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Resum
Agustí Pisaca i Pujadas (1850-1918) va ser un 
fotògraf  amateur  de  principis  de  segle.  
Segu int  e l s  pa s sos  de l  seu  pare ,  va 
interessant-se per la fotografia artística i es va 
convertir,  així,  en  un  dels  fundadors  i 
impulsors del pictorialisme  català gràcies a la 
seva exposició pionera a la Sala Parés l’abril 
de 1905.

Aquesta  obra  està  sota  una  llicència  Creative 
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A finals del segle XIX, en el context de les 
aparicions de nous dispositius tecnològics, la 
fotografia  se  situa  entre  dos  camins  ben 
diferenciats:  per  una  banda,  trobem  una 
industrialització  massiva  d’aquesta  i,  per 
l’altra, un conjunt de fotògrafs aficionats que 
comencen  a  allunyar-se  de  la  tècnica  més 
estandarditzada i  a defensar un cert estatus 
artístic de la fotografia. És per aquest motiu 
que les obres d’aquests amateurs  s’entenen i 
tenen  sentit  dins  de  la  concepció  de  la 
fotografia  artística  o  fotografia  d ’art .Per  això, 1

aquest segon grup el  podem classificar dins 
del  corrent  artístic  que  s’inicià  a  finals  del 
segle  XIX,  anomenat  pictorialisme.  Com  a 
reacció a l’aparició de la càmera Brownie de 
Kodak l’any 1888, el pictorialisme:

cercava l’expressió creativa basada en 
l’experiència més espiritual del 
subjecte, recreant-se en les al·legories, 
en les composicions dramatitzades, i 
especialment en la seva translació 
formal a través de procediments 
pigmentaris, tècniques on la 
intervenció manual és molt 
significativa .2

Per aquest motiu, la seva pràctica implicava 
la utilització de tècniques i materials com les 
gomes  bicromatades  o  bromolis,  conegudes 
com a “processos nobles”, atès que tenien la 

intenció  de  deslligar  la  fotografia  de  la 
reproducció mecànica de la realitat . 3

En aquest context, trobem la figura d’Agustí 
Pisaca i Pujadas, un fotògraf amateur, que va 
néixer a Barcelona el 12 de juny de 1850 i que 
morí a la mateixa ciutat, l’octubre de 1918, a 
causa d’una diabetis sacarina, coneguda també 
com  sacarina  mellitus.  La  seva  mare  era 
Esperanza Pujadas i el seu pare Carlos Pisaca, 
que,  tot  i  ser  nàutic  de  professió,  era 
aficionat  a  la  fotografia.  Pisaca  seguirà  els 
passos  del  seu  pare  interessant-se  per  la 
fotografia artística i convertint-se, així, en un 
dels pares del pictorialisme  català. Juntament 
amb  fotògrafs  com  Josep  Esquirol,  Joan 
Vilatobà o Pere Casas Abarca, va ser una de 
les  figures  més  destacades  pel  que  fa  al 
desenvo lupament  de l  p i c t o r i a l i s m e  a 
Catalunya.  La  difusió  d’aquest  nou  corrent 
artístic  s ’estenia  com  a  preludi  de  la 
legitimació de la fotografia moderna i va tenir 
cabuda,  principalment,  en  els  salons,  tant 
nacionals com internacionals. És per això que 
el  primer  contacte  del  pictorialisme  a 
Catalunya  el  va  dur  a  terme Agustí  Pisaca, 
exposant  les  seves  gomes  durant  la  segona 
quinzena  d’abril  de  l’any  1905 ,  a  la  Sala 4

Parés. 

Seguint  aquesta  línia,  Pisaca va  començar a 
mostrar  les  seves  fotografies  artístiques  en 
diferents  exposicions  durant  l’any  1907. 

 BALDOMÀ SOTO, M. Josep Esquirol, fotògraf d ’Empúries. Barcelona: Arxiu Fotogràfic del Servei de Patrimoni 1

Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, 2012, p. 9.  

 BALDOMÀ SOTO, M. Id.  2

 BALSELLS, D. “Fotografia catalana” dins de Fotografia catalana contemporània. Dels anys 70 fins l’actualitat. Barcelona: 3

Fundació Lluís Carulla, 2012, p. 13. 

 F. RIUS, N. Pau Audouard, fotògraf retratista de Barcelona. De la reputació a l’oblit (1856-1918). Barcelona: Universitat de 4

Barcelona, Departament d’Història de l’Art; Université Sorbonne-Paris IV, École doctorale VI, 2006-2008, p. 391. 
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Participà en una primera exposició de caire 
més  amateur  a  “Ca  l’Esteve”,  Figueras  y 
Successors  de  Hoyo ,  en  la  qual  s’hi  veuen 5

reflectides  les  intencions  del  corrent 
pictorialista  en  contra  de  la  fotografia 
automàtica, ja que, 

gairebé la  mecànica  del  procediment 
desapare ix  da vant  de l  sege l l 
personalíssim  que’ls  hi  ha  sabut 
comunicar  l ’autor,  qui  ab  retocs 
destrament  aplicats  ha  suavisat 
obscurs, ha armonisat mitges tintes y 
ha  matisat  exquisidament  lo  conjunt 
de  sos  temes  que  son  en  general 
models artístics y escenes vessantes de 
vida y d’hermosa realitat .6

