els 

edificis del Palau i la Duana, ometent l’edifici de la Llotja, però ho fa des del terra, a la 

mateixa alçada que els personatges que representa. Es podria considerar, doncs, que 

l’objectiu d’Alsamora no és només representar els elements arquitectònics de la plaça, sinó 

també mostrar la gent que hi circulava, fer un retrat de la societat barcelonina del moment. 

A més a més, aquesta aquarel·la aporta molta informació sobre l’espai, ja que mostra 

l’edifici del Palau abans de la reforma que s’hi va realitzar a mitjans del segle XIX i també 

reprodueix l’escultura del rei, de la qual se’n té constància actualment mitjançant diverses 

fonts textuals, però que només apareix representada de manera gràfica en aquesta 

representació d’Alsamora. 

A banda d’aquesta primera aquarel·la, Alsamora realitza dues aquarel·les més que han estat 

datades cap al 1830 14 , dues vistes del Pla de Palau mostrant els tres edificis més 

emblemàtics de l’espai: el Palau, la Duana i la Llotja. La primera d’aquestes obres es tracta 

d’una vista del Pla de Palau i del passeig de la Duana15, en la qual es representen els dos 

primers edificis ja mencionats i un seguit de grups de soldats desfilant davant la plaça. A 

més a més, també es representen la font de Neptú, situada al passeig de la Duana, i la 

Ciutadella, que s’intueix al fons de la representació. Es tracta d’una vista presa des d’un 

punt elevat, a diferència de l’anterior, molt probablement des del balcó o des del terrat de 

l’edifici de la Llotja. En aquest sentit, hi ha estudis que proposen que es tracta d’una vista 

obtinguda a través d’un daguerreotip, a causa de la seva exactitud en la representació. 

Tanmateix, si s’accepta que és una obra d’aproximadament 1830, això no és possible, raó 

per la qual també s’ha proposat que és un vista obtinguda a través d’una cambra fosca16. En 

qualsevol dels dos casos, cal tenir present que per primera vegada es proposa un diàleg 

entre dos llenguatges de representació, un de tradicional i un de més innovador, un element 

que com es veurà en el següent apartat del treball cada cop serà més comú. L’altra 

d’aquestes dues aquarel·les representa l’edifici de la Llotja i el carrer del Consolat de Mar17. 

Aquesta aquarel·la torna a ser una vista presa a peu de carrer i mostra de manera frontal la 

façana principal de l’edifici de la Llotja i les cases del barri de la Ribera que donen al Pla de 

Palau. Cal destacar també que en aquesta representació Alsamora torna a incloure 

                                                           
14 CUENCA: op. cit., 2015, p. 11. 
15 Veure figura 7 de l’annex. 
16 CUENCA: op. cit., 2015, p. 11. 
17 Veure figura 8 de l’annex. 



 

15 
 

personatges de l’època, continuant aquesta dicotomia entre representar  les arquitectures, 

l’espai i la societat del moment.  

Finalment, Alsamora també és autor d’un 

parell de vistes més que representen el Pla de 

Palau, aquestes datades a 1833, que formen 

part d’una sèrie de vuit aiguades dedicada a 

mostrar les festes realitzades a la ciutat amb 

motiu de la coronació de la reina Isabel II, els 

dies 25, 26 i 27 de juny d’aquell mateix any. 

Aquestes dues aquarel·les representen l’espai 

des d’un punt de vista molt similar al de les 

dues aquarel·les anteriorment comentades, si 

bé tenen la particularitat de ser vistes 

nocturnes, en les quals s’emfatitzen les 

il·luminacions que decoraven els edificis.  La 

coincidència pel que fa als punts de vista és 

sobretot singular en les representacions de 

l’edifici de la Llotja18, ja que l’artista es situa 

exactament en la mateixa posició, mentre que 

la representació del Palau i la Duana de nit19 

difereix més pel que fa al punt de vista respecte a la representació diürna de l’espai. Així 

doncs, mentre la primera representació mostra en tota la seva totalitat els dos edificis, la 

representació nocturna està realitzada mitjançant un pla més tancat, posant èmfasi sobretot 

en l’estructura construïda al mig del passeig de la Duana, que ocupa l’espai central de la 

composició. Sigui com sigui, les dues aquarel·les són un testimoni molt rellevant, ja que són 

de les poques imatges nocturnes que es conserven de la Barcelona del moment. A més a 

més, si s’estudia la sèrie com una unitat es pot observar una voluntat de refermar el 

recorregut de la Barcelona moderna, incloent a banda de les representacions del Pla de 

Palau una representació del passeig de l’Esplanada, una del Pla del Teatre i una de la 

Rambla de Santa Mònica, entre d’altres. A més a més, tant en la representació nocturna de 

la Llotja com en la del Palau i la Duana, Alsamora opta també per incloure figures humanes 

en la representació, deixant clara la seva voluntat ja comentada de retratar la Barcelona 

                                                           
18 Veure figura 9 de l’annex. 
19 Veure figura 10 de l’annex. 

 

ALSAMORA, Vista de la Llotja i del carrer del 
Consolat de Mar, c. 1830, AHCB. 

 

ALSAMORA, Vista nocturna de la Llotja i del 
carrer del Consolat de Mar, 1833, AHCB. 
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arquitectònica del moment, però també els seus habitants. Finalment, cal apuntar que en el 

moment que realitza aquesta sèrie, Alsamora es pot incloure dins de la tradició de 

representar esdeveniments commemoratius relacionats amb la família reial, si bé és el 

primer que dóna tant o més protagonisme a l’entorn on es realitzen els esdeveniments com 

als actes mateixos20.  

Lluís Rigalt 

Com ja s’ha comentat abans, a banda d’Alsamora, hi ha un altre artista de renom sorgit de 

l’escola de dibuix de la Junta de Comerç que té dins de la seva obra vistes de la zona del Pla 

de Palau, que no és altre que Lluís Rigalt. Rigalt, nascut a Barcelona l’any 1814, va ser 

estudiant de l’escola de dibuix de la Llotja des de 1827 i posteriorment en va ser professor 

des de 1841 i director des de 1877 i fins a 1886. Així doncs, es tracta d’un personatge molt 

vinculat a l’entorn del Pla de Palau, i és per això que no és d’estranyar que entre la seva 

obra es trobin representacions de l’espai. Aquestes es podrien dividir en dos tipus: d’una 

banda, una sèrie de representacions del Pla de Palau i dels edificis més importants de 

l’espai, realitzades a la manera d’un alçat; i de l’altra, representacions de l’entorn del Pla de 

Palau, que no es centren en cap dels seus edificis monumentals, sinó que busquen 

representar el dia a dia dels voltants de la plaça. 

Pel que fa a les obres que es podrien incloure dins d’aquest primer grup, es tracta com ja 

s’ha dit d’alçats de la plaça i dels seus edificis més representatius. Són imatges que barregen 

la representació de la realitat amb les característiques d’un projecte urbanístic, 

probablement realitzades per a alguna de les classes de l’escola, com a alumne o com a 

professor. Aquest tipus d’imatges s’emmarca dins la tradició de les «perspectives ideals que 

pretenen mostrar l’espai urbà després de la intervenció regularitzadora del projecte 

[urbanístic], o bé presentar l’aspecte de la plaça un cop edificats els elements de caràcter 

monumental»21. Així doncs, Rigalt és autor de dues perspectives que mostren el Pla de 

Palau vist des del barri de la Ribera, i d’una vista de l’edifici dels Porxos d’en Xifré. La 

primera d’aquestes tres imatges22, datada entre 1830 i 1840, mostra la plaça presidida pel 

Portal de Mar, amb la Duana i els Porxos d’en Xifré a banda i banda. Es tracta d’una 

representació plenament simètrica i que representa els elements de la plaça sorgits a partir 

                                                           
20 CUENCA: op. cit., 2015, p. 14. 
21 GARCIA ESPUCHE, NAVAS: op. cit., 1995, p. 149. 
22 Veure figura 11 de l’annex. 
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RIGALT, Mercat al carrer del 
Consolat de Mar, 1876, RACBASJ. 

de les reformes impulsades per Josep Massanès 23 , que també incloïa una ampliació de 

l’edifici de la Duana que mai es va arribar a realitzar. Per contra, la segona de les imatges24, 

datada de 1845, mostra la plaça amb tota la seva totalitat, així que l’espectador també hi pot 

observar els edificis de la Llotja i del Palau, així com un obelisc al centre de l’espai i l’arbrat 

de la plaça, absent de la representació anterior. En aquest cas, la simetria és encara més 

clara amb la presència de l’obelisc que divideix visualment en dos fragments la plaça i 

permet veure entre d’altres coses la reforma recent de la façana del Palau, que al cap de poc 

es convertiria ja en Palau Reial. Finalment, la tercera de les imatges25, probablement la més 

interessant, és la vista de l’edifici dels Porxos d’en Xifré. En aquest cas, Rigalt opta per 

representar l’edifici en la seva màxima totalitat 

i aïllat del context de la plaça, situant el punt 

de vista principal en un dels angles de l’edifici i 

reproduint tant la façana que dóna al Pla de 

Palau com la que dóna a l’actual passeig 

d’Isabel II. L’obra, que no està datada, es 

considera realitzada posteriorment a 1836 i 

només es coneix a través d’una fotografia, ja que l’original no s’ha conservat.  

Pel que fa a les obres que es poden incloure en el segon 

grup d’imatges de Rigalt,  les representacions de l’entorn 

del Pla de Palau no centrades en cap dels seus edificis 

monumentals, Rigalt té dos petits dibuixos que mostren un 

mercat al Carrer Consolat de Mar i al Pla de Palau 26 . 

Aquests dibuixos s’inclouen dins la sèrie de dibuixos de 

Rigalt sobre diversos indrets de la ciutat de Barcelona i 

estan datats de l’any 1876, en la part gairebé  final de la 

trajectòria professional de l’artista. Es tracta de vistes que 

es limiten a representar de manera esquemàtica la gent que 

passeja a través del mercat, així com de l’entorn pel qual es 

mouen. Es poden intuir alguns edificis, com el Palau o els 

campanars de l’església de Santa Maria del Mar, així com alguns edificis que encara avui en 

dia es troben pràcticament iguals, però en cap cas es tracta de representacions exactes i 

                                                           
23 També alumne de les escoles de la Junta de Comerç. 
24 Veure figura 12 de l’annex. 
25 Veure figura 13 de l’annex. 
26 Veure figures 14 i 15 de l’annex. 

