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Resum
Josep Maria Armengol i Bas va néixer el 1865 
a  Barcelona  i  al  llarg  de  la  seva  vida  va 
destacar  per  ser  un  fotògraf  aficionat,  així 
com  també  un  actiu  aquarel·lista  i  pintor. 
D’ofici  advocat,  va  freqüentar  el  Centre 
Excursionista  de  Catalunya  i  el  Cercle 
Art í st ic  i  va  par t ic ipar  en  di ferents 
exposicions barcelonines del període. 

Aquest  amateur  responia  a  l’arquetipus  de 
ciutadà benestant amb un perfil laboral que li 
permetia  dedicar-se  de manera  extensa  a  la 
seva afició: la fotografia i la pintura.

Aquesta  obra  està  sota  una  llicència  Creative 
Commons  “Recone ixement-NoComerc ia l -
SenseObraDer ivada”  3 .0  Espanya   h t tp : / /
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 
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A finals del s. XIX es va facilitar l’aproximació 

a  l a  cu l tura  fotogrà f i ca  —per  una 

simplificació de la tècnica i la creació d’unes 

càmeres  molt  senzilles—  i  des  d’aquell 

moment, aquesta fou una pràctica oberta que 

s’introduí  en  diversos  grups  socials.  Així 

doncs,  la  fotografia d’aficionat  tindrà  molta 

força,  especialment entre aquells  sectors de 

la  societat  amb poder  econòmic i  amb uns 

perfils  professionals  molt  concrets,  com 

metges, arquitectes o advocats, com és el cas 

de  Josep  Mª  Armengol  i  Bas,  el  fotògraf 

aficionat objecte d’aquest article.

Josep Maria Armengol i Bas va néixer el 1865 

a  Barcelona  i  al  llarg  de  la  seva  vida  va 

destacar  per  ser  un  fotògraf  aficionat,  així 

com  també  un  actiu  aquarel·lista  i  pintor. 

Casat l’any 1891 amb Emilia Viver Lucena, va 

tenir  quatre  fills:  Mercedes,  Montserrat, 

Assumpció i  Josep Maria.  Les   seves  dades 

biogràfiques han aportat informació sobre el 

context  familiar  en  el  qual  va  viure  i 

l’educació que va rebre. Tal com s’exposarà, 

compartia professió amb el seu pare; ambdós 

es dedicaven al món del dret, essent Josep Mª 

Armengol  un  jurista  i  advocat  actiu  durant 

tota la seva vida.1

Els  seus  pares  van  ser  Pere  Armengol  i 

Cornet  (1837-1896)  i  Mercedes  Bas  Amigó 2

(1832-1886).  La mare va morir als 54 anys de 3

febre  tifoide  i  a  causa  d’això,  el  pare  va 

concebre  segones  núpcies  amb  Dolors 

Peracaula.  Pere Armengol i Cornet va ser un 4

personatge destacat en l’estudi de qüestions 

penitenciàries, a banda de ser un important 

jurista.  La  dedicació  jurídica  familiar  va 

iniciar-la  l’avi  patern,  Manuel  Armengol  i 

Tastàs, que va ser fiscal i auditor del Tribunal 

de Marina (1838-1841). Així doncs, tant el seu 

fill  Pere  com  el  seu  nét  Josep  Maria  van 

seguir  els  seus  passos.  Pere  Armengol  va 

fundar l’Asociación para la Reforma Penitenciaria 

en España, a més de participar en congressos 

internacionals  sobre aquest  tema en ciutats 

com Roma o  Estocolm.  Era  un  home amb 

prestigi com a teòric de l’estudi del sistema 

penitenciari,  amb  contactes  internacionals 

d’importància.  A banda,  també  va  ser 

promotor de la Presó Model,  la  nova presó 

cel·lular de la capital  catalana i  defensà una 

profunda reforma del  Codi Penal.  Està clar 

que  Josep  Maria  Armengol  va  beure  de  la 

gran  activitat  jurista  del  seu  pare,  fet  que 

quedarà reflectit en el seu desenvolupament 

professional. 

