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Resum
Francesc Xavier Parés i Bartra, de la mateixa 
manera  que  Oleguer  Junyent  o  Apel·les 
Mestres, formà part d’una primera generació 
per a qui la fotografia es convertiria en la seva 
companya  de  viatge.  Parés  fou,  doncs,  un 
fotògraf  autodidacta  i  gran  viatger  que  va 
recórrer  Catalunya,  Espanya,  Itàlia,  Bèlgica, 
Mònaco, Holanda, Suïssa, França, Alemanya i 
Egipte  immortalitzant  aquells  països  amb 
una càmera Grand Prix 1900  creant un arxiu 
documental de 3.500 fotografies
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L’esclat i posterior instauració de la revolució 
industrial  va  fer  que  el  món,  que  fins 
a l e shores  s ’ha v ia  v i s t  com  que lcom 
inabastable ,  adquir í s  una  posic ió  de 
proximitat  i  que  el  viatge  s’integrés,  per 
primera  vegada,  dins  del  modus  vivendi  de 
l’època.  A més,  a  principis  del  segle  XX, 
gràcies a l’efemèride de l’Exposició Universal 
de 1888, començà un procés de normalització 
i obertura de la cultura fotogràfica, sobretot 
d’aficionat,  que  tingué  la  burgesia  com  a 
centre  del  seu  desenvolupament,  la  qual 
mostraria, ràpidament, gran interès per altres 
cultures  situades,  sempre,  més  enllà  de  les 
pròpies fronteres. 

En aquest sentit, la burgesia catalana, davant 
d’una Catalunya que se li havia quedat petita, 
necessità  de  la  construcció  d’un  espai 
simbòlic i/o habitus  que la diferenciés d’altres 1

grups socials  i,  les  cròniques de viatge,  així 
com les  inquietuds  culturals  que  conreava, 
ajudaren en aquest intent per a perpetuar-se 
com  a  classe  social  i  crear  la  seva  pròpia 
marca de distinció. Fou en aquest context en 
el qual s’alçà la imatge de burgès viatger que 
volia  donar  a  conèixer  les  seves  proeses  i 
plasmar, a través de la fotografia, imaginaris 
compartits. 

Francesc Xavier Parés i Bartra, de la mateixa 
manera  que  Oleguer  Junyent  o  Apel·les 
Mestres,  formà  part  d’aquesta  primera 
generac ió  per  a  qu i  l a  fotograf ia  es 
convertiria en la seva companya de viatge i a 
través  de  la  qual  poder  testimoniar  una 
realitat  que,  lluny  de  casa,  nodria  les  seves 
càmeres  però  també  les  seves  experiències. 
Parés  fou,  doncs,  un  fotògraf  autodidacta  i 
gran  viatger  que  va  recórrer  Catalunya, 
Espanya,  Itàlia,  Bèlgica,  Mònaco,  Holanda, 
Su ï s sa ,  França ,  A lemanya  i  Eg ipte 
immortalitzant  aquells  països  amb  una 
càmera Grand Prix 1900 creant un gran arxiu 
documental  format per  un total  de més de 
20.000 fotografies . 2

 BOURDIEU, Pierre. Un arte medio: ensayo sobre los usos de la fotografía, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 31.1

 La major part del fons fotogràfic de Francesc Xavier Parés i Bartra està format per plaques estereoscòpiques de 6 2

x 13 cm i disposa, en suports de vidre, tant de les plaques negatives com de la seva corresponent còpia positiva. A 
més, totes les plaques estan documentades o bé amb la localització o bé amb la localització i l’any. Igualment, Parés 
efectuà diversos autocroms, pràctica que es defensà des del CEC amb les anomenades “festes dels colors” que 
començaren el 1915 i en les quals es portaren a terme projeccions d’autocroms essent el doctor, juntament amb 
d’altres fotògrafs, un dels autors autocromistes del moment. 
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Retrat de Francesc Xavier Parés i Bartra. 
Sense datar. Col·lecció Jordi Baron.



L’excursionisme i la fotografia de viatge 

Francesc Xavier Parés i Bartra fou un metge, 
fotògraf,  viatger  i  redactor  català.  Fill  de 
Manel  Parés  i  Bonafós  i  Dolors  Bartra  i 
Cortés, nasqué, sent el tercer de set germans, 
el  2  de  desembre de 1875  al  número 31  del 
carrer  Nou  de  Torelló,  però  la  família  es 
traslladaria a Barcelona a finals del segle XIX 
on el metge i fotògraf hi viuria fins a la seva 
mort. 