 

 

RIGALT, El Pla de Palau segons el projecte 
del Baró de Meer, 1845, PN-PRA. 
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completament rigoroses. Es podria dir que en aquest cas, Rigalt ja no busca plasmar 

l’entorn del Pla de Palau i la seva gent exactament, sinó que busca retratar l’ambient caòtic 

d’un dia de mercat. En aquest sentit, es considera que Rigalt pretén, mitjançant la seva sèrie 

de dibuixos sobre Barcelona, fer de cronista de la ciutat del moment, alhora que 

experimenta i omple la seva necessitat de dibuixar27.  

Així doncs, mitjançant l’obra d’Onofre Alsamora i de Lluís Rigalt, s’ha pogut observar com 

sorgeix un interès per representar el Pla de Palau des de l’escola de dibuix de la Llotja, en 

diverses disciplines artístiques i mitjançant diferents llenguatges artístics. Un interès que 

d’una banda es centra en la reproduir les arquitectures de l’espai, però que també busca 

mostrar la societat del moment i com els individus s’integren en aquest espai. Cal destacar 

que ells no són els únics artistes alumnes de l’escola amb obres que representen el Pla de 

Palau, però sí els que són capaços de mostrar aquest interès en diverses disciplines i de 

manera més completa. Aquest interès és clau per entendre perquè l’any 1839, quan es va 

realitzar la primera fotografia, l’espai escollit no va ser un altre que el Pla de Palau, ja que 

era en aquell moment un dels símbols de la Barcelona moderna, reconegut tant per artistes 

estrangers com per artistes locals. 

  

                                                           
27 DURÁ, Victoria. Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. III- Dibuixos de Lluís 
Rigalt. Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 2002, p. 15. 
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3. La mirada de la primera fotografia 

El 10 de novembre de 1839 és una de les dates més rellevants pel que fa a les 

representacions de la ciutat de Barcelona i del Pla de Palau en particular. Aquell dia es va 

realitzar la primera fotografia a la ciutat, que també va ser la primera realitzada en territori 

espanyol, i l’espai escollit per a aquest esdeveniment va ser el Pla de Palau. La fotografia, 

realitzada per Ramon Alabern i Moles, era una vista de la plaça, amb els edificis dels Porxos 

d’en Xifré i de la Llotja com a protagonistes. L’elecció del Pla de Palau com a escenari per a 

un acte tan rellevant és una clara mostra de la seva importància dins del context urbà de 

Barcelona en aquella època. De la mateixa manera, l’elecció dels edificis representats no és 

menys rellevant, ja que d’una banda mostra un dels edificis fruit de les reformes que 

s’estaven produint a la plaça en aquells anys –els Porxos d’en Xifré–, i de l’altra un edifici 

públic molt important en la història passada i present de la ciutat –la Llotja–. 

Malauradament la primera fotografia no ha arribat als nostres dies, o si més no avui en dia 

no es coneix si es conserva, ja que en l’acte públic organitzat en motiu de la realització del 

primer daguerreotip es va fer una rifa de l’obra, bàsicament amb l’objectiu de cobrir les 

despeses de l’adquisició de la càmera i dels estris utilitzats. Aquest acte públic, que està 

estudiat fins al detall, mitjançant la premsa i documentació de l’època, pretenia d’una banda 

destacar un fet històric com era la realització de la primera fotografia a la ciutat, però 

sobretot buscava difondre i demostrar de manera pública com funcionava el nou invent del 

daguerreotip, presentat tot just uns mesos abans a París.  

Malgrat el que es podria pensar, veient l’ús artístic que es va donar a la fotografia 

posteriorment, cal destacar que aquesta va arribar a la ciutat de la mà de Pere Felip Monlau, 

un metge exiliat per motius polítics a París, que va enviar una memòria a la Reial Acadèmia 

de Ciències Naturals i Arts de Barcelona sol·licitant a la institució que adquirís una càmera 

fotogràfica per poder introduir l’invent a la ciutat. La importància de l’àmbit científic en la 

introducció del daguerreotip a Barcelona és cabdal, i és per això que no és d’estranyar que 

els daguerreotips realitzats posteriorment al del 10 de novembre de 1839 fossin obra de 

membres d’aquesta institució. Cal destacar que alguns d’aquests personatges, com Josep 

Arrau i Barba, també tenien vincles amb l’escola de la Llotja i la recentment creada 

Acadèmia de Belles Arts de Barcelona. L’objectiu d’aquests daguerreotips era en molts 

casos merament experimental, amb voluntat de provar el nou invent i cercar-ne més 

utilitats, i probablement per això avui no n’hi ha cap de conservat, o si més no es desconeix 

si cap d’aquests daguerreotips ha arribat als nostres dies. El que si que hi ha són fons 
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textuals que donen testimonis de diverses vistes de la ciutat, i especialment del Pla de Palau, 

realitzades mitjançant el daguerreotip28.  

Entre el gravat i la fotografia 

De la mateixa manera, al llarg dels anys entre la data de la primera fotografia realitzada a 

Barcelona i la data de la primera vista fotogràfica de la ciutat que es conserva, de 1848, hi 

ha diversos llibres que inclouen gravats sobre la ciutat que es coneix que van ser realitzats a 

través del daguerreotip. Cal destacar que, en molts casos, aquesta informació la donen els 

propis gravats, ja que al peu de la imatge s’especifica que van ser realitzats a partir d’un 

daguerreotip, si bé també hi ha casos de gravats en els quals no hi ha cap indicació al 

respecte però que s’han considerat realitzats a partir d’una fotografia. Aquestes vistes sovint 

anaven incloses dins de publicacions de característiques similars als llibres de viatge de 

Laborde, itineraris pel territori català i espanyol que alternaven un text descriptiu amb 

imatges de les diverses zones visitades per l’autor. En qualsevol cas, cal destacar que 

aquests gravats són l’exemple paradigmàtic de la hibridació tecnològica que es produïa en 

aquell moment pel que fa als 

diferents llenguatges artístics.  

Un primer exemple d’aquest tipus 

d’imatges el trobem en unes 

litografies de 1842, obra de 

Nicolas Chapuy, incloses dins de 

la publicació L’Espagne. Vues des 

principales villes de ce Royaume. Es 

tracta, com el propi nom indica, 

d’un recull d’imatges de les 

poblacions principals del país, 

entre les quals s’hi troba la ciutat 

de Barcelona. Entre les imatges més rellevants de la ciutat incloses en aquesta publicació hi 

ha dues litografies de la zona del Pla de Palau. Una d’elles és una vista del passeig de la 

Duana29 –actual avinguda del Marquès de l’Argentera–, amb la font de Neptú i la Duana en 

primer pla a mà esquerra i el Palau Reial a ma dreta; al fons també es pot veure els edificis 

                                                           
28 TORRELLA, Rafel et al. El daguerreotip. L’inici de la fotografia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona–AFB, 
2014, p. 32. 
29 Veure figura 16 de l’annex. 

 

CHAPUY, Vista de la plaça del Palau Reial, 1842, AHCB. 
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de la Llotja i dels Porxos d’en Xifré. L’altre imatge, una vista del Pla de Palau30, destaca pel 

seu punt de vista, ja que entra de manera molt directa en diàleg amb el gravat de la mateixa 

plaça publicat en l’obra de Laborde. Mentre un mostrava la plaça des dels edificis del barri 

de la Ribera, el gravat de Chapuy la mostra deixant al seu darrere el Portal de Mar, centrant-

se sobretot en l’edifici de la Llotja i mostrant parts del de la Duana, del Palau Reial i dels 

Porxos d’en Xifré. En aquest cas, al peu de cap dels dos gravats s’indica que estiguin fets a 

partir d’un daguerreotip, però per l’època i per la disposició –tots dos estan realitzats a peu 

de carrer i representen l’espai de manera força fidedigna– podrien estar-ho perfectament. 

Tanmateix, l’exemple més paradigmàtic de l’època i el més estudiat, el trobem en dos 

gravats inclosos dins del llibre España. Obra Pintoresca, d’entre 1842 i 1845 i obra de 

Francesc Pi i Margall. Aquesta publicació, situada en la ja descrita tradició de llibres de 

viatges, destaca sobretot perquè és un dels pocs exemples de literatura local d’aquest 

gènere. L’obra fa un recull per diverses zones de l’estat, recollint-ne els monuments més 

destacats, amb el simple objectiu de difondre el patrimoni artístic. En el cas de la ciutat de 

Barcelona, Pi i Margall destaca entre d’altres espais la zona del Pla de Palau, dedicant-hi dos 

dels gravats del llibre, obra d’Antoni Roca i Sallent. Cal destacar que en aquest cas si que 

s’especifica al peu dels gravats que van ser realitzats a partir de daguerreotips. El primer 

d’aquests dos gravats és una vista de la Duana31, en la qual es mostren les dues façanes 

principals de l’edifici, així com una petita part de la del Palau Reial; a més a més, al fons es 

pot intuir la Ciutadella, així com la ja mencionada font de Neptú al costat de la Duana. 

Aquesta imatge es podria posar en relació amb l’aquarel·la d’Onofre Alsamora del Palau i la 

Duana, si bé en aquest cas el protagonisme se l’emporta tot el segon edifici, mentre que la 

presència del Palau és purament 

anecdòtica. Cal destacar també 

que el daguerreotip sobre el qual 

es basa el gravat sembla que va ser 

realitzat des del terrat de la Llotja, 

fet que podria ser vist com una 

prova de l’interès cap a aquest nou 

mitjà de l’escola d’artistes situada 

en aquest edifici. Pel que fa al 

segon gravat, aquest és una vista 

                                                           
30 Veure figura 17 de l’annex. 
31 Veure figura 18 de l’annex. 

 

ROCA, Vista de la Llotja, 1842-45, AHCB. 
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de l’edifici de la Llotja i dels Porxos d’en Xifré 32 . La composició d’aquest gravat és 

pràcticament idèntica a la de l’anterior, ja que la Llotja és l’edifici protagonista del gravat, 

mentre que dels Porxos d’en Xifré simplement se’n mostra un fragment molt petit. A més a 

més, el gravat també permet veure edificis i espais de l’entorn del Pla de Palau, tals com el 

Convent de Sant Sebastià o la Muralla de Mar. El punt de vista d’aquest gravat ha fet que 

en diverses ocasions s’hagi afirmat que està fet a partir de la primera fotografia, però 

l’estudi detallat d’aquest, i de la descripció que es conserva del primer daguerreotip, permet 

diferenciar que es tracta de dues imatges diferents, si bé semblants33. Finalment, cal destacar 

que els gravats de Roca i Sallent marcaran la manera de representar la plaça i els seus 

edificis durant els anys posteriors i que la zona del Pla de Palau serà de les més 

representades en aquests primers anys de la fotografia. 