 La Vanguardia, 30-08-1907, p. 4. 1

 FamilySearch, Arxius Municipals (1387-1986) Província de Barcelona, Índex defuncions 1896, Volum 668. 2

 FamilySearch, Arxius Municipals (1387-1986) Província de Barcelona, Registre defuncions 1886. 3

 La Vanguardia, 30-06-1939, p. 4:  La ilustre señora Doña Dolores Perecaula y Martí viuda del ilustre señor Don Pedro 4

Armengo] y Cornet y Doña Casimira Armengol y Bas fallecieron en Barcelona…
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Aquest  fet  reforça  la  suposició  dels  seus 

estudis de Dret a la Universitat de Barcelona 

—com també hauria fet el seu pare—  de la 

que  només  es  té  figurat  el  seu  nom en  un 

recull de firmes dels alumnes de dita facultat 

per protestar contra un telegrama rebut.  La 5

suposició  no  només  es  recolza  en  e l 

seguiment de la tradició familiar, sinó que es 

tenen  evidències,  sis  anys  després,  de 

nomenar-lo de Fiscal municipal del districte 

de  la  Barceloneta  i  de  l’exerciment  com a 6

advocat i jurista a la ciutat de Barcelona. Així 

consta  en  els  anuaris  de  l’època,  com  per 

exemple  a  l ’An u a r i  R i e ra.  Es  troben 7

nombroses mencions a la seva activitat com a 

jurista tant a Barcelona com dins del territori 

espanyol,  que  combinarà  amb  l’activitat 

d’artista a la ciutat, portant a terme projectes 

d’ambdues branques alhora.  Així  doncs,  per 

exemple, es té constància que l’any 1899 va 

se r  anomenat  “Encargado  de  l a 

correspondencia  extranjera”,  dins  del  marc 

de  la  Asociación  general  para  la  reforma 

penitenciaria a España.  A més, algunes de les 8

seves  fotografies  estan  fetes  al  Col·legi 

d’Advocats, fet que encara fa pensar més en 

la seva relació amb aquest món. Armengol i 

Bas  no  deixa  mai  de  banda  la  seva  carrera 

com a  jurista  i  el  1911  aspirarà  a  ocupar  el 

càrrec  de  jutge  municipal  dels  districtes 

Nord, Llotja, Oest, Sud, Universitat, Horta, 

Sant Adrià del Besós, Badalona i Sarrià.  9

A banda  de  la  seva  professió,  també  s’ha 

considerat  destacable  que  es  mogués  en 

entorns com el del Centre Excursionista de 

Catalunya  o el Reial Cercle Artístic, entre 10

altres, ja que són aquests els que van donar 

origen  i  van  motivar  la  seva  afició  per  la 

fotografia. Aquest no és un fet singular, sinó 

molt  propi  entre  les  classes  benestants  del 

moment. A més, Armengol i Bas, al llarg de la 

seva vida, va cultivar les arts de la pintura i 

l’aquarel·la,  arribant  a  realitzar  exposicions, 

tant  individuals  com col·lectives,  de  moltes 

de les seves obres.

 La Dinastía, 20-11-1884, p. 21: Continuación de las firmas de los alumnos de la Facultad de Derecho de esta Universidad que 5

protestan contra el sentido y forma del telegrama enviado al señor Morayta, felicitándole por “haber cabido la alta honra de 
atraerse las iras apostólicas”.

 La Dinastía, 17-05-1890, p. 2: Nuestro distinguido amigo el joven letrado don José M. Armengol y Bás, ha sido nombrado 6

fiscal municipal del distrito de la Barceloneta.  

 Anuario Riera, 1896, p. 207: Abogados (que ejercen): [...] Armengol y Bas (José María), Claris, núm. 3, 2º. 7

 La Vanguardia, 06-03-1899, p. 1.8

 La Vanguardia, 29-08-1910, p. 10: Aspiran á ocupar el cargo de juez municipal de los distritos Norte, Lonja, Oeste, Sur, 9

Universidad, Horta, San Adrián del Besós, Badalona y Sarriá correspondientes a los juzgados de instrucción de esta capital […] 
don José Armengol Bas. 