Parés estudià a l’escola Pia de Sant Antoni i, 
r àp idament ,  e s  v incu là  a  l ’ Ac a d è m i a 
Calassància,  una entitat cultural catòlica que 
compartia edifici amb els mateixos escolapis, 
l’objectiu  de  la  qual  era  la  formació  de  la 
joventut  especialment  en  els  camps  del 
periodisme  i  l’oratòria.  Del  vincle  amb 
aquesta institució, el 28 de novembre 1895, li 
seria publicat a la Revista Calasancia, l’òrgan

de difusió, un sonet en qual el jove Parés feia 
evident la seva vocació de poeta en la mort 
d’un amic que titulà “S. Francisco Javier” :3

A tí, Francisco, hombre valeroso
que de la vida en tus floridos años
de la tierra olvidaste los engaños,
y en la virtud buscaste tu reposo,
y siguiendo á Loyola victorioso
te internaste en los límites extraños
do sujeto vivía á graves daños
el gentil bajo yugo ignominoso;
a ti te ensalzará la tierra entera
como héroe inmortal y ángel potente,
apóstol celestial de la India fiera,
pues  no  hal lando  ya  más  tu  celo 
ardiente
que avasallar de Cristo á la bandera,
a otro mundo voló tu excelsa mente .4

Amb el temps, tal com ja ho havien sigut el 
seu  avi,  el  seu  pare  i  el  seu  germà  es 5

matriculà a la carrera de medicina i cirurgia a 
la Universitat de Barcelona, llicenciant-se el 
1898  i doctorant-se el 1902 amb la tesi Rinitis 6

atrófica fétida (ocena verdadero) . El mateix any 7

que  aconseguí  la  llicenciatura  fou  nomenat 
b ib l iotecar i  i  a r x iver  de  l ’ Ac a d è m i a 8

Calassància,  de  la  qual  el  seu  germà,  Manel 
Parés i  Bartra,  més gran que ell,  ja  n’era el 
v i cesecreta r i  i  qu i ,  amb  e l  temps , 

 El diari La Dinastía es feia ressò, juntament amb d’altres escrits publicats a la revista de l’entitat, del poema de 3

Parés: “El último número de a revista La Academia Calasancia, contiene el siguiente interesante sumario: «Sección 
Oficial. – La Escuela filosófica del Derecho y la Codificación, por Casimiro Comas Domenech. – Mis impresiones, 
«Una excursión a Montserrat» por A. Tornero de Martirena. – Soneto, «A. S. Francisco Javier», por F. Javier Parés. – 
Frivolidades por José Barón y Fortacín. – Ida y vuelva, cuento, por Juan Buj García. – El primer paso, (conclusión), 
por A. T. de M. – Índice de las materias contenidas en el tomo cuarto» dins de La Dinastía, 30-11-1895, p. 2.

 La Academia Calasancia, 28-11-1895, p. 39. 4

 Manel Parés i Bartra.5

 El diari La Vanguardia publicava la notícia: “Ha obtenido en esta Universidad literaria el grado de licenciado en 6

Medicina y Cirugía don Francisco Javier Parés y Bartra” dins de La Vanguardia, 29-11-1898, p. 2.

 La Biblioteca de Catalunya disposa de l’exemplar. 7

 La Dinastía, 23-10-1896, p. 2. 8
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aconseguiria  ser-ne  el  vicepresident.  En 
aquesta etapa de joventut, Parés es posicionà 
políticament  a  favor  del  republicanisme  i 
mostrà el seu compromís ideològic als diaris 
badalonins  El  Badalonés  i  La  Lucha  on 9

utilitzava  el  pseudònim  de  “Betulonio”  i 10

apareix  referenciat,  tanmateix,  al  periòdic 
catalanista Gent Nova . 11

El 26 de novembre de 1904 Parés es casà amb 
Josefa Terradas Brutau, filla d’Àngela Brutau i 
Bartomeu  Terradas,  propietaris  de  la  Casa 
Terradas o Casa de les Punxes, l’emblemàtic 
edifici  modernista dissenyat per l’arquitecte 
Josep Puig  i  Cadafalch.  És  probable  que  la 
parella  s’hagués  conegut  a  les  residències 
d’estiu que ambdós tenien a Osona, en el cas 
de  Parés  a  Torelló,  d’on  era  la  família 

originària,  i  Terradas  a  la  Casa  Sobrevia, 
reformada  i  ampliada  pel  mateix  Puig  i 
Cadafalch  a  principis  del  segle  XX.  La 
parella,  aficionada  a  l ’excursionisme , 12

després de casar-se, es faria sòcia del Centre 
Excursionista de Catalunya i, mentre Parés  ho 13

va fer el segon trimestre de 1906, Terradas , 14

per  la  seva  banda,  ho  va  fer  el  mes  de 
desembre de 1911. 