El mateix any, exposa al Círculo Ecuestre de 
Barcelona  i  en  el  concurs-exposició  que 7

s’organitza a Haro, a La Rioja, per la Societat 
de Amigos de Haro . 8

Dos anys més tard, l’any 1909, col·laborà en 
una  de  les  exposicions  més  importants  a 
nivell  fotogràfic  d’Espanya:  l’Exposició 
fotogràfica  de  Gijón.  En aquesta  mostra  es 

discutí amb gran profunditat el concepte de 
fotografia  i  es  plantejà,  també,  la  seva 
aproximació a les belles arts. Són aquestes les 
raons que portaran a qüestionar què és l’art i 
la relació que aquest té amb la fotografia. Un 
de l s  ob ject ius  de  l ’ expos ic ió  e ra  l a 
demostració  del  “adelanto  de  la  fotografía 
artística”  i la seva gran consideració, ja que 9

en aquesta disciplina “el artista se inspira en 
la  naturaleza,  pero  no  la  copia,  yá  veces  la 
mejora:  ésto  es  el  arte  y  ésto  existe  en  la 
fotografía” . En aquesta mostra de fotografia 10

pictorialista, Pisaca presenta sis obres: Músico, 
Cabeza de  mujer,  Religiosa,  Descanso del  artista, 
Marina  i  Taller  de  Modistas,  aquesta  última, 
premiada  amb  la  medalla  de  bronze  dins 
l’apartat de composició fotogràfica . Tot i el 11

seu reconeixement, fou criticat per les grans 
dimensions  de  les  seves  obres,  tal  i  com 
mostra la premsa de l’època, que diu que “en 
trabajos más pequeños hubiera obtenido un 
triunfo,  pues  la  mayor  facilidad  en  la 
manipulación  y  despojo  de  las  pruebas  le 
hubiera  consentido el  sacar  más partido de 
sus clichés” .12

 La Ilustració Catalana. Revista setmanal il·lustrada. núm. 195, 1907, p. 125.5

 Id.6

 FONTBONA, F. Repertori  de catàleg d ’exposicions col·lectives  d ’art  a Catalunya (fins a l’any 1938).  Barcelona: Institut 7

d’Estudis Catalans, 2002, p. 82. 

 La fotografía: revista mensual ilustrada, núm.65, 1907, p. 8.8

 La fotografía: revista mensual ilustrada, núm. 96, 1909, p. 354.9

 Ibid., p. 355. 10

 La fotografía: revista mensual ilustrada, núm. 95, 1909, p. 4.11

 Id.12
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L’any  següent ,  e l  1910,  par t ic ipà  en 
l’Exposició  Nacional  de  València ,  on  li 13

premien la fotografia titulada Òrfenes ,  amb 14

el  diploma d’honor i  la  medalla  d’or,  a  més 
d’una compensació econòmica de cinc-centes 
pessetes.  L’obra  és  un  clar  exemple  de 
fotografia  artística  elaborada  amb  goma 
bicromatada. Alhora, es pot observar que no 
es  tracta  d’una  obra  espontània  sinó  d’una 
composició molt pensada. S’intueix la recerca 
d’una experiència més espiritual del subjecte, 
que  observem  a  través  de  l’ús  de  models. 
Seguint  aquesta  línia,  trobem  una  altra 
fotografia del mateix any que no s’exposà a 
València, sinó que la localitzem en un context 
musical.  Es  tracta  de  la  portada  de  la 
partitura de CliftonWorsley,  Encore  je  t’aime: 
valse doubleboston pour piano . És amb aquesta 15

obra que es pot observar un diàleg amb l’estil 
artístic  prerafaelita  de  finals  de  segle  XIX, 
concretament  amb l’Ofelia  de  J.  E.  Millais. 
Les  dues  obres  presenten  un  cer t 
paral·lelisme atès que comparteixen l’ús d’una 
figura femenina protagonista en un ambient 
on  hi  predomina  la  presència  d’aigua 
emmarcada  per  una  vegetació  abundant.  A 
més,  s’hi  respira  l’aire  transcendental  propi 
de les obres d’art prerafaelites.

 

 La fotografía: revista mensual ilustrada, núm. 107, 1910, p. 6. 13

 PISACA. A, Òrfenes, 12x17cm, 1910, Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 14

 Fotografia d’Agustí Pisaca (1910), a la portada d’Encore je t’aime. Valse double boston de CliftonWorsley (pseudònim 15

de Pere Astort Ribas),  núm. 20263, Sociedad Anónima Casa Dotesio, 1911.
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PISACA. A, Òrfenes, 12x17cm, 1910, 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.