 Butlletí  del  Centre Excursionista de Catalunya,  nº 381, febrer 1927: Plau-nos fer constar l’agraïment del  Centre i  de la 10

Fundació, envers aquests cooperadors. Fins a la fi de l’any 1926 han estat els principals que han facilitat la tasca de la formació de 
l’arxiu fotogràfic, els senyors següents: [...] Josep Mª Armengol, 48 clixés. 
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Josep Maria Armengol i Bas va ser un pioner 

en l’àmbit artístic pel que fa a la fotografia i a 

la  pintura  ja  que  va  tenir  l’oportunitat 

d’exposar en nombroses ocasions i va obtenir 

diversos premis i reconeixements per la seva 

obra.  Participà  a  la  Primera  Exposició 

General  de  Belles  Arts  (1891),  a  la  Primera 

Exposició  de  Fotografies  del  Reial  Cercle 

Artístic  (1918),  també  al  Primer  Saló  de 

Tardor de les Galeries Laietanes (1918) i a la 

Pr imera  Expos ic ió  de  l ’Agr upac ió  

d’Aquarel·listes de Catalunya a la Sala Parés 

(1919),  entre  moltes  d’altres.  Tenint  en 11

compte  que  a  principis  del  s .  XX,  e l 

Modernisme simbolista tenia gran influència 

a la vida artística catalana, hem de pensar que 

també afectava la  fotografia.  De fet,  alguns 

retalls de premsa citen a Armengol i Bas en 

aquest  aspecte.  Destaquen  el  seu  primer 

premi del concurs del Cercle Artístic (1901), 

la seva participació en l’edició del 1902,  el 

tercer  premi  i  menció  al  concurs  de  la 

Societat Colombòfila de Barcelona (1904) i el 

segon premi del  concurs-exposició a la Sala 

Estela (1905).‑12

El  1902  es  va  crear  la  nova  Secció  de 

Fotografia  del  Cercle  Artístic,  de  la  mà 

d’Armengol  i  Bas  juntament  amb  Pau 

Audouard  i  Ramón  Romano .  Es  té 

constància de que hi havia un gran moviment 

intel·lectual  en  aquesta  nova  secció  arran 

d’una  reunió  de  la  Junta  Directiva  en  què 

s ’est ipulava  sobre  un  pressupost .  Es 

demanava  la  subscripció  a  les  revistes  La 

Fotografía Práctica  i  Bulletin des  Foto Club,  de 

Paris  —fet que denota el  nivell  intel·lectual 

dels socis— la instal·lació d’un laboratori on 

els  socis  poguessin  realitzar  les  seves 

experiències, llums i fanals com a il·luminació 

de dit laboratori, llanternes, etc.  És a dir, a 13

 FONTBONA, Francesc. Repertori  de  catàlegs  d ’exposicions  col·lectives  d ’art  a Catalunya (fins a l’any 1938),  Barcelona: 11

Institut d’Estudis Catalans, 2002.

 La Veu de Catalunya, 13-05-1905. 12

 MARÍN I SILVESTRE, Maria Isabel. Cercle Artístic de Barcelona 1881-2006: primera aproximació a 125 anys d ’història, 13

Barcelona: Reial Cercle Artístic, 2006, p. 247. 
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Catàleg Exposició 
Fotografia, Reial Cercle 
Artístic, 1918. RCA.



partir  de  la  creació  d’aquesta  secció  i  la 

tecnificació  de  la  mateixa,  es  va  promoure 

una  especia l i tzació  a  l ’hora  que  una 

oficialització i  una representació més aguda 

dels seus participants. 

El  1904,  Armengol  i  Bas  s’afilia  al  Centre 

Excursionista de Catalunya.  S’ha trobat un 14

fet  significatiu  atès  que  el  CEC  va  sorgir 

“com  entitat  pública  i  legalitzada  per 

emprendre  una  tasca  cultural  per  redreçar 

Catalunya”  en el context de la Renaixença i 15

amb  un  afany  de  recuperar  la  història  de 

Catalunya i enfortir la llengua catalana “amb 

el  fi  d’investigar  tot  quant  mereixi  la 

preferent atenció sota els conceptes científic, 

literari  i  artístic,  en  la  nostra  benvolguda 

terra,  es  crea  una  societat  que  es  titularà 

Assoc iac ió  Cata lan is ta  d ’Excurs ions 

Científiques”,  tasca  que,  en  certa  manera, 16

encara té avui en dia. Mitjançant les pròpies 

fotografies  d’Armengol  i  Bas,  hem  pogut 

saber  que,  concretament ,  pract icava 

excursionisme per la Costa Brava, ja que va 

immortalitzar  Blanes,  l’Escala,  la  platja  de 

Badalona,  encara  que  també  Montserrat  i 

a l tres  indrets  de  Catalunya,  que  ens 

confirmen  aquest  esforç  per  conèixer  la 

pròpia terra.