 Franck i les primeres vistes de Barcelona  

La vista pròpiament fotogràfica més antiga que es conserva de les fetes a Catalunya és un 

daguerreotip anònim datat de 1848 que mostra una part de la Casa Vidal Quadras i de la 

muralla de mar34. Aquest edifici, conjuntament amb el de la Casa Collasso i el dels Porxos 

d’en Xifré, formaven part del primer conjunt d’edificis de la ciutat destinats al lloguer. Les 

parcel·les on es van edificar eren resultat de les obres d’ampliació i millora de la zona del 

Pla de Palau i havien estat adquirides per personatges com Josep Xifré, comerciants que 

havien fet fortuna a les colònies espanyoles i que no van desaprofitar la possibilitat 

d’invertir en un negoci molt rentable. A més a més, els edificis en qüestió no només van 

acollir vivendes, sinó també negocis tant pròspers com el Cafè de les Set Portes i seus 

institucionals com els consolats d’Àustria, amb la seva corresponent residència consolar, i el 

de Prússia, tal i com mostra una aquarel·la datada de 1853 i d’autor anònim que es conserva 

a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona35. Així doncs, es pot observar com segueix 

existint un interès de representar la zona del Pla de Palau, ja que es tracta d’un dels pocs 

espais de la ciutat dins de muralles en el qual s’han efectuat una sèrie de reformes per 

modernitzar-lo. És per això que no sorprèn que en la primera sèrie fotogràfica que es 

conserva de vistes de Barcelona, el Pla de Palau té un protagonisme molt destacat. Aquesta 

sèrie, amb fotografies datades entre 1852 i 1856, és obra del fotògraf François-Alexander 

Gobinet de Villecholes, conegut també amb el sobrenom de Franck.  

                                                           
32 Veure figura 19 de l’annex. 
33  MARTÍ, Jep; TORRELLA, Rafel; RIUS, Núria F. Les lluites per la imatge de la ciutat: Primeres iconografies 
fotogràfiques de Barcelona al segle XIX. [vídeo en línea]. 2016 
34 Veure figura 20 de l’annex. 
35 Veure figura 21 de l’annex. 
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Franck va ser un fotògraf d’origen francès, nascut l’any 1816 i mort l’any 1906, que va 

desenvolupar part de la seva carrera professional a la ciutat de Barcelona, establint-hi el seu 

estudi fotogràfic entre 1848 i 1857. A diferència de molts altres fotògrafs estrangers, que 

van venir a Espanya en els primers anys de la fotografia bàsicament per motius econòmics, 

la causa principal de l’estada de Franck a la capital catalana es troba en les seves inclinacions 

polítiques, ja que va arribar a Barcelona fugint de la Segona República francesa i va tornar a 

França a causa del canvi de règim i de la instauració del Segon Imperi. L’estudi de Franck a 

la ciutat de Barcelona es trobava al número 18 de la Rambla del Centre, una de les 

principals artèries de la ciutat i un dels carrers on s’hi van instal·lar més estudis fotogràfics. 

La seva activitat professional, com la de la majoria dels fotògrafs de la primera generació, 

consistia bàsicament en el retrat mitjançant la tècnica del daguerreotip, però, tal i com ja 

s’ha comentat, també és l’autor de la primera sèrie fotogràfica de la ciutat. Aquesta sèrie, 

formada per un seguit de positius en paper fets a partir de negatius també de paper, amb el 

sistema conegut com a papers a la sal, no s’ha conservat en la seva totalitat però se sap amb 

exactitud que superava les divuit peces i que Franck en va oferir una part a l’Acadèmia de 

Belles Arts l’any 1852 36 . A més a més, Franck també va realitzar amb les mateixes 

fotografies de Barcelona una sèrie de vistes estereoscòpiques sobre la ciutat. L’ús de 

diverses tècniques fotogràfiques tals com el daguerreotip, la fotografia en paper i la 

fotografia estereoscòpica, són una demostració de la vàlua i la importància de Franck com a 

fotògraf. 

En termes generals, deixant per un moment de banda les fotografies del Pla de Palau, les 

imatges que es conserven d’aquesta sèrie ens mostra altres espais de la ciutat, a partir dels 

quals es representen les dues ànimes de la ciutat del moment: «la ciutat històrica –la plaça 

del Rei i l’arquitectura gòtica–, la moderna –el Pla de Palau, un edifici que s’havia de 

construir a la plaça de Catalunya, l’enderroc de les muralles, les fàbriques– [...].»37, o dit 

d’una altra manera, Franck «intenta mostrar una ciudad moderna, abierta y en expansión.»38. 

És a dir, Franck mostra el passat que es conserva de la ciutat, però alhora el futur, 

exemplificat amb reformes urbanístiques en procés, com l’enderroc de les muralles, i 

reformes ja consolidades, com la del Pla de Palau. És interessant observar la relació entre 

aquests dos espais fotografiats per Franck, ja que l’obertura de la ciutat cap al pla de 

                                                           
36 RIBALTA, Jorge et al. Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia, 1860-2004. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona–RM Verlag, 2016, p. 29. 
37 RIBALTA: op. cit., 2016, p. 29-30. 
38 NARANJO, Juan et al. Introducción a la historia de la fotografía en Cataluña. Barcelona: Lunwerg, 2000, p. 17. 
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Barcelona i l’edificació del projecte de l’Eixample són una de les principals causes del 

declivi del Pla de Palau i de la seva pèrdua d’importància. 

Pel que fa a les representacions del Pla de Palau en concret, Franck realitza un total de cinc 

vistes de la plaça i del seu entorn –enumerades dins de la seva sèrie sobre Barcelona amb 

els números 2, 3, 4, 5 i 7–39. D’aquestes cinc, la primera representa el passeig d’Isabel II40, 

amb la Llotja a una banda i els Porxos d’en Xifré a l’altra i les quatre restants són centrades 

en els monuments més emblemàtics de la plaça en aquell moment: la Llotja, el Palau Reial, 

la Duana i el Portal de Mar 41 . Veient els espais representats, és fàcil suposar que la 

fotografia amb el número 6 de la sèrie, que no s’ha conservat, fos una representació dels 

Porxos d’en Xifré, ja que és l’únic edifici dels més destacats de la plaça no representat. Com 

que les fotografies de Franck sobre el Pla de Palau són les més antigues que es conserven 

d’aquest espai, es podria afirmar que Franck posa les bases a la resta de representacions 

fotogràfiques de la plaça que es van fer posteriorment, però és molt probable que abans de 

Franck altres fotògrafs ja haguessin representat l’espai amb anterioritat i amb els mateixos 

punts de vista: prova d’això són alguns dels gravats vistos en l’apartat anterior, que ja 

representen els diferents espais del Pla de Palau des de punts de vista molt similars. De les 

cinc fotografies, la més innovadora respecte al 

punt de vista és la que representa el Passeig 

d’Isabel II, ja que «por su composición se 

escapa a la clásica vista urbana que realizaban 

los fotógrafos de la época.»42, és a dir, mentre 

que en les altres quatre utilitza punts de vista 

més tradicionals, similars als d’anteriors 

representacions, en aquesta fotografia fa servir 

un punt de vista que no té paral·lelismes en 

representacions anteriors. Les altres quatre, que representen pròpiament els edificis del Pla 

de Palau, són vistes generals, amb la Font del Geni Català en un primer pla i en un segon 

pla l’edifici en qüestió. D’aquestes destaca sobretot la fotografia de la Llotja, ja que està 

presa a nivell de terra –les altres estan fetes des de punts més elevats, probablement des 

d’algun balcó de la plaça– i perquè recorda el punt de vista d’un dels dibuixos preparatoris 

                                                           
39 Mitjançant l’enumeració de les fotografies, Franck indica el recorregut que ha de seguir el visitant de la 
ciutat. Això s’entén si s’observa la sèrie en el seu context, ja que Franck venia aquestes vistes a França en 
l’època de l’inici de la cultura de l’oci i del turisme entre la burgesia del moment. 
40 Veure figura 22 de l’annex. 
41 Veure respectivament figures 23, 24, 25 i 26 de l’annex. 
42 NARANJO: op. cit., 2000, p. 17. 
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pel gravat de l’obra de Laborde43. Cal tenir present que aquestes fotografies de Franck són 

les primeres de moltes representacions fotogràfiques sobre Barcelona i en concret sobre el 

Pla de Palau, i que per tant marquen les bases de la fotografia de vistes urbanes de la ciutat. 

A més a més, cal apuntar també que Franck és dels primers artistes en mostrar la font del 

Geni Català, construïda entre 1855 i 1856 com a homenatge al marquès del Campo 

Sagrado, responsable de construir una canalització per portar a la ciutat les aigües de la 

serra de Montcada. 

Paral·lelament a les fotografies de Franck, també cal fer un esment a una sèrie de gravats de 

1865, obra d’Isidore Deroy, que guarden un clar paral·lelisme amb aquestes fotografies. 

Aquests es troben inclosos dins d’un àlbum de gravats titulat Album sur l’Espagne, en el qual 

Deroy repassa algunes de les ciutats més destacades del país mitjançant litografies dels seus 

monuments més destacats. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, Deroy representa bàsicament 

l’eix marítim de la ciutat, des del Pla de Palau fins a les Rambles, passant per la Muralla de 

Mar i places com la del Duc de Medinaceli, fruit de les reformes urbanes de la primera 

meitat de segle XIX. De tots els gravats inclosos en l’obra, tres són de la zona del Pla de 

Palau: una representació del Portal de Mar, 

una de la Duana i una del Passeig d’Isabel II44. 

Pel que fa al primer gravat, el del Portal de 

Mar, està pres a peu pla i dels tres és el que 

més es diferencia de les fotografies de Franck. 

Així mateix, cal apuntar que juntament amb 

aquestes fotografies, aquest gravat és dels pocs 

testimonis gràfics que es conserven d’aquesta 

construcció. En canvi, els altres dos gravats 

guarden un clar paral·lelisme amb les fotografies de Franck que representen els mateixos 

espais. Els punts de vista són pràcticament idèntics, si bé en els gravats de Deroy s’hi 

inclouen també figures humanes. Això si, cal tenir present que aquesta coincidència no 

implica que Deroy utilitzés les fotografies de Franck per realitzar els seus gravats, però si 

que és possible que les conegués i s’inspirés en elles a l’hora de representar els mateixos 

espais.  