El  1911,  exposa  al  Saló  Fayans  Català  les 16

obres  ¿Quants  Deus  hi  hà?  i  La  professó  de 
Rexach.  La  valoració  que  li  fa  la  crítica  se 
centra en la semblança de la seva obra amb la 
pintura  a  l’oli.  És  per  això  que  diu:  “Son 
realment  fotografies  de  art,  en  les  que  la 
fotografia  hi  intervé  lo  menys  possible” . 17

L’any 1912, exposa a la Sala Parés ocupant un 
lloc preferent, amb les obres Modelo, Cabecita 
i  Ma r i n a,  presentada  anter iorment  a 
l’Exposició de Gijón de 1909. 

Després  de  morir,  l’any  1918,  les  seves 
fotografies,  però,  no  cauen  en  l’oblit  i 
segueixen presents en tres exposicions més. 
El  1919 es podien trobar a la  Sala Parés de 
Barcelona,  juntament  amb pintures  a  l’oli  i 
aquarel·les de Juan Baixas, retrats d’Enrique 
Fló i aiguaforts d’Estrany . Posteriorment, el 18

1920,  es  mostren  obres  seves  a  una  de  les 
exposicions  que  es  van  celebrar  al  Niu 
Artístic,  en  col·laboració  de  Renòm  i 
Vilatovà .  El  1924  exposa,  altra  vegada,  al 19

Saló Fayans de Barcelona; les crítiques que es 
feien  de  la  seva  obra  l’elogiaven  d’aquesta 
manera:  “Sabe  elegir  los  temas,  agrupar  las 
figuras, iluminarlas de modo interesante [...] 
La  fotograf i a  posee  a lgo  más  que 
exactitud” . 20

A part de les exposicions, gran part de la seva 
obra fotogràfica es va publicar a les revistes 
catalanes de l’època, sobretot, en La ilustració 
Catalana  i  el  seu  suplement  Feminal.  Entre 

 La Ilustració Catalana. Revista setmanal il·lustrada, núm. 396, 1911, p. 24. 16

 Ibid. 17

 La Vanguardia, 3 de febrer de 1919, p. 7.18

 La Esquella de la torratxa: periòdich satírich, humorístich, il-lustrat y literari, núm. 2168, 1920, p. 571.19

La Vanguardia, 24 de maig de 1924, p. 2.20
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elles s’hi poden trobar, bàsicament, retrats de 
figures importants relacionades amb el món 
de les arts com és el  cas del  retrat d’Isidre 
Nonell o el president dels jocs florals Miquel 
S. Oliver.

Després  d’aquest  recorregut  veiem  que  la 
figura d’Agustí  Pisaca esdevé una peça clau 
per entendre la fotografia o, més ben dit, el 
context social i cultural de principis del segle 
XX a  Catalunya.  Gràcies  a  aquest  re-
descobriment  de  la  seva  tra jectòr ia , 
s’observen  les  dinàmiques  i  les  xarxes  de 
relacions  en  el  context  artístic  de  l’època. 
Queda  demostrada  la  importància  de  voler 
redef in i r  l a  fotograf ia ,  sense  de ixar 
d’entendre-la mai, des de la perspectiva de les 
belles arts. A més a més, s’ha pogut veure la 
rellevància  que  va  tenir  el  pictorialisme  dins 
del sistema marxant-crític, així com també el 
rol dinamitzador i difusor dels salons. És per 
aquest  motiu,  que  aquest  article  té  la 
intenció  de  ser  un  trampolí  per  conèixer  a 
fons  la  importància  del  pictorialisme  i, 
sobretot,  la  influència  que  aquest  va  tenir 
sobre la fotografia de l’època. 
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Retrat Miquel  S.  Oliver.  President dels 
jocs  florals.  (Celebrats  a  La  Llotja). 
Ilustració Catalana, nª 361, 1910. 

Retrat Isidre Nonell, 11x16cm
Ilustració catalana, nª 404, 1911.
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Annex 

A continuació,  s’adjunten  un  conjunt  de 
fotografies d’Agustí Pisaca, les quals no s’han 
pogut contextualitzar.
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Pisaca, Agustí 
Mercè Armet de Muxó 
1907 
Revista Feminal, núm. 3.

Pisaca, Agustí 
Sense títol 
1906 
Paper d’aquarel·la, goma bicromatada, goma 
bicromatada sobre paper  
m.i. 16,8 x 11,1 cm 
Adquisició, 2011 
MNAC
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Pisaca, Agustí.  
Flautista 
No datat 
Paper d'aquarel·la, bromoli transportat, 
bromoli transportat sobre paper.
m.i. 21,2 x 16,1 cm. 
Adquisició, 2011. 
MNAC 

Pisaca, Agustí 
Sense títol 
No datat 
Paper d'aquarel·la, bromoli transportat. 
Bromoli transportat sobre paper. 
m.i. 15,9 x 11,4 cm 
Adquisició, 2011 
MNAC

Pisaca, Agustí 
Sense títol 
1906 
Paper d’aquarel·la, goma bicromatada, goma 
bicromatada sobre paper  
m.i. 16,8 x 11,8 cm 
Adquisició, 2011 
MNAC
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