Una vegada socis de l’entitat, la parella va fer 
alguna sortida conjunta. El 4 de juny de 1908, 
el  matrimoni,  acompanyat  d’Àngela  Brutau, 
la  vídua  de  Terradas,  de  les  germanes  de 
Josefa,  Rosa  i  Àngela,  i  amb més  socis  del 
CEC viatjaren sis dies a les Illes Balears  per 15

tal  de  commemorar  el  setè  centenari  del 
naixement del rei Jaume I el Conqueridor . 16

 Dins del Semanario Republicano. Órgano del Partido de Unión Republicana de Badalona  Parés escriuria, el 1906, un 9

article titulat “Porque los republicanos debemos ir solos”.

 ALBALADEJO BLANCO, Jordi. “Maçoneria, republicanisme i lliurepensadors (1886 – 1939)” dins de Revista 10

Carrer dels Arbres. Badalona, p. 32-33, 1999. 

 “En La Lucha tot sovint s’hi despengen articulistes més o menys mansos, més o menys tremendos. Recordem, 11

sinó, en Betulonio que ens parlava del Porque los republicanos debemos ir solos perquè eran los más i resultaren... los menos 
[...] En Betulonio, ¡infeliç! Passà a millor vida junt amb llurs teories –una cosa o altra n’hem de dir- exposades en 
aquelles latas que en forma d’articles publicà i que moriren al mateix temps que veien la llum [...] Té sort en Xim – 
Xim que en Betulonio és mort –moralment per ses planxes- o sinó li donaria una recció de majories amb els seus 
articles Porque los republicanos debemos ir solos, a on deia, a cada paràgraf, que eran los más i que per tant ens farien la 
mercè de deixar-nos-hi ser en això del Municipi” dins de La Lucha, 10-6-1905, p. 1.

 El matrimoni faria alguna excursió per Catalunya però, el 28 d’abril de 1920, Josefa Terradas, encara jove, moriria. 12

Tot i així, a finals dels anys vint, ja no establert a la Casa de les Punxes, Parés es tornaria a casar amb l’actriu 
amateur Catalina Alomar Frontera amb qui, al igual que Terradas, no tindria fills. 

 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 138, juliol de 1906, p. 21413

 Es feu sòcia sota el nom de Josepa Terradas de Parés tal com recull el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 14

nº 204, gener de 1912, p. 28, 

 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya,  nº 165, octubre 1908, p. 292.15

 A la façana de l’edifici de la Casa de les Punxes on vivia el matrimoni hi ha disposada, a mode de decoració, la 16

frase de Jaume I el Conqueridor que apareix en el Llibre dels feits, la primera de les quatre grans Cròniques: “Haver 
no te prou nuyl hom si no l’espleta”. La tria d’aquest aforisme podria ser deguda a la celebració de l’any 1908 del 
natalici del rei Jaume I la qual va mobilitzar els socis del CEC i a gran part de la societat catalana amb actes a 
Catalunya, València, les Illes Balears i la Catalunya Nord. 
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Igualment,  cal  destacar  l’excursió  que  la 
parella  va  fer  el  mes de juliol  de 1911  a  les 
costes del Garraf i la visita al Cau Ferrat .17

Les primeres excursions que Parés va fer amb 
el CEC van ser per Catalunya i començarien 
el 1907, mentre que els viatges per Europa els 
iniciaria el 1909, però no seria fins el 1911 que 
la premsa recolliria per primera un viatge seu, 
concretament  a  Itàlia .  Parés  no  deixà  de 18

viatjar fins el 1927, per tant, passà divuit anys 
anant  d’una  banda  a  l’altra  i  integrant  el 
viatge dins de la seva dinàmica de vida. Així 
doncs, el fotògraf català encarnà, tal com era 
habitual,  el  prototip  d’home  burgés  amb 

formació  acadèmica  motivat  pels  temes 
culturals i  polítics nacionals que, com tants 
d’altres, es llençà a la fotografia amateur atret 
per  l a  muntanya ,  e l  cos tumisme , 
l’arquitectura,  l’excursionisme  i  l’etnologia. 
Tot i així, en el seu cas, la datació parcial del 
material fotogràfic dificulta l’elaboració d’un 
eix  cronològic  complet  que  permeti  donar 
constància en el temps dels viatges realitzats 
al llarg de la seva vida.

 
Amb tot,  Parés  va  recórrer  gran part  de  la 
geografia  catalana  i  d’arreu  d’Espanya 
fotografiant  els  pobles,  els  habitants  i  els 
monuments  característics  de  cada  territori. 