                                                           
43 Hi ha constància d’una altra fotografia de Franck del mateix edifici de la Llotja que no pertany a aquesta 
sèrie, datada de 1852, en la que opta per fer servir un punt de vista similar a l’utilitzat per anteriors artistes 
com Alsamora, representant la façana principal que dóna a la plaça i la del carrer del Consolat de Mar. 
Aquesta imatge es conserva a l’Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i al Museu 
Frederic Marès. Per a aquesta fotografia, veure figura 27 de l’annex.  
44 Veure respectivament figures 28, 29 i 30. 
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4. La mirada de la fotografia d’esdeveniments 

El següent gran moment per a la fotografia sobre la ciutat es va produir l’any 1860 amb la 

visita de la família reial, encapçalada per la reina Isabel II. D’aquella època se’n conserven 

dos àlbums fotogràfics realitzats pels fotògrafs Charles Clifford i August Brauneck, en els 

quals es pot observar com el Pla de Palau segueix sent un espai important i destacat per a la 

ciutat. 

Charles Clifford i la mirada de la Cort 

Charles Clifford va ser un fotògraf d’origen anglès que va desenvolupar pràcticament tota 

la seva carrera professional a Espanya. D’on prové exactament Clifford i quan va néixer 

són dades que encara avui en dia es desconeixen, ja que els estudiosos de la seva obra s’han 

trobat amb documentació contradictòria al respecte45. Així mateix, el que està clar és que 

cap a finals de l’any 1850 Clifford va arribar a Madrid, ciutat on s’hi va instal·lar de manera 

pràcticament permanent fins el 1863, any de la seva mort. Durant els seus primers anys a 

Madrid, Clifford obre un estudi de retrat, però de seguida ja mostra el seu interès per la 

fotografia de vistes. Malgrat un lleuger interval, entre 1854 i 1855-56 en el qual no se’n 

tenen notícies –s’especula si va anar a fotografiar el conflicte de la Guerra de Crimea46–, se 

sap que Clifford va realitzar diversos viatges per tot el territori espanyol, en els quals també 

va realitzar fotografies. A més a més, la seva reputació li permet entrar al cercle de la reina 

Isabel II, a la qual va dedicar bona part dels seus àlbums fotogràfics, i convertir-se en 

fotògraf oficial de la corona, fet que li va permetre recollir amb la seva càmera bona part de 

l’activitat reial entre els anys 1858 i 1862. 

L’any 1860 Clifford va acompanyar la família reial espanyola en un dels seus viatges al llarg 

del país, en aquest cas per les Illes Balears, Catalunya i Aragó. Aquest seria el primer viatge 

dels monarques en què Clifford va realitzar un reportatge fotogràfic de forma sistemàtica i 

completa, ja que amb anterioritat també havia acompanyat la família reial en altres viatges 

però fotografiant només etapes concretes o esdeveniments determinats. Com a resultat 

d’aquest viatge, Clifford va publicar l’àlbum Recuerdos Fotográficos. Viaje de Ss. Mm. Y Aa. Las 

Islas Baleares, Cataluña Y Aragón, un valuós testimoni del recorregut realitzat per la família 

                                                           
45 La hipòtesi més acceptada és que provenia de la zona de Gal·les i que va néixer c. 1820. 
46 SÁNCHEZ VIGIL, Juan Manuel (Coord.). La fotografia en España. De los orígenes al siglo XXI. Madrid: Espasa 
Calpe, 2001, p. 143. 
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reial47. A més a més d’aquesta obra, el viatge va ser relatat per una crònica oficial titulada 

Crónica del viaje de Sus Majestades y Altezas Reales a las islas Baleares, Cataluña y Aragón i 

realitzada per l’escriptor Antonio Flores, un text de caràcter més aviat literari i filosòfic, 

però que permet fer-se una idea del conjunt del viatge. En definitiva, es pot observar que hi 

ha una voluntat de testimoniar aquest recorregut, no només per mostrar els espais més 

emblemàtics de cada lloc visitat i deixar testimoni dels actes realitzats, sinó també en cert 

sentit com a propaganda política, ja que un dels elements que vol demostrar és com la 

població rep entusiasmada els monarques pel seu pas per cada una de les ciutats. Aquest 

element és sobretot visible en alguna de les fotografies de Barcelona i del Pla de Palau, com 

es veurà més endavant. En relació a la intenció del fotògraf, també s’ha apuntat per alguns 

estudiosos de l’obra de Clifford que «además de tener un motivo político, muchas de las 

fotografías de Clifford obedezcan a un motivo más puro: el mero traer a la memoria ―todos 

los accidentes de aquella felicidad‖»48. És a dir, que Clifford també pretén deixar constància 

d’esdeveniments ja passats i que ja no tornaran, una feina que complementa la del cronista 

literari i que en molts casos només pot fer el fotògraf. Així doncs, es pot considerar que un 

dels objectius de Clifford és la preservació de la memòria a través de la fotografia, 

d’il·lustrar la crònica literària i de mostrar aspectes del viatge que el text no pot reflectir per 

la seva pròpia condició de text. També cal considerar que l’àlbum de Clifford va ser 

entregat a diversos ajuntaments de les poblacions visitades per la reina i el seu seguici com a 

regal commemoratiu i record d’aquest esdeveniment.   

Pel que fa a les fotografies de l’àlbum fetes a la ciutat de Barcelona, Clifford inclou un 

conjunt de catorze fotografies de la ciutat. En primer lloc, destaquen tres fotografies que 

posades de manera continuada i vistes conjuntament ens mostren una visió panoràmica de 

la ciutat des de la muntanya de Montjuic. Aquests tipus de fotografies no és exclusiu dins 

de l’obra de Clifford, també té vistes panoràmiques en altres ciutats d’Espanya fetes en 

alguns dels seus viatges.  En segon lloc, hi ha les fotografies que mostren monuments de la 

ciutat, com podria ser la porta principal de l’església de Santa Maria del Mar, l’edifici del 

Palau de la Diputació –l’actual Palau Generalitat– o el Gran Teatre del Liceu49. Aquestes 

fotografies responen més a la voluntat de representar indrets emblemàtics de la ciutat, i és 

                                                           
47 Un exemplar d’aquest àlbum es conserva a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. A més a més, les col·leccions 
del Museu Frederic Marès també contenen algunes de les fotografies de Clifford pertanyents a aquest àlbum, 
si bé es troben en format solt. 
48 FONTANELLA, Lee. Clifford en España. Un fotógrafo en la Corte de Isabel II. Madrid: Ediciones El Viso, 1999, 
p. 161. 
49 Aquesta darrera fotografia, si bé no és de les més destacades del seu àlbum, és interessant perquè mostra el 
teatre just abans de l’incendi que va patir pocs dies després de la visita de la reina a la ciutat. 
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per això que les fotografies es centren només amb la façana dels tres edificis i no mostren 

gaire el carrer o la plaça on estan situats. En tercer lloc, són rellevants les fotografies 

d’espais generals de l’interior de la ciutat, com les del Pla de Palau o la de la Muralla de Mar. 

I finalment, en quart lloc, hi ha les fotografies que representen els actes que la ciutat va 

preparar en motiu de la visita de la reina, com un arc de triomf efímer, la llotja presidencial 

d’un acte celebrat als Camps Elisis o un monument floral erigit al Pla de Palau en motiu de 

la visita reial. El fet que cinc de les catorze fotografies que realitza Clifford siguin del Pla de 

Palau ens indica la importància que l’espai va tenir en l’estada de la reina Isabel II a la ciutat 

i a la vegada també la rellevància de la plaça dins de l’estructura urbana del moment.  

Seguint la mateixa classificació feta en el paràgraf anterior, les fotografies del Pla de Palau 

de l’àlbum de Clifford es poden situar dins de dos dels àmbits anteriorment anomenats, la 

fotografia d’espais generals de l’interior de la ciutat i la fotografia dels actes preparats per la 

ciutat en motiu de la visita reial. Pel que fa a les fotografies de la Llotja i de la Duana50 –

símbols del poder econòmic a la plaça–, Clifford opta per representar els edificis des de 

lluny, podent mostrar d’aquesta manera les façanes que donen al Pla de Palau i les que 

donen al Passeig d’Isabel II, a més a més 

d’incloure en les dues fotografies la font del 

Geni Català en un segon terme. D’aquesta 

manera, mostra els edificis en el seu context, 

fet que permet afirmar que en aquestes 

fotografies no només retrata els edificis sinó el 

propi Pla de Palau. Pel que fa a la fotografia 

del Palau Reial51 –símbol del poder polític a la 

plaça–, la composició és molt similar a la de 

les dues anteriors. El fotògraf situa la càmera de tal manera que pugui mostrar les dues 

façanes principals de l’edifici i la font del Geni Català. Tanmateix, aquesta fotografia té una 

particularitat que no tenen les dues anteriors. Mentre que a les fotografies de la Llotja i la 

Duana la presència de persones és pràcticament nul·la, a la fotografia del Palau Reial s’hi 

pot observar un gran nombre de persones al davant. D’aquesta manera, Clifford també 

contribueix en deixar testimoni del que diuen les cròniques de la visita reial, de les 

multituds que s’acumulaven al peu del palau esperant veure la reina Isabel II i aclamant-la.  

                                                           
50 Veure figures 31 i 32 de l’annex. 
51 Veure figura 33 de l’annex. 

 

CLIFFORD, Vista del Palau Reial, 1860, AFB. 
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En aquest punt, és pertinent fer una comparació entre la fotografia de Clifford i un dels 

gravats inclosos en el llibre d’Antonio Flores anteriorment mencionat. El gravat en 

qüestió52, obra de J. Donon, mostra una de les celebracions realitzades en motiu de la visita 

reial i porta com a títol Cabalgata de Colón, delante del Real Palacio de Barcelona. El punt de vista 

de la representació és pràcticament calcat al de la fotografia de Clifford, però en canvi el 

gravat mostra molta més gent concentrada davant del palau. Aquesta diferència es produeix 

en bona causa perquè Clifford opta per representar part de la gent concentrada a la plaça, 

reforçant la idea d’un poble devot de la seva reina, però sense treure importància al 

veritable protagonista de la seva fotografia, el 

Palau Reial, mentre que en el gravat el 

protagonisme és principalment per la 

multitud. O dit d’una altra manera, encara que 

«la fotografía de Clifford se adecuaba más 

desde el punto de vista técnico a captar con 

éxito los objetos inanimados, incluyendo en el 

álbum fotografías de tipos humanos podía 

dejarse implícito el interés que tenía el pueblo 

por la Reina.»53.  