Per motius que es desconeixen, Armengol i 

Bas  va  desvincular-se  durant  un  temps  de  

l’entitat:  es  té  constància  que  va  tornar  a 

afiliar-s’hi  l’any  1911.  Probablement  es  va 

inscriure  a  aquesta  institució  ja  que  molts 

dels artistes de l’època també ho feien, és a 

dir,  aprofitant  l’ocasió  per  trobar-se  amb 

altres  fotògrafs  del  moment  i  compartir 

experiències. També en relació al moviment, 

en  auge  a  l’època,  de  recuperar  el  passat 

medieval  i  conèixer  el  país  per  poder-lo 

defensar,  lligat  amb  la  fervent  consciència 

nacional catalana que estava sorgint. A més, 

en  aquel l  moment,  formar  part  d’una 

institució  era  la  manera  de  reflectir  unes 

ideologies  concretes,  representar-se  en  un 

entorn limitat i aportar opinió dins d’un grup 

determinat.

És  precisament  al  CEC  on  es  conserva  el 

Fons  fotogràfic  de  Josep  Maria  Armengol  i 

Bas. És una gran font d’informació, no només 

per  conèixer  de  primera  mà  les  seves 

fotografies sinó també per poder interpretar 

qüestions  més  enllà  d’aquestes.  El  1926,  el 

mateix  Armengol  i  Bas  va  donar  al  Centre 

Excursionista de Catalunya una col·lecció de 

 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 120, gener 1905, p. 25: Socis entrats durant el darrer trimestre de 1904. 14

Socis residents: [...] Joseph Mª Armengol y Bas. 

 CENTRE  EXCURSIONISTA  DE  CATALUNYA,  Recorregut  històric  (en  línia),  <  http://cec.cat/el-cec-centre-15

excursionista-de-catalunya/ >

 CENTRE  EXCURSIONISTA  DE  CATALUNYA,  Recorregut  històric  (en  línia),  <  http://cec.cat/el-cec-centre-16

excursionista-de-catalunya/ >
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1000 negatius  de  diversos  temes  retratats 17

durant  els  seus  anys  com  a  aficionat  a  la 

fotograf ia .  La  temàt ica  de  les  seves 

fotografies  és  molt  variada,  encara  que 

principalment  centrada  en  la  Barcelona  de 

finals  del  segle  XIX  i  principis  del  XX.  Es 

mostren, per exemple, llocs emblemàtics de 

la  ciutat  (Parc  Güell,  Catedral,  Plaça  Sant 

Jaume), esdeveniments i actes públics (Viatge 

del Rei Alfons XIII o la visita del Ministre de 

Justícia  Manuel  Duran  i  Bas) ,  escenes 

populars  (mercats,  balls,  fires  de  Nadal  i 

Rams, nevades de principi del segle XX). És 

interessant,  per  altra  banda,  la  sèrie  de 

fotografies sobre tallers d’altres pintors, com 

el  de Josep Llimona i  Bruguera.  Són obvies 

també aquelles que serveixen de testimoni de 

l’excursionisme  d’Armengol  i  anecdòtiques 

altres  que  recullen  imatges  d’interiors 

(Col·legi  d’Advocats,  Hospital  de  Santa 

Creu).18

19

La  gran  majoria  de  les  fotografies  les  va 

realitzar  amb la  tècnica  de  gelatinobromur, 

que va propiciar part de les facilitats que van 

apropar  la  fotografia  a  certs  sectors  de  la 

societat. Josep Maria Armengol i Bas n’és un 

exemple. Per altra banda, utilitzava la càmera 

estereoscòpica que creava una imatge doble 

—portava  dos  objectius—  i  li  permetia 

posteriorment,  mitjançant  l’estereoscopi, 

crear una imatge tridimensional a aquell que 

l’observava. És suggestiu el fet que el propi 

autor donés la seva obra al Centre. A partir 

d’aquí s’obren algunes indagacions en relació 

a la seva motivació: creia en la importància 

documental  de  les  fotos,  va  ser  un acte  de 

prevenció  per  conservar-les,  o  bé  tenia  una 

forta consciència del seu rol en la recuperació 

de  passat  del  seu  poble.  La  qüestió  és  que 

aquest  t ipus  de  donacions  eren  molt 

importants  per  entitats  com el  CEC,  com 

copsa aquest fragment:

És  digne  de  tot  elogi  l'exemple 
donat  pel  senyor Armengol  í  pel 
Círcol  Artístic í  seria convenient 
que la seva acció fos imitada pel 
gran  nombre  de  particulars  que 
segurament  possee ixen 
interessants  col·leccions  que 
re s ten  desconegudes  i  que 
podrien prestar profitosos serveis 
sí fossin incorporades a l'esmentat 
Arxiu Gràfic.20

El  1907 marca un abans i  un després  en la 

producció artística de Josep Maria Armengol 

i Bas ja que rep el seu primer premi —no se’n 

data  cap  anteriorment—  en  un  concurs 

fotogràfic  organitzat  pel  Cercle  de  Belles 

 Butlletí Excursionista de Catalunya, n.º 379, desembre 1926, p. 453: El senyor Josep Mª Armengol i Bas, ha cedit una 17

important col·lecció d ’interessants negatius referents a diversos indrets de Catalunya, els quals, si bé no han estat encara classificats 
ni catalogats, són en nombre un miler aproximadament. 

 AFCEC, Fitxa del fons fotogràfic (NODAC) Fons Josep Maria Armengol i Bas (Fons JMArmengolIB).18

 Veure annex de fotografies19

 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 379, desembre 1926. 20
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Arts  dins  la  categoria  de  retrat.  El  segon 21

premi no es demora i arriba tan sols tres anys 

més  tard.  Aquest  cop  la  seva  feina  serà 

reconeguda  per  l’Ateneo  Enciclopédico 

Popular, que li atorgarà el primer i el tercer 

premis de fotografies artístiques.  22

A partir  de  l’any  1912,  l’activitat  artística 

tindrà més rellevància a la seva vida,  tenint 

en compte, però, que ja començà a exposar el 

1891 en la Primera Exposició General Belles 

Arts al Palau de Belles Arts a Barcelona i a les 

següents  mostres  d’art  organitzades  per  la 

mateixa  entitat  el  1894  i  el  1896.  De  la 

mateixa  manera ,  a l  1904  par t ic ipà  a 

l’Exposició de Dibuix i Pintura de l’Acadèmia 

Baixas.  Va  començar  a  exposar  tant  de 23

manera  individual  com  col·lectiva  i  els 

reconeixements a les seves dots artístiques es 

donaren de manera més habitual.  El 1915 el 

jurat  del  concurs  fotogràfic  organitzat  pel 

Cercle  de Belles  Arts  de Madrid li  dóna el 

primer premi com a retratista i el mateix any, 

dins  del  marc  de  la  Exposición  Nacional  de 

Fotografía  Artística  rep  el  primer  premi  de 

retrat  del  Concurso  nacional  de  fotografia  i  el 

1918  participa  en  la  Primera  Exposició  de 

Fotografies del  Cercle  Artístic,  secció de la 

qual havia estat co-creador anys abans.

Josep Maria Armengol i  Bas, com s’ha citat 

anteriorment, també pertanyia a l’Associació 

d’Aquarel·listes de Catalunya, que en els seus 

orígens estava integrada dins el Reial Cercle 

Artístic,  encara  que  més  endavant  va 

independitzar-se. Va ser el 1919 quan, reunits 

a  l ’Acadèmia  Baixas,  es  va  constituir 

l’Agrupació com a tal. Pocs mesos després es 

realitza la Primera Exposició dels socis a la 

Sala Parés, lloc d’honor, a la que Armengol i 

Bas  participà  al  costat  d’artistes  com Joan 

Baixes,  Josep  Cuchy  o  Francesc  Galofré 

 La Vanguardia, 30-07-1907. p. 14: En el concurso fotográfico organizado por el Círculo de Bellas Artes el jurado ha otorgado 21

el primer premio de retrato a Don José María Armengol Bas. 