 El Butlletí del Centre Excursionista se’n feia ressò: “El dia 2, gran aplec de consocis (entre ells bon nombre de 17

senyores i senyoretes, de les quals recordem a donya Rosa Amat, viuda de Puig i Llagostera; a les Sres. de Parés, 
Quer i Ros; i a les Srtes, Mercè Amat, Margarida Roig, Mercè Ros, Rosa Torras i Maria Vidal) van realitzar una 
agradable excursió amb automòbil, dirigint-se a visitar les costes i caseriu de Garraf i la vila de Sitges, on dinaren 
després de visitar el Cau Ferrat” dins del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 199, agost de 1911, p.242.

 El primer article que publicà Parés a la Ilustració Catalana fou dedicat al seu viatge a Itàlia sota el títol “Una 18

excursió per Itàlia” i en el qual redactà la crònica de la sortida així com va acompanyar l’escrit amb fotografies 
pròpies. Dins de Ilustració Catalana, 19-3-1911, p. 146-147. 
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Bartra. Sense datar. Col·lecció Jordi Baron.

Socis del CEC en una excursió, entre els quals hi 
ha Josefa Terradas i Francesc Xavier Parés Bartra. 
Sense datar. Col·lecció Jordi Baron.
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Pel què fa als seus viatges per Europa, en els 
quals sempre compaginava les visites a la urbs 
amb  excursions  a  la  muntanya,  el  1909 
viatjaria a Itàlia ,  entre els anys 1912 i  1916 19

aniria diverses vegades a Suïssa ,  el  1913 es 20

dirigiria  a  Holanda ,  el  1917  recorreria 21

Alemanya  i entre el 1921 i el 1928 viatjaria 22

per  terres  franceses  on aprofitaria  l’ocasió 23

per desplaçar-se  al front de batalla on havia 24

tingut lloc, tres anys abans, la Primera Guerra 
Mundial  amb  l’objectiu  de  fotografiar  les 
restes  del  conflicte  que,  abandonades,  es 
barrejaven entre les ruïnes i la vegetació. En 
aquest  sentit,  Parés  es  convertiria  en  el 
primer  fotògraf  català  en  immortalitzar 
l’escenari  desolat  que havia  abraçat  un dels 
episodis més cruents de la història d’Europa i 
que  havia  mobilitzat  voluntaris  catalans  a 
favor de la causa. També dels anys vint, entre 
el  1921 i  el  1923,  són els  viatges a Bèlgica , 25

país  en el  qual,  com la  majoria  de llocs,  hi 
hauria  anat  més  d’una  vegada,  segurament, 
amb anterioritat el 1914. 

  

 A Itàlia visitaria Roma, Milà, el Llac de Como, Ventimiglia (frontera francoitaliana), Florència, Venècia, Roma, 19

Nàpols, Pisa, Pompeia, Gènova i Capri. 

 En  el  seu  viatge  a  Suïssa  visitaria  les  poblacions  de  Friburg,  Berna,  Interlaken,  Ginebra,  Zurich,  Basilea, 20

Meiringen, Schafenhausen, Neuhausen, Giessbach i ascendiria al cim del Jungfrau i del Montblanc.

 A Holanda visità les ciutats d’Amsterdam, Rotterdam, Volendam i Harlem.21

 A Alemanya visitaria Frankfurt, Colònia, Mainz, Wiesbaden i Bonn. 22

 El 1912 Parés va viatjar a Luchon. En les seves estades a França visità Vichy, Bagnères-de-Luchon, Lyon, Gorges 23

de  Pierre-Leys,  Toulouse,  Lourdes,  Saint  Raphael,  Niça,  Bagnères-de-Bigorre,  Gavarnie,  L’Epine,  Cathervielle, 
Arreau,  Mont  Louis,  Arras,  Reims,  Bétharram,  Cauterets,  Savoya,  Amélie-les-Bains,  Amiens  i  pujaria  als  Alps 
francesos i al Tourmalet. Segurament en aquest viatge també visitaria Mònaco i Montecarlo. 

 Va ser entre el 1921 i el 1922. 24

 Visità les ciutats belgues de Namur, Dinant, Lustin, Brusel·les, Ostende, Lovaina, Bruges, Anvers, La Haya, Gant, 25

Ardenne i Maredsous.
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Dins d’aquesta xarxa de viatges, l’expedició a 
Egipte  de  l’any  1914,  en  la  qual  Parés, 
acompanyat  d’altres  persones,  visità  les 
ciutats  de El  Caire,  Luxor,  Kom Ombo,  El 
Balyana,  Assuan,  Assiut  i  Alexandria  i  les 
restes  arqueològiques  de  Karnak,  Tebas  i 
Beni Hassan, esdevindria el punt d’inflexió, la 
destinació exòtica que responia a unes clares 
premisses  de  caire  simbòlic,  cultural  i  de 
classe.  Aquest  viatge,  que  representava  la 
moda  portada  del  moment,  era  una  de  les 
destinacions per excel·lència que, juntament 
amb les  principals  ciutats  del  Mediterrani  i 
els grans jaciments de l’Antiguitat, la burgesia 
seleccionava  en  la  seva  pràctica  de  turisme 
itinerant seguint les passes del Grand Tour .  26