Finalment, les dues fotografies restants del Pla de Palau 54  són les que representen 

monuments efímers erigits en motiu de la visita reial. D’una banda, una estructura floral a la 

banda nord de la plaça, entre la Llotja i el Palau Reial, i de l’altra una construcció a mode 

d’arc triomfal que decorava el cantó sud, entre els Porxos d’en Xifré i la Duana. Ambdues 

fotografies són una mostra d’aquesta voluntat 

de preservar la memòria d’uns actes passats i 

d’unes arquitectures efímeres, fet que es veu 

molt clar en el punt de vista escollit: el 

protagonisme de les dues fotografies és pel 

monument efímer i els edificis de l’entorn que 

s’observen –el Palau Reial en el cas de la 

primera i la Llotja i els Porxos d’en Xifré en el 

cas de la segona– juguen un paper molt 

                                                           
52 Veure figura 34 de l’annex. 
53 FONTANELLA: op. cit., 1999, p. 154-155. 
54 Veure figures 35 i 36 de l’annex. 

 

DONON, Desfilada davant del Palau Reial, 
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secundari en la composició, simplement per ubicar l’espectador en l’espai on estaven 

situades aquestes peces. 

August Brauneck i la mirada local 

A banda de l’àlbum de Clifford, hi ha un altre testimoni fotogràfic del viatge a Barcelona 

d’Isabel II. Es tracta d’un àlbum que porta per títol Recuerdo de la visita de SS. MM. y AA. à la 

ciudad de Barcelona en el año 1860, un regal de l’Ajuntament Constitucional de la ciutat a la 

Reina Isabel II per commemorar la visita reial a la ciutat 55 . Pel que fa a l’autoria, les 

fotografies incloses en aquest àlbum són en bona part obra del fotògraf alemany August 

Brauneck, però tant la documentació que es conserva com el fet que només set de les 

fotografies estiguin firmades directament per Brauneck fa sospitar que ell no en sigui l’únic 

autor. En aquest sentit, Reyes Utrera suggereix que el fotògraf barceloní Ignasi 

Mariezcurrena també va participar en l’elaboració d’aquest àlbum, si bé tal i com ella 

mateixa afirma no hi ha cap document ni cap fotografia firmada per ell que donin una base 

sòlida a aquesta hipòtesi56. Pel que fa a Brauneck, poca cosa es coneix de la seva vida i 

trajectòria professional més enllà del seu origen alemany i d’una firma fotogràfica que 

operava a Alemanya cap a l’any 1870 sota el nom ―Brauneck & Maier‖. 

L’àlbum en qüestió té una estructura similar al de Clifford, en el sentit que mostra 

aproximadament els mateixos espais de la ciutat i il·lustra els diversos actes realitzats al llarg 

de l’estada reial a la ciutat. Tanmateix, es tracta d’un àlbum que va més enllà en alguns 

aspectes: mentre que l’àlbum de Clifford mostra la versió oficial del viatge, centrant-se 

sobretot en obtenir una bona representació de les arquitectures i dels espais que el mateix 

Antonio Flores descriu en la seva crònica, l’àlbum atribuït a Brauneck té també un 

component de fotoperiodístic, ja que en algunes de les fotografies s’inclou de manera molt 

clara la presència humana. Dit d’una altra manera: «[...] mientras las vistas de Clifford se 

adecuan desde el punto de vista técnico a captar con éxito los objetos inanimados, en este 

caso Brauneck [...] se afana por captar la presencia de un público fervoroso, que testimonía 

su lealtad a España, en su efusivo homenaje a la Reina Isabel»57. Aquestes diferències 

s’observen clarament en l’anàlisi de les fotografies que componen l’àlbum, que com ja s’ha 

apuntat representen en molts casos els mateixos espais escollits per Clifford: s’hi poden 

trobar vistes generals del port i de la ciutat –aquesta darrera, realitzada des del mateix punt 

                                                           
55 Aquest àlbum es conserva a la Real Biblioteca, integrat dins de les col·leccions del Patrimoni Nacional. 
56 UTRERA, Reyes. Álbum dedicado a Su Majestad la Reina Isabel II en 1860: una inédita y sugestiva visión 
fotográfica del viaje real. Reales Sitios. 2005, nº 165, p. 41. 
57 UTRERA: op. cit., 2005, p. 43. 



 

31 
 

de vista de Clifford, però amb més amplitud d’objectiu–, fotografies d’espais històrics i 

emblemàtics de la ciutat –per exemple, de la Catedral, la plaça del Rei, l’església de Santa 

Maria del Mar i també una vista de la Ciutadella, l’únic testimoni gràfic que es coneix de la 

fortalesa abans del seu enderroc–, fotografies d’espais sorgits arran de les reformes 

urbanístiques de la primera meitat del segle XIX –el Pla de Palau o la plaça Reial–, elements 

de la Barcelona moderna i industrialitzada –algunes fàbriques que va visitar la Reina, com la 

de ―La España Industrial‖ – i monuments efímers erigits en motiu de l’estada reial. 

Pel que fa a les fotografies que mostren pròpiament l’espai del Pla de Palau, l’àlbum conté 

tres vistes que el representen: una del Palau Reial, una de la Llotja i una d’un dels 

monuments efímers erigits a la plaça en motiu de la visita reial. La primera de totes, la del 

Palau Reial58, és potser la que té un punt de vista més conservador, molt similar al de la 

fotografia que representa el mateix espai en l’àlbum de Clifford, amb la Font del Geni 

Català en primer pla i una panoràmica general de l’edifici al darrere, mostrant les seves dues 

façanes principals. La segona, la de la Llotja59, mostra un punt de vista diferent al que 

s’havia representat fins al moment, i que serà el que utilitzaran bona part dels fotògrafs 

posteriors: en comptes de situar la càmera al centre de la plaça i captar la façana principal i 

la que dóna al passeig d’Isabel II, Brauneck la situa entre el Palau Reial i la Llotja, mostrant 

la façana principal pràcticament de manera frontal i deixant entreveure la façana de l’edifici 

al carrer Consolat de Mar. Es podria establir un paral·lelisme entre aquesta vista i les 

realitzades per Onofre Alsamora, si bé aquestes darreres mostren de manera molt més 

frontal la façana de la Llotja. A banda d’aquest innovador punt de vista, la fotografia 

destaca per la presència d’una multitud de persones humanes, molt més gran que la 

fotografia de Clifford del Palau Reial.   

Aquesta voluntat d’incloure figures humanes es veu de manera molt més clara en la tercera 

fotografia, que representa la Corporació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre al peu 

de l’obelisc efímer que van erigir a la plaça en motiu de la visita reial60. L’obelisc efímer, que 

també apareix a la fotografia de la Llotja, servia alhora de decoració per la plaça i com a 

mostra completa dels productes agrícoles de Catalunya. És en aquesta fotografia i 

comparant-la amb la seva homònima de l’àlbum de Clifford on es veu de manera més clara 

la categoria de reportatge fotogràfic de l’àlbum de Brauneck, tal i com afirma Reyes Utrera, 

que considera que es tracta de «uno de los ejemplos inaugurales en este ámbito, puesto que 

                                                           
58 Veure figura 37 de l’annex. 
59 Veure figura 38 de l’annex. 
60 Veure figura 39 de l’annex. 
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en sus imágenes queda perfectamente recogida y siguiendo el orden cronológico [...] la 

estancia de Isabel II en la Ciudad Condal.»61. Mentre que la fotografia de Clifford mostra el 

monument des d’un punt de vista elevat, 

probablement des de la balconada de la Llotja, 

i pràcticament sense cap individu al seu 

entorn, Brauneck opta per fotografiar-lo des 

del mateix carrer, a peu pla, i hi situa una 

multitud, situada pràcticament mirant a 

càmera. Mentre que Clifford busca retratar el 

monument per si sol, els protagonistes de 

l’obra de Brauneck són els membres de la 

Corporació, que figuren davant de la seva 

ofrena a la Reina Isabel II. 

En definitiva, es pot afirmar que en les primeres representacions fotogràfiques del Pla de 

Palau, així com en les de la pròpia ciutat de Barcelona, hi ha una voluntat de deixar 

constància de monuments arquitectònics, alguns més antics i altres més moderns, així com 

dels espais que configuren la ciutat del moment, si bé comencen a aparèixer mostres de la 

voluntat d’incloure els ciutadans en les representacions, convertint-los en protagonistes de 

la fotografia. A més a més, amb els àlbums de Clifford i Brauneck s’inaugura la tradició dels 

àlbums fotogràfics, que analitzarem amb més deteniment en el següent apartat, si bé 

aquestes primeres mostres no estaven pensades per a la comercialització a gran escala, sinó 

simplement com a record i testimoni d’uns actes concrets.   

                                                           
61 UTRERA: op. cit., 2005, p. 47. 
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5. La mirada de la fotografia comercial 

Després dels àlbums de Clifford i Brauneck de principis de la dècada de 1860, no es troba 

cap exemplar d’àlbum fotogràfic de la ciutat fins gairebé a finals de la mateixa dècada. Això 

no significa que no hi hagués producció seriada de vistes de la ciutat de Barcelona, sinó 

simplement que avui en dia no s’han conservat. També cal tenir en compte que en aquells 

anys no hi ha cap gran esdeveniment que propici àlbums commemoratius i que els 

fotògrafs locals estan en ple període expansiu, sorgeixen molts estudis de retrat nous, però 

encara no exploren del tot el terreny de les vistes urbanes, si més no amb voluntat 

comercialitzadora. A més a més, la convulsió política de finals de la dècada dels 1860, amb 

la Revolució Gloriosa de 1868, i els posteriors anys d’inestabilitat tampoc devien ajudar 

gaire a impulsar la fotografia de vistes. Per altra banda, també cal destacar que el 

desenvolupament de la tècnica de la fotografia en paper va permetre entre d’altres coses la 

producció de més fotografies i el sorgiment de nous i diversos formats més aptes per a la 

seva comercialització. 

La Casa Fotogràfica de Jean Laurent 

El primer fotògraf que de manera clara opta per la comercialització de fotografies de vistes 

és un altre fotògraf francès, Jean Laurent, instal·lat des de 1843 a la ciutat de Madrid. El seu 

estudi fotogràfic, amb seu a la capital espanyola i també a la ciutat de París, es va 

especialitzar entre d’altres coses en la realització de vistes d’Espanya, que comercialitzava 

en diversos formats –sobretot fotografies soltes en forma de làmines col·leccionables i 

àlbums de vistes–. A banda de l’èxit com a fotògraf de vistes, Laurent també es va fer 

famós per la seva vessant de retratista i pel retrat d’objectes d’art. El seu gran èxit gràcies a 

aquestes diverses orientacions comercials fa que la companyia Laurent i Cia. sigui 

considerada «la más importante compañía fotográfica española del diecinueve» 62 , 

comparable a les grans companyies del mateix estil establertes a tota Europa. Com tota 

gran companyia fotogràfica, Laurent disposava de diversos fotògrafs treballant per a ell i 

sovint els enviava a voltar pel territori espanyol per elaborar vistes de diversos punts 

característics de cada una de les regions de l’estat. En aquell moment la presència d’un 

fotògraf de fora en qualsevol ciutat era un element considerat d’interès ciutadà, per la qual 

cosa no és d’estranyar que la premsa recollís el mes de juny de 1872  l’arribada a Barcelona 

del fotògraf Jules Ainaud, de la casa J. Laurent de Madrid. Aquest fotògraf és autor, entre 

                                                           
62 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. 150 años de fotografia en España. Barcelona: Lunwerg, 1999, p. 45. 
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d’altres, de les fotografies de la companyia de Laurent realitzades a Tortosa, Tarragona, 

Poblet i Santes Creus entre l’agost de 1871 i el febrer de 187263, just abans d’arribar a la 

ciutat de Barcelona, pel que és fàcil deduir que les fotografies atribuïdes a la companyia de 

Laurent i realitzades al voltant de 1872 siguin obra en realitat d’aquest mateix fotògraf.  

Aquestes fotografies de la ciutat es coneixen avui en diverses presentacions i formats, tal i 

com s’ha comentat abans que era habitual en les fotografies realitzades per l’estudi de 

Laurent. Així doncs, d’una banda es troben fotografies de Barcelona dins d’un àlbum 

comercialitzat sota el nom Recuerdos de España. 12. Vistas de Barcelona –un àlbum acordió de 

petit format– i també en un altre àlbum titulat El Ayuntamiento Constitucional al municipio de 

Génova. Aquest darrer àlbum, com el seu propi nom indica, va ser elaborat amb l’objectiu de 

regalar-lo a les autoritats de la ciutat italiana i consta de tretze fotografies de la ciutat 

acompanyades d’una panoràmica des de la muntanya de Montjuic en quatre làmines. En 

aquest punt és necessari remarcar la influència de Charles Clifford i d’altres fotògrafs 

previs, que també havien inclòs vistes de la ciutat des del mateix punt de vista, pel que 

Laurent –o Ainaud– es pot incloure també en la mateixa tradició de vistes i representacions 

de la ciutat. Cal destacar també que en ambdós àlbums hi ha fotografies que són les 

mateixes, és a dir, que l’estudi fotogràfic reutilitza una mateixa fotografia en diverses 

ocasions. Aquest fet era habitual, ja que d’un mateix negatiu en podien sortir diversos 

positius i això permetia una producció més massiva útil per a la comercialització de les 

fotografies, que com ja s’ha apuntat es comercialitzaven en formats molt diversos. 

La casa fotogràfica J. Laurent i Cia. és autora de tres fotografies del Pla de Palau: una vista 

de l’edifici de la Llotja, una de la font del Geni Català i una de la plaça. La primera de les 

tres fotografies 64  és pel que fa al punt de vista bastant tradicional, ja que es limita a 

reproduir el mateix patró utilitzat anteriorment per altres fotògrafs com Brauneck i 

simplement perpetua una manera de representar l’edifici de la Llotja que continuarà en 

fotògrafs posteriors: mostra la seva façana principal, la que dóna al Pla de Palau, i la lateral 

del carrer Consolat de Mar. Destaquen també la pràcticament nul·la presència de figures 

humanes i el testimoni d’unes obres al paviment de la plaça, probablement les mateixes 

obres que reprodueix la fotografia general de la plaça.  

                                                           
63 MARTÍ, Jep. Jules Ainaud (Lunel, França, 1837-Barcelona, 1900). Molt més que un fotògraf al servei de 
J. Laurent. L’àlbum del Jep [en línea]. 2013. [consultat: 22 maig 2016]. 
64 Veure figura 40 de l’annex. 
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Pel que fa a la fotografia de la font del Geni Català65, es podria considerar de les primeres 

imatges que atorguen un protagonisme central a la font dins del context de la plaça, ja que 

en aquest cas la font és la protagonista de la fotografia i no ho són els edificis de l’entorn, 

com passa en fotografies anteriors com la de Clifford. Aquest protagonisme queda 

accentuat sobretot per la simetria de la composició, en la que la font és vista de manera 

frontal i queda emmarcada pels edificis del Palau Reial i de la Duana. Aquest punt de vista 

serà seguit per molts fotògrafs posteriors, ja que a mesura que els edificis de l’entorn vagin 

desapareixent o perdent importància la font esdevindrà el principal referent identificatiu de 

l’espai.  

Finalment, pel que fa a la tercera fotografia, la 

de la vista general de la plaça 66 , aquesta és 

probablement la més interessant de les tres, 

especialment pel punt de vista escollit pel 

fotògraf. Fins al moment, pràcticament totes 

les representacions fotogràfiques de la plaça 

que conservem la mostren mitjançant els grans 

edificis que l’envolten, o mitjançant 

construccions efímeres situades a la plaça: en 

cap cas la protagonista de les fotografies era la plaça, sinó que ho eren els edificis del 

voltant, i se la representava simplement de manera secundària. Per contra, en aquesta 

fotografia el protagonisme és per la plaça en sí i els edificis destacats que s’hi poden veure –

el Palau Reial i els porxos d’en Xifré– hi apareixen de manera totalment secundària i no en 

tota la seva totalitat. El punt de vista escollit, en l’angle que formarien els porxos d’en Xifré 

i el cantó de la plaça anteriorment ocupat pel Portal de Mar, és molt innovador, i recorda 

de manera invertida a algunes de les representacions de la Llotja, en les que els edificis del 

Born que donen a la plaça emmarquen per un cantó la fotografia i condueixen l’ull de 

l’espectador cap a l’edifici representat: en aquest cas, enlloc de conduir l’ull de l’espectador 

cap a un edifici concret, la façana dels edificis dels porxos d’en Xifré el condueix cap a la 

representació de la plaça. Com en les dues anteriors, la presència de figures humanes és 

pràcticament escassa, però en canvi mostra, igual que en la fotografia de la Llotja, unes 

reformes realitzades al paviment de la plaça, amb motiu de la implantació d’una línia de 

                                                           
65 Veure figura 41 de l’annex. 
66 Veure figura 42 de l’annex. 
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tramvia a la ciutat, així com la presència d’alguns vehicles estacionats davant de l’edifici dels 

Porxos d’en Xifré.  

En definitiva, les vistes del Pla de Palau de la casa de J. Laurent segueixen una tradició ja 

establerta pels fotògrafs de la dècada de 1860, però a la vegada són innovadores i marquen 

el camí per als fotògrafs posteriors en alguns aspectes, com per exemple el punt de vista de 

les representacions. A més a més, es segueix mostrant un interès en el retrat visual de la 

ciutat per la zona del Pla de Palau, que probablement en aquell moment no tenia ja la 

importància ciutadana que havia tingut anteriorment però tot i així encara era un espai 

rellevant dins la Barcelona del moment. 

F. J. Álvarez i el seu Álbum fotográfico... 

De la mateixa època d’aquestes fotografies, destaca també un altre àlbum fotogràfic molt 

innovador, editat per F. J. Álvarez, titulat Álbum fotográfico de los monumentos y edificios más 

notables que existen en Barcelona. En ell s’hi inclouen dues fotografies del Pla de Palau, si bé la 

temàtica general de l’àlbum va molt més enllà i, de fet, és el que li dóna el seu caràcter 

d’innovador. En aquest sentit, cal destacar que Álvarez no només s’interessa pels espais 

tradicionals de la ciutat emmurallada, sinó que també hi inclou fotografies dels edificis més 

destacats construïts al barri de l’Eixample. Així doncs, es podria dir que l’àlbum d’Álvarez 

és dels primers àlbums fotogràfics que amplia la Barcelona que es representa en la tradició 

de vistes de la ciutat, a més a més de ser el primer que dóna el caràcter de monument als 

nous palauets edificats a la zona de l’Eixample, integrant-los en el recorregut d’obligatòria 

visita per al visitant de la ciutat. Tanmateix, també cal destacar que malgrat mostrar espais 

de la nova Barcelona, en cap cas es busca retratar aquest procés de canvi, com per exemple 

feien les fotografies de Franck de l’enderroc de les muralles, sinó que simplement 

s’incorporen aquests nous espais en la representació solemne de les icones de la ciutat. Pel 

que fa a la trajectòria professional d’Álvarez, aquesta és molt desconeguda, i no s’ha pogut 

determinar si ell és realment l’autor de les fotografies o simplement n’és l’editor, ja que per 

exemple no hi ha constància de cap estudi fotogràfic en aquella època a nom de F. J. 

Álvarez67. El que si es coneix és que dos anys més tard, l’any 1874, Álvarez publicarà un 

segon àlbum en la mateixa línea, focalitzat encara més en les noves construccions sorgides 

de l’ampliació de la ciutat. 

                                                           
67  MARTÍ, Jep; TORRELLA, Rafel; RIUS, Núria F. Les lluites per la imatge de la ciutat: Primeres iconografies 
fotogràfiques de Barcelona al segle XIX. [vídeo en línea]. 2016. 
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Pel que fa a les fotografies pròpiament del Pla de Palau, es tracta de dues vistes que es 

podrien situar dins de la tradició de representar la plaça, ja que representen respectivament 

la Llotja i la font del Geni Català68, amb el Palau Reial darrere, dues icones de l’espai 

àmpliament representades anteriorment. La fotografia 

de la Llotja és de totes elles la més tradicional, ja que el 

punt de vista és molt clàssic –la façana principal que 

dóna al Pla de Palau i la façana del carrer del Consolat 

de Mar– i simplement reafirma l’edifici de la Llotja com 

la principal icona de la plaça. Per contra, l’altra 

fotografia si que mostra un punt de vista diferent a la 

majoria de representacions anteriors, i és de les primeres 

imatges que estan centrades exclusivament en la font en 

sí, i no la representen per posar en context l’edifici del 

darrere. És a dir, mentre que en fotografies com la de 

Clifford del Palau Reial l’objectiu a representar és el Palau i la font es col·loca davant com 

un element més, en aquest cas passa completament el contrari, la font és l’objecte 

fotografiat i el Palau és només un element més de l’entorn. En aquest sentit, el format 

vertical de la fotografia accentua el protagonisme de la font enfront del Palau, ja que 

permet mostrar-la en la seva totalitat mentre que el palau només es mostra de manera 

parcial.  