De les fotografies preses en els seus viatges es 
desprèn  un  domini  absolut  de  la  tècnica 
fotogràf ica  sobretot  en  l a  capac i tat 
d’enquadrament,  la  selecció  del  moment 
oportú,  la  nitidesa  del  resultat  final  i  el 
domini  de  la  llum.  El  seu  hàbit  de  treball 
podria assimilar-se a un fotògraf professional 
doncs Parés fou una persona profundament 
organitzada i  detallista i,  viatjava,  a  més de 
amb tot l’arsenal fotogràfic, amb llibretes on 
apuntava i inventariava les visites efectuades 
així com el temps destinat a cada lloc. Això 
demostra,  tanmateix,  la  voluntat  per  tenir 
classificat  el  material  a  la  vegada  que  es  fa 

evident un domini i unes inquietuds respecte 
tot allò que, prèviament seleccionat, acabava 
essent el protagonista de les seves fotografies.

 

  

 ALCOLEA, S. CARBONELL, J.A; VÉLEZ, N. Le Grand Tour. El viatge d ’Antoni Amatller al Marroc l’any 1903. 26

Barcelona: Fundació Amatller, 2005.
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Arran  dels  viatges,  i  amb  l ’interès  de 
compartir  i  difondre  les  experiències  27

v iscudes  en  terres  estrangeres  Parés 
col·laborà  com a  redactor  de  cròniques  de 
viatge  al  butlletí  del  Centre  Excursionista  de 
Catalunya  i  a  la  premsa  de  l’època  com la 
Il u s t ra c i ó  C a t a l a n a  i  Fe m i n a l ,  on 28 29

acompanyava els seus escrits amb fotografies 
pròpies. Així doncs, Parés compaginà la seva 
professió de doctor i inspector municipal de 
sanitat amb la fotografia i, el mes de juliol de 
1911 , ja apareix com a president de la secció 30

de  fotografia  del  CEC qui,  juntament  amb 
l’arquitecte  Jeroni  Martorell  en  la  secció 
d’arquitectura,  serien  uns  dels  màxims 
dirigents durant una etapa l’entitat .31

Tanmateix,  després  dels  seus  viatges,  Parés 
dona va  conferènc ies  i  most ra va  l e s 
fotografies  reunides.  Aquestes  xerrades  se 
celebraven sobretot al Centre Excursionista de 
Catalunya, però també al Foment Martinenc, al 
Foment  del  Treball  Nacional  i  a  la  Residència 
d ’Estudiants  Normalistes  espais  culturals  en 32

els quals el doctor Parés projectava els clixés 
fotogràfics.  Gràcies  a  la  fotografia,  la  gent 
podia viatjar des de casa i sempre, després de 
cada sessió, i tal com queda escrit a la premsa 
de  l’època,  era  elogiat  amb llargs  i  efusius 
aplaudiments. L’èxit  de les conferències de 33

Parés era indiscutible i d’un viatge podia fer 
més d’una sessió .34

 Una pràctica habitual de l’època era la redacció de memòries de viatge amb les quals els viatgers i viatgeres 27

deixaven constància de les  vivències així  com el  seu punt de vista,  quasi  sempre eurocèntric,  a  la  vegada que 
aconseguien fer-se un nom entre la població i les altes esferes. 

 Parés col·laborà a la Ilustració Catalana els anys 1911, 1915 i 1916. La seva primera aparició fou el 19 de març de 1911 28

en la qual il·lustrà amb quatre fotografies una excursió que cinquanta socis del CEC feren a Sant Llorenç del Munt 
i, tanmateix, redactà una crònica sobre el seu primer viatge a Itàlia. 

 Col·laborà una única vegada al número 47 de la revista el 26 de febrer de 1911 amb l’article “Sports de neu al 29

Pirineu català” que il·lustrà amb nombroses fotografies. 

 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 198,  juliol de 1911, p. 215.30

El caràcter rotatori de l’entitat faria que Parés fos el director de la secció de fotografia fins el juliol 1916, any en el 31

qual seria substituït per Alfred Bosch i Batlle. 