Joan Martí i Bellezas de Barcelona 

Dos anys més tard, l’any 1874, quan F. J. Álvarez publica el seu segon àlbum, també es 

publica a la ciutat l’àlbum Bellezas de Barcelona, del fotògraf Joan Martí, que és un recull 

d’una cinquantena de vistes fotogràfiques de la ciutat de Barcelona. A través d’aquestes 

fotografies, Martí ens ensenya diversos espais de la ciutat que tenen en bona part un punt 

en comú: es tracta d’espais de la nova Barcelona, fruït de les transformacions urbanístiques 

del segle XIX. Així doncs, podem observar des d’espais amb molta història però 

consolidats en aquell moment, com el Pla de Palau o les Rambles, noves places com la de 

Sant Jaume, la plaça Reial o la del mercat de la Boqueria, i espais situats ja fora de la ciutat 

antiga, com l’edifici històric de la Universitat de Barcelona o el cementiri del Poblenou.  

                                                           
68 Veure figures 43 i 44 de l’annex. 

 

ÁLVAREZ, Vista de la font del Geni 
Català, 1872, AFB.  
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Així doncs, l’àlbum, publicat conjuntament pel ja esmentat fotògraf i l’enquadernador Pere 

Vives, és un testimoni molt rellevant de la Barcelona del moment. Joan Martí, un fotògraf 

ja consolidat en aquell moment com a retratista, és en aquest sentit força innovador, ja que 

és dels primers fotògrafs barcelonins que fa un àlbum de vistes sobre Barcelona. 

Anteriorment ja havia estat pioner a la ciutat en altres aspectes, com per exemple en 

instal·lar el seu estudi a la planta baixa d’un edifici69. En la seva obra es pot observar la 

voluntat com a fotògraf de no limitar-se al camp del retrat d’estudi, ja que, prèviament a la 

publicació d’aquest àlbum, ja havia sortit a fer fotografies al carrer: l’any 1868, fotografiant 

espais de Barcelona, bàsicament esglésies, després de la revolta del General Prim; l’any 

1870, amb una sèrie de vistes estereoscòpiques de la fàbrica Batlló; i l’any 1872, amb una 

sèrie de fotografies de les instal·lacions de la Exposición Marítima que va celebrar la Sociedad 

Económica de Amigos del País a l’edifici de la Llotja. De la mateixa manera, posteriorment a la 

publicació de l’àlbum de les Bellezas de Barcelona, Martí elabora dos nous àlbums que van en 

la mateixa línea, si bé amb algunes rellevants diferències respecte a l’original: l’any 1875, un 

àlbum titulat Bellezas de Montserrat, en el qual ensenya els espais importants per a la 

iconografia tradicional de la muntanya; i l’any 1877, un àlbum titulat Bellezas de Gerona, en el 

qual ensenya els edificis més destacats de la ciutat, però també fotografia part del tresor de 

la Catedral d’aquesta ciutat. 

Tal i com ja s’ha dit anteriorment, Martí és un fotògraf pioner, ja que és el primer fotògraf 

local que fa un àlbum sobre la pròpia ciutat i no només destinat al consum extern, és a dir, 

a ser venut a l’estranger, sinó també destinat al consum intern, per a la gent de la pròpia 

ciutat. Un exemple d’aquesta intenció és el fet que l’àlbum fos anunciat a la premsa en 

diverses ocasions, amb frases tant eloquents com la següent: «[...] Recorriendo el indicado 

álbum se puede formar una idea de las bellezas y curiosidades que se hallan en nuestra 

capital, siendo por lo mismo utilísimo para los viajeros que la visitan y que desean 

conservar de ella algún recuerdo [...]»70. En aquest mateix sentit, també és interessant la 

presentació de les fotografies, ja que Martí opta per comercialitzar-les en més d’un format: 

en forma d’àlbum, més elaborat i, en conseqüència, més car; i també venent les fotografies 

de manera individual, permetent que el client anés col·leccionant-les i se les enquadernés de 

forma més barata. 

                                                           
69 Torrella, Rafel, ―Joan Martí, fotògraf de Belleses‖ dins Joan Martí, fotògraf: Belleses del XIX, Ajuntament de 
Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona i Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2008, p. 14. 
70 Diario de Barcelona, 30 julio 1874, p. 7034-7035. 
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Pel que fa als espais que representa, com ja s’ha dit abans, Martí selecciona sobretot espais 

de la ciutat emmurallada que han estat destacadament reformats durant el segle XIX, 

representatius de l’època, així com espais de nova creació. Un dels espais més àmpliament 

representats, amb fins a set fotografies des de diversos punts, és el Pla de Palau. Martí es 

centra sobretot en els edificis que envolten la plaça, si bé també trobem algun pla general 

de l’espai. Alguns d’aquests edificis, com per exemple el 

Palau Reial o la Llotja 71 , són representats de manera 

frontal, amb fotografies de la façana principal que dóna 

a la plaça, si bé en el cas de la Llotja també hi ha una 

fotografia en la qual també es veu la façana que dóna al 

carrer Consolat de Mar72. Altres edificis, com els Porxos 

d’en Xifré o la Duana, són representats de manera més 

general, amb fotografies que ens permeten veure tant la 

façana dels edificis que dóna a la plaça com la que dóna 

respectivament al passeig d’Isabel II i a l’actual avinguda 

del Marquès de l’Argentera. A més a més, en les 

representacions d’aquests dos edificis, també s’hi pot 

veure en primer pla la font del Geni Català, que per 

contra no es pot veure en les representacions tant de la 

Llotja com del Palau Reial. En aquest sentit, les 

representacions de la Duana i dels Porxos d’en Xifré73 

són més tradicionals, similars a les representacions 

anteriors de l’espai, mentre que les de la Llotja i del 

Palau Reial presenten els edificis des d’un punt de vista 

més innovador. A més a més de les representacions 

centrades en edificis concrets, com ja s’ha dit, Martí 

també fotografia la plaça en si mateixa. Així doncs 

trobem dues fotografies fetes des de l’espai que havia 

ocupat amb anterioritat el Portal de Mar, una de les quals74 és pràcticament idèntica a la 

fotografia de la plaça de Jean Laurent; pel que fa a l’altra75, es tracta d’una representació des 

del centre de la plaça, agafant com a eix central de la fotografia els campanars de la basílica 

                                                           
71 Veure figures 45 i 46 de l’annex. 
72 Veure figura 47 de l’annex. 
73 Veure figures 48 i 49 de l’annex. 
74 Veure figura 50 de l’annex. 
75 Veure figura 51 de l’annex. 

 

MARTÍ, Vista del Palau Reial, 1874, 
AFB. 

 

MARTÍ, Vista de la Duana, 1874, 
AFB. 

 

Figura 50. MARTÍ, Vista del Pla de 
Palau, 1874, AFB.  
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de Santa Maria del Mar i mostrant sobretot la façana nord de la plaça, amb part de la Llotja 

i del Palau Reial a banda i banda, i amb la font del Geni Català al centre. Aquestes dues 

darreres fotografies es podrien posar en relació amb altres fotografies de la mateixa sèrie, 

com les que fa de la Muralla de Mar, del Jardí del General o de la sortida cap al port i la 

Barceloneta, en les quals no es centra en un edifici concret, sinó que mostra espais de la 

façana marítima de la ciutat rellevants per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat 

durant el segle XIX.  

Aquestes fotografies són un testimoni destacat de com era el Pla de Palau l’any 1874, ja que 

podem començar a observar la decadència de l’espai. En aquella època la plaça ja havia 

perdut importància respecte a altres eixos urbans, com per exemple les Rambles. Aquesta 

decadència es pot observar, per exemple, en l’edifici del Palau Reial, que malgrat que Martí 

encara l’anomeni així ja no tenia aquestes funcions, sinó que acollia uns jutjats. La façana 

mostra signes clars de deteriorament, contràriament al que passa per exemple en les 

fotografies fetes vint anys abans per Clifford. Tampoc veiem grans aglomeracions de gent, 

així com rastres d’activitat comercial a la plaça, ja sigui en forma d’anuncis als balcons de les 

cases o a partir de la presència de carros i grans aglomeracions de gent. Es tracta, doncs, 

d’un espai menys important del que era anteriorment, i així ens ho mostren les imatges. 

Martí tria representar el Pla de Palau perquè és un espai àmpliament transformat i 

modernitzat durant la primera meitat del segle XIX, i perquè va ser un dels centres 

neuràlgics de la ciutat, però a través de les fotografies ens mostra com aquest centre ha 

quedat desplaçat i, en conseqüència, l’espai ha quedat en desús, ha decaigut. 

L’Exposició de 1888 i els germans Esplugas 

A partir de l’àlbum de Martí, molts més fotògrafs van apostar per la fotografia de vistes 

urbanes de la ciutat com una vessant del seu negoci fotogràfic. Tanmateix, cal apuntar que 

els següents testimonis que es conserven d’aquesta producció daten de la dècada de 1880, 

entorn a l’Exposició Universal de 1888. Així doncs, es pot observar un paral·lelisme entre 

els anys posteriors a l’arribada de la fotografia a Barcelona, dels quals s’han conservat molt 

pocs testimonis físics de fotografies urbanes però a la vegada hi ha testimonis escrits que 

se’n van realitzar més. En aquest cas, el fet que es produeixi un decalatge de gairebé una 

dècada entre l’àlbum de Martí i els següents àlbums fotogràfics de vistes urbanes no implica 

que no se’n realitzessin més, si no que simplement no se n’han conservat. De la mateixa 

manera, cal destacar que a partir de la dècada de 1880 costa més seguir la pista dels àlbums 
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fotogràfics, en el sentit que molts d’ells no estan datats i només es poden situar dins d’una 

línea cronològica a partir de la trajectòria dels fotògrafs autors dels mateixos.  

La representació de la ciutat al voltant de l’Exposició Universal de 1888 es centra sobretot 

en la zona del Parc de la Ciutadella, el principal espai creat amb motiu de l’exposició, però 

també en tota la façana marítima, tenint com a altre gran protagonista la part baixa de les 

Rambles i l’estàtua de Cristòfor Colom. En aquest sentit es podria afirmar que l’interès per 

la façana marítima es troba en la línia de les representacions anteriors, en les quals la 

Muralla de Mar –ja enderrocada l’any 1888– i el Pla de Palau jugaven un paper molt 

destacat. Tanmateix, en aquell moment els focus es troben als extrems d’aquest eix marítim, 

fet pel qual les representacions del Pla de Palau són simplement mostra d’una etapa de pas 

obligatori per anar del final de les Rambles fins al Parc de la Ciutadella. Mostra d’això seria 

que la majoria de les fotografies que es conserven de la plaça d’aquella època ja no són 

vistes generals de l’espai, sinó que són bàsicament fotografies dels edificis més destacats 

que encara es conservaven –la Llotja i la Duana– i de la font del Geni Català.  