 Fou una institució creada el 1923 amb l’objectiu d’educar i formar alumnes en la carrera de magisteri.32

 A la premsa de l’època s’elogiava l’atractiu de les conferències de Parés pel seu caràcter divulgador i per la seva 33

riquesa documental: “Tienen generalmente las reseñas del señor Parés, especial interés por referirse las más de ellas 
a viajes efectuados por él mismo, al extranjero, viajes que son explicados en una forma bien concisa y con una 
actitud de detalles y datos de todo género, no sólo de las poblaciones y paisajes que visita, sino también de los 
edificios, monumentos, museos, bibliotecas, etc., etc., de los países recorridos, acompañando a dichas explicaciones 
una riqueza enorme de fotografías que revelan un excelente gusto artístico al escoger los mejores puntos de vista” 
dins de La Vanguardia, 14-6-1915, p. 3.

 Les conferències que Parés va dedicar al viatge d’Egipte es dividiren en dues sessions per l’extensió del material 34

recopilat,  una el  21  de març de 1916 i  l’altra l’11  d’abril  d’aquell  mateix any a la  seu del  CEC. La xerrada fou 
celebrada dos anys després del viatge que havia fet amb anterioritat el 1914. 
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Igualment,  Parés  no  fou  aliè  a  la  realitat 
intel·lectual  del  moment  i  tindria  contacte, 
encara que de manera puntual,  amb figures 
del  panorama  cultural  català  com  Jeroni 
Martorell,  Ramon  Nonat  Comas ,  Jaume 35

Massó  i  Torrents ,  Ramon d’Alòs-Moner , 36 37

Fèlix  Duran ,  Ramon  Miquel  i  Planas  i 38 39

Josep Mª de Sagarra. 

El CEC i l’inventari gràfic de Catalunya 

El 1909,  l’arquitecte i  soci  del  CEC, Jeroni 
Martorell,  impulsava  un  projecte  col·lectiu 
com  els  que  s’havien  desenvolupat  amb 
anterioritat  a  Europa  que  tenia  com  a 40

objectiu  la  creació  d’un  inventari  gràfic  de 
Catalunya  per  tal  de  recopilar,  a  través  de 
fotografies,  el  patrimoni artístic-cultural  del 
país.  De  fet,  un  any  abans,  a  l’octubre  del 
1908, el mateix Martorell, juntament amb el 
t ambé  a rqu i tecte  Josep  Mª  Per ica s , 
organitzaren al CEC una exposició de postals 

per  tal  de contribuir  a  formar el  que seria, 
amb el temps, l’inventari gràfic de Catalunya. 
Malgrat,  la  idea  d’elaborar  un  catàleg 
d’imatges  no  fou  pròpiament  originària  de 
Martorell,  sinó  de  l’arquitecte,  fotògraf  i 
membre del CEC, Emili Llatas i Agustí, que 
seria el primer en idear aquesta iniciativa:

L’Emili  Llatas,  a  l’acabar  la  carrera, 
coincidint ab un petit nombre d’amics, 
cregué que’s podria obtenir un resultat
satisfactori  fundant  en  aquest  Centre 
una  Secció  especial,  y  va  treballar 
eficaçment en la seva organització [...] 
A  la  pr imera  Junta  de  la  Secció 
esmentada,  fou  arxiver.  Ell  va,  doncs, 
iniciar  aquí  la  recollida  d’imatges,  de 
fotografies,  dels  monuments  y  d’obres 
d’art  de  Catalunya.  Ja  sabeu  com 
aquestes  fotografies,  junt  ab  els  clixés 
positius  reunits  per  la  Secció  de 
Fotografia, són un valuós element per a 

 Ramon Nonat Comas i Pitxot (1852-1918) fou un erudit autodidacte i escenògraf català, soci del CEC, que el mes 35

de gener de 1918 elogiaria en el Butlletí la figura de Parés i la tasca que els excursionistes feien des de l’entitat: 
“Quan en el mes passat el nostre consoci, el Dr. Parés i Bartra, donava aquelles interessantíssimes conferències 
referents a excursions efectuades per terres no catalanes, però sí espanyoles, al mirar embabiecat aquella rècula de 
projeccions que oferien a la visita l’aspecte d’altres tants monuments sumptuosos en sa majoria, ben conservats en 
quant ho permet la mà dels temps i sostenent-se encara, jo no sé per què em venia a la memòria aquell paràgraf 
d’En Larra [...]” dins de Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº  276, gener de 1918, p. 15.

 Jaume Massó i Torrents (1863-1943) fou un editor, escriptor català fundador de la revista L’Avenç i director del 36

CEC. El contacte amb Parés es faria palès arran de la festa solemnial celebrada al CEC pel dia de Sant Jordi de 
l’any 1916, acte en el qual també assistiren, a més del fotògraf,  Ramon d’Alòs-Moner, Fèlix Duran, Ramon Miquel i 
Planas i Josep Mª de Sagarra, “els quals llegiren notabilíssims treballs al·lusius a l’acte que es celebrava, entre els que 
hi figurava un que fou publicat per la Catalansita anys enrere, original del malaguanyat D. Eduard Tàmaro. En 
resum, resultà una vetllada digne del nostre Centre, respirant-s’hi un ambient altament patriòtic” dins de Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, nº 262,  novembre de 1916, p. 300.