Així doncs, de les fotografies realitzades al Pla de Palau entorn a 1888, destaquen les 

realitzades pels germans Esplugas Puig, Antoni i Josep. Nascuts respectivament l’any 1852 i 

l’any 1862, tots dos eren fills del també pintor i fotògraf Antoni Esplugas Gual. El fet de 

ser fills de fotògraf és molt comú en molts dels fotògrafs de la seva generació i els Esplugas 

són una de les moltes nissagues de fotògrafs de Barcelona. Antoni Esplugas va ser, dels 

dos, el més reconegut i és el que té una relació més directa amb l’Exposició Universal de 

1888: d’una banda, perquè va ser autor d’una sèrie de fotografies sobre la construcció del 

monument a Colom; i de l’altra, per ser l’encarregat de retratar els visitants de l’exposició 

que pujaven a l’atracció del Globus Captiu, un globus aerostàtic que s’enlairava i permetia 

als seus passatgers de gaudir en directe de vistes aèries de Barcelona. En aquest sentit, cal 

destacar que Antoni Esplugas va realitzar algunes fotografies aèries de la zona de 

l’Exposició Universal, entrant en conflicte amb el fotògraf Pau Audouard, el fotògraf que 

tenia l’exclusiva de fotografiar l’esdeveniment. L’altre germà, Josep, va desenvolupar una 

carrera professional més modesta, si bé és autor de diversos àlbums de vistes de Barcelona i 

de Montserrat, i per diferenciar-se del seu germà, va adoptar la firma  de J. E. Puig.  
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Com ja s’ha indicat anteriorment, les fotografies dels germans Esplugas del Pla de Palau 

són vistes d’alguns dels seus edificis més destacats. Tots dos tenen fotografies de l’edifici de 

la Llotja76, realitzades seguint el punt de vista més tradicional que mostra la seva façana 

principal que dóna a la plaça i la façana lateral del carrer Consolat de Mar. De l’edifici de la 

Duana hi ha una fotografia d’Antoni Esplugas 77  que 

s’aproxima a l’edifici de manera similar al de la Llotja, 

mostrant la façana principal que dóna a la plaça i la que 

dóna a l’actual avinguda del Marquès de l’Argentera. 

Tanmateix, aquesta fotografia destaca sobretot per la 

presència en primer pla de figures humanes, retratades 

de manera molt propera, i que tenen tant o més 

protagonisme que l’edifici en si. En comparació amb les 

fotografies de la Llotja, la de la Duana serveix més com 

a retrat d’un edifici i del seu entorn, mentre que les 

altres són simplement vistes monumentals d’un edifici 

determinat. Finalment, també hi ha diverses fotografies 

de la font del Geni Català, obra també dels dos 

germans. Se’n conserven dues de diferent format, una 

d’horitzontal, d’Antoni, i una de vertical, de Josep, que 

són fàcilment relacionables amb anteriors vistes del 

mateix monument 78 . Així doncs, la de format 

horitzontal segueix una estructura molt similar a la realitzada pel fotògraf de la Casa 

Laurent, si bé en aquest cas Antoni Esplugas opta per representar persones davant de la 

font, en la mateixa línea que en la fotografia de la Duana. Pel que fa a la fotografia vertical, 

Josep Esplugas utilitza un punt de vista similar al de la fotografia de la mateixa font 

realitzada per a l’àlbum de F. J. Álvarez, si bé el fons de la fotografia permet veure 

l’evolució de l’espai amb les cases de pisos edificades a l’espai que ocupava el Palau Reial 

darrere de la font. 

Finalment, les fotografies dels germans Esplugas, especialment les d’Antoni, permeten a 

més a més fer un incís en la relació entre fotografia i premsa. En el darrer quart del segle 

XIX la premsa il·lustrada va començar a fer-se un lloc dins dels mitjans de comunicació 

                                                           
76 Veure figures 52 i 53 de l’annex. 
77 Veure figura 54 de l’annex. 
78 Veure figures 55 i 56 de l’annex. 

 

ESPLUGAS, Antoni, Vista de la 
Duana, c. 1888, AFB. 

 

ESPLUGAS, Josep, Vista de la font 
del Geni Català, c. 1888, AFB.  
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tradicionals. Les primeres imatges reproduïdes en premsa van ser en molts casos gravats i 

no és gairebé fins al segle XX que comencen a aparèixer les primeres fotografies en premsa. 

Tanmateix, això no vol dir que la fotografia no fos present en la premsa de l’època, tal i 

com ho demostren les fotografies d’Antoni Esplugas de 

la Llotja i de la Duana. Ambdues imatges apareixen 

reproduïdes a la Il·lustració Catalana en dos gravats obra 

d’Andreu Solà l’any 188979. En tots dos casos és fàcil 

veure la relació entre fotografia i gravat, especialment en 

la fotografia de la Duana, en la que les figures humanes 

que s’hi representen davant són les mateixes. En aquest 

sentit, cal apuntar que Esplugas va ser un col·laborador 

habitual de la Il·lustració Catalana, facilitant un seguit de vistes urbanes de la ciutat a la 

mateixa per a la seva reproducció80. Així doncs es pot veure un altre cop com dialoguen els 

dos llenguatges, gravat i fotografia, un diàleg que es va produir al llarg de la segona meitat 

del segle XIX en diverses reproduccions de vistes de la ciutat de Barcelona. Cal apuntar 

també que a mesura que va evolucionar la tècnica i amb el sorgiment del fotoperiodisme, 

aquest diàleg va anar desapareixent de manera progressiva. 

  

                                                           
79 Veure figures 57 i 58 de l’annex. 
80 RIUS, Núria F. Barcelona a la butxaca. La fotografia el 1888: Política, art i record. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona–AFB, 2013, p. 33. 

 

SOLÀ, Vista de la Duana, 1889, 
Il·lustració Catalana, BC. 
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Conclusió 

Com s’ha pogut observar, hi ha una gran quantitat de representacions del Pla de Palau 

realitzades al llarg del segle XIX. Les imatges comentades en el cos del treball són 

simplement les més representatives, però cal tenir present que no són les úniques, sinó que 

hi ha moltes imatges que per motiu d’espais no han pogut ser incloses en el text. Aquestes 

imatges, conjuntament amb les comentades en el treball, estan incloses en l’annex, per 

poder copsar en la seva totalitat les representacions del Pla de Palau d’aquesta època. La 

primera conclusió que en podem extreure és que aquesta quantitat d’imatges ens explica la 

rellevància del Pla de Palau en l’esfera política, econòmica i cultural de la ciutat al segle 

XIX.  

A més a més podem apuntar de manera clara és que es produeix una evolució en la manera 

de representar l’espai: mentre que les primeres representacions, de principis de segle, són 

principalment vistes generals de la plaça, progressivament l’interès es trasllada a la 

representació dels edificis que l’envolten. Es passa de la representació general de l’espai a la 

representació d’icones concretes, en la línea de la cultura visual que retrata i defineix 

Barcelona a partir dels seus edificis més singulars. Aquest procés es pot posar en relació, 

entre d’altres coses, amb la pròpia història de la plaça, ja que a principis del segle XIX era 

tota ella molt important dins de la trama urbana de Barcelona, mentre que cap a finals de 

segle la plaça ja es troba molt fragmentada i la poca importància que encara té dins el 

context de la ciutat queda recollida en els edificis de la Llotja i la Duana. No és casualitat 

que aquests dos edificis siguin també els més representats al llarg del segle XIX, ja que són 

els que millor sobreviuen els canvis que s’hi produeixen. A més a més, de la gran rellevància 

de l’escola de la Llotja, que va ser un dels principals motors de la representació del Pla de 

Palau. 

Com a segona conclusió, cal apuntar també que mitjançant l’estudi de diversos llenguatges 

artístics en paral·lel hem pogut comprovar com s’influencien els uns als altres i com, en una 

època de sorgiment de noves tècniques, hi ha molts casos d’hibridació visual i tècnica. El 

cas més clar és entre el gravat i la fotografia, però també passa amb el dibuix, la pintura, 

l’aquarel·la, etc. En aquest sentit, cal destacar que mereixeria un capítol a part la publicació 

d’imatges en premsa, en la qual la barreja de llenguatges és encara més clara. Tanmateix, per 

motius d’espai també he hagut d’ometre aquesta part, fet que no implica que en un futur 

pugui desenvolupar encara més aquesta recerca i completar aquests buits que no he pogut 

cobrir amb aquest treball.  
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Com a tercera conclusió, malgrat la quantitat d’artistes, fotògrafs i gravadors que 

representen el Pla de Palau, tots ells tendeixen a repetir els mateixos punts de vista. 

L’exemple més paradigmàtic el trobem en les representacions de la Llotja, en les quals es 

tendeix a reproduir la façana del Pla de Palau i la del carrer del Consolat de Mar. Així 

doncs, podem afirmar que al llarg del segle XIX s’estableixen una sèrie de patrons visuals 

pel que fa a les representacions d’aquest espai. 

Aquesta aproximació al Pla de Palau mitjançant les imatges no és la única que es pot fer. 

En el meu cas, he optat per donar molt de pes a l’anàlisi formal de les imatges, alhora que 

veure com els diferents llenguatges s’articulen entre ells. Tanmateix, podria haver optat per 

remarcar-ne altres aspectes, com per exemple observar amb més detall com a través de les 

imatges es poden observar les transformacions urbanístiques de l’espai o com es 

representen els diferents fets històrics que van tenir lloc a la plaça. Al tractar-se aquest d’un 

treball inclinat més cap a la història de les imatges, he decidit centrar-me en l’anàlisi de les 

representacions i deixar de banda totes aquestes temàtiques col·laterals, que he intentat 

introduir de manera implícita en cada un dels apartats. 

Crec que és important destacar com, mitjançant les imatges que representen un espai, ens 

podem aproximar al mateix, veure com evoluciona al llarg de la història i conèixer una mica 

més com se’l pensava i se’l mirava en el passat. És per això que, veient la gran quantitat 

d’imatges del Pla de Palau, penso que es podrien aprofitar per a donar a conèixer el passat 

d’aquesta plaça tant desconeguda pels barcelonins d’avui. Finalment, la voluntat d’aquest 

treball no ha estat altra que fer una introducció a les diferents representacions de la ciutat 

de Barcelona que tenen com a protagonista aquesta plaça, plantejada com una primera fase 

d’una futura recerca en aquesta línia.  
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