 Ramon d’Alòs-Moner i de Dou (1885-1939) fou un erudit i bibliotecari català.37

 Fèlix Duran i Cañameres (1889-1972) fou un advocat, historiador i polític català.38

 Ramon Miquel i Planas (1874-1950) fou un intel·lectual polifacètic català però sobretot bibliòfil.39

 Un exemple d’això fou la Mission Héliographique un encàrrec que, des del govern francès, es va portar a terme el 40

1851per la Comission des Monuments Historiques amb l’objectiu de fotografiar, tot creant un inventari, els monuments 
més importants de França que, en aquell moment, estaven sent restaurats sobretot per l’arquitecte Violet-le-Duc.
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la  constitució  de  l’inventari  gràfic  de 
Catalunya obra de tant gran interès . 41

Per això, Martorell feia una crida a als socis 
excursionistes  de  l ’entitat  en  aquesta 
voluntat  de  prendre  fotografies  per  tal  de 
poder  crear  un  corpus  visual  del  llegat 
cultural propi:

Tots  aquells  que  aneu  pel  món,  que 
seguiu Catalunya senzillament per fruir 
del  seu  espectacle,  ¡quant  bé  podríeu 
fer si penséssiu en l’obra de l’inventari 
gràfic  que  hem  de  desenrotllar  en 
aquest  Centre  Excursionista!  Aquelles 
postals que compreu, aquells clixés que 
impressioneu  sense  objecte,  poden 
tenir important aplicació [...]  Tingueu-
ho  present .  E l  g ra vadet  més 
insignificant,  la  fotografia  més  torta, 
més  desfocada,  el  dibuix  més  fer  a 
corre-cuita,  l’imatge  del  racó  més 
amagat  de  Catalunya,  poden  tenir  un 
interès  gran  per  a  l’inventari  gràfic. 
Porteu-ho aquí, doneu-li tot lo que feu, 
tot  lo  que  t robeu ,  a l  Centre 
Excursionista.  Ho  anirem  arxivant, 
classificant,  i  temps  a  venir  la  síntesi 
va luosa  de  l ’ e s forç  de  tots  serà 
fondament  estimat,  fondament  agraït 
pels  homes  estudiosos  que  vindran  a 
investigar-hi.  Haureu  fet,  com deia  al 
començar,  obra  científ ica  i  obra 
patriòtica . 42

Així doncs, l’any 1913, Parés, juntament amb 
l’advocat Antonio Nin Devesa i amb d’altres 
companys del Centre Excursionista visitaren 
Besalú  i ,  concretament,  les  ruïnes  de 
l’església  romànica  de  Santa  Maria  que  el 
mateix  Parés  s’encarregà  de  fotografiar.  La 
comitiva defensà la necessitat de restaurar  43

l’església  que,  aleshores,  es  trobava  molt 
malmesa.  Aquí  s’evidencia  la  preocupació  i 
l’interès  que  des  del  CEC  es  tenia  per  la 
preservació  dels  béns  artístics  i  religiosos 
catalans. No seria d’estranyar, doncs, que en 
el seu viatge a Osca  i al monestir de Sixena 44

que  havia  fet  un  any  abans,  el  1912,  Parés 
perseguís  els  mateixos  objectius  en  la 
salvaguarda  del  patrimoni.  El  doctor 
immortalitzà  els  últims  rastres  de  grandesa 
d’un  llegat  que,  a  poc  a  poc,  es  perdia  en 
l’oblit  i  anticipava,  en  la  seva  ja  evident 
deixadesa,  el  que  seria,  amb  l’esclat  de  la 
Guerra  Civil  i  el  conseqüent  incendi,  un 
paradís perdut. 

Però  no  seria  fins  el  1915  que  Parés  es 
pronunciaria a favor del projecte liderat per 
Martorell  en  aquest  intent  per  recopilar,  a 
través  de  fotografies,  el  patrimoni  artístic  i 
cu l tura l  ca ta l à .  Parés ,  com  a  soc i 
corresponsal,  participà d’aquesta  iniciativa  i 
una  mostra  d’això  fou  l’excursió  a  Mura  i 
Manresa que varen fer els socis del CEC i que 
el fotògraf català ressenyà el 31 de gener de 
1915  al  suplement  Feminal  de  La  Ilustració 
Catalana: 

 Butlletí Centre Excursionista de Catalunya, nº 208, maig de 1912, p. 150.41

 MARTORELL, Geroni.  L’inventari  gràfic,  Barcelona:  Centre Excursionista de Catalunya,  Tipografia L’Avenç, 42

1909, p. 11.

 “Estos visitaron lo más noble de la villa sacando fotografías de las antigüedades y en particular de las ruinas de la 43

Colegiata de Santa María,  ponderando su mérito y significando la  necesidad de su restauración en bien de la 
religión y del arte” dins de La Vanguardia 13-5-1913.

 El 15 de novembre de 1912 Parés efectuà una lectura de la “Ressenya d’una excursió a Jaca, San Juan de la Peña i 44

Osca” dins de Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 215, desembre de 1912, p.382.
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La  Secció  de  Fotografia  del  Centre 
Excursionista de Catalunya, continuant 
sa  noble  y  patriòtica  tasca,  organisa 
durant l’any una porció d’excursions y 
visites a diferents indrets de sa nostra 
estimada terra,  ab  objecte  de  donar  a 
conèixer  les  nombroses  bel leses 
naturals  y  artístiques  que  conté, 
treyentne  al  mateix  temps  un  altre 
resultat pràctich com es el  gran acopi 
de  clixés  fotogràfichs  que’s  fan  per 
contribuir  a  la  formació  de  l’inventari 
gràfich de Catalunya .45

Les  paraules  de  Parés,  en  la  l ínia  de 
Martorell,  les  podem entendre  també  com 
una  clara  declaració  de  principis  ja  que  la 
missió d’aquestes excursions responia a una 
defensa del patrimoni. Igualment, en aquest 
context,  Martorell  passaria  a  ocupar  la 
direcció,  dins  del  projecte  renovador  ofert 
per la Mancomunitat, del Servei de Catalogació 
i  Conservació  de  Monuments  de  Catalunya  i  es 
mogué  dins  de  l’àmbit  de  la  preservació 
patr imonia l ,  res taurant  i  re va lorant 
monuments, pràcticament durant tota la seva 
trajectòria  professional,  amb  una  tasca 
fecunda i gairebé passional, que duraria fins a 
la  seva  mort  el  1951.  En  aquest  sentit,  el 
fotògraf  català  participà,  gràcies  a  la  seva 
aportació  fotogràfica,  del  projecte  i  d’una 
missió  cultural  i  política  que  en  aquells 
moments perseguia, la preservació del llegat 
artístic  i  cultural  català,  sobretot  arran  del 
1907  amb  la  mobilització  encapçalada  per 
Puig  i  Cadafalch  i  Gudiol  destinada  al 
salvament del romànic.

De l’èxit a l’oblit 

Passat el període de febre viatgera que, com 
s’ha dit anteriorment, va durar divuit anys, la 
figura  de  Francesc  Xavier  Parés  i  Bartra  va 
desaparèixer,  sense  deixar  rastre,  del  mapa 
cultural català. El doctor i fotògraf morí amb 
vuitanta-tres anys el 27 de maig de 1955  al 46

carrer Muntaner número 382 de Barcelona i 
la  cerimònia  se  celebrà  a  la  parròquia  de 
Santa Inés al carrer de Sant Elies. 

En  definitiva,  Parés  forma  part  d’aquelles 
figures que, tot i contribuir activament en la 
construcció  històrica  del  que  som,  no  han 
aconseguit  sobreviure  al  pas  del  temps  i 
situar-se,  tal  com  hauria  de  ser,  dins  del 
nostre relat. Aquesta és, doncs, una primera 
aproximació  a  la  implicació  i  aportació  del 
fotògraf  català  en  uns  anys  d’indubtable 
efer vescència  cultural  en  els  quals  la 
fotograf ia  amateur,  que  aconseguir ia 
consolidar-se  en  el  temps  i  l ’espai,  es 
convertiria en el suport i  mitjà de difusió a 
través del qual crear un corpus visual propi i, 
de  retruc,  en  la  dinàmica  de  les  anades  i 
tornades  que  regiren  l’època,  esdevenir  un 
mirall  d’altres  cultures,  pràctica  de  la  qual 
Francesc  Xavier  Parés  i  Bartra  en  fou  un 
veritable protagonista. 

   

 Feminal, 31-1-1915, sense numerar. 45

 “Don Francisco Javier Parés Bartra doctor en Medicina y Cirugía viudo en primeras nupcias de doña Josefa 46

Terradas Brutau, falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica” 
dins de La Vanguardia, 28-5-1955, p. 18. 
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Autocroms. Sense datar. Col·lecció Jordi 
Baron. 

Fotografia de l’estructura de ferro del pont 
internacional sobre el riu Miño, Pontevedra. 
Sense datar. Col·lecció Jordi Baron.
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