 La Vanguardia, 27-04-1910, p. 10: Anoche se celebró en el Ateneo Enciclopédico Popular el reparto de premios del concurso-22

exposición de fotografías artísticas, organizado por la citada entidad. […]  Don José María Armengol y Bas, primero y tercer 
premios. 

 FONTBONA, Francesc. Repertori  de catàlegs  d ’exposicions col·lectives  d ’art  a Catalunya (fins a l’any 1938),  Barcelona: 23

Institut d’Estudis Catalans, 2002.
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Oller.  Es pot observar un Armengol i Bas ja 24

iniciat en la tècnica de les aquarel·les, que va 

tenir  molta  influència  en  l’escola  catalana, 

destacant  la  seva  participació  en  multitud 

d’exposicions  com la  celebrada  al  Palau  de 

Belles Arts de Barcelona (1922) o l’exposició a 

la  sa la  El  S ig lo .  Cal  mencionar,  que 

l’aquarel·la  era  d’una  tècnica  en  desús  que 

alguns artistes, entre ells Josep Mª Armengol, 

van reprendre amb la voluntat de revifar-la. 

El  1927  va  protagonitzar  una  exposició  de 

pintura i dibuixos a les Galeries Laietanes, i 

tan sols 5 anys més tard va tenir lloc la seva 

última exposició documentada, aquest cop a 

la  galeria Syra,   un local  situat a la  planta 25

baixa  de  la  Casa  Bat l ló ,  decorat  per 

A lexandre  Ci r i c i  i  Pe l l i ce r.  Aquest , 

combinava  objectes  de  regal  amb  una  sala 

d’exposicions  al  fons  de  la  botiga,  on 

Armengol  i  Bas  va  tenir  la  sort  de  ser 

expositor. Cal destacar que, el fet de barrejar 

l’art en espais no especialment dissenyat per 

tal,  era  una  tendència  molt  de  moda  en 

l’època. 

Per totes les exposicions citades en les que 

Josep Maria Armengol i Bas va participar —

van  ser  moltes  més  de  les  mencionades—, 

podem dir que es va prendre la fotografia i la 

pintura no només com una afició, sinó com 

un aspecte  molt  important  en la  seva  vida. 

Així doncs, no només va desenvolupar-les al 

llarg  de  la  seva  vida  paral·lelament  amb la 

seva professió, sinó que va voler mostrar a la 

societat  el  resultat  de  la  seva  feina.  Això 

també  demostra  la  voluntat  i  l ’interès 

d’Armengol i Bas tant pels avenços com pels 

conflictes  fotogràfics  del  moment;   interès 

que es va materialitzar, per exemple, en la co-

fundació  de  la  Secció  Fotogràfica  del  Reial 

Cercle  Artístic.  Finalment,  després  d’una 

llarga  trajectòria  i  d’una  vasta  implicació 

professional, Josep Maria Armengol i Bas va 

morir  a  Barcelona  el  1941  a  l’edat  de  76 

anys.   26

En relació al procés de recerca, cal reafirmar 

el valor de les dades trobades i la delicadesa 

en què aquestes s’han d’unir i interrelacionar 

ja que, interpretar contextos anteriors pot ser 

molt sovint una feina complicada. Així doncs, 

a  partir  de  les  informacions  trobades,  s’ha 

pogut traçar un eix històric i personal d’una 

figura important en el moment i oblidada en 

el present. 

A mode de conclusió,  un cop finalitzada la 

investigació,  és  fa  patent  que  Josep  Maria 

Armengol  i  Bas  responia  a  l’arquetipus  de 

ciutadà benestant amb un perfil laboral que li 

permetia  dedicar-se  de manera  extensa  a  la 

 Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, Història (en línia), < http://aquarellistes.com/lagrupacio/historia/ >24

 NAVARRO, Montserrat; TORT, Marta; FONTBONA, Francesc. Repertori d ’exposicions individuals d ’art a Catalunya (fins 25

l’any 1938), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1999. 
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seva afició: la fotografia i la pintura. També és 

important  mencionar  que,  tal  com  s’ha 

mostrat, Armengol i Bas reflectia els ideals de 

l’època: s’observa en la seva obra, de manera 

més  o  menys  conscient,  una  voluntat  de 

mantenir  viva  la  memòria  de  Catalunya  i 

conservar-la en el record, fet que, alhora, pot 

lligar-se amb una voluntat de millora que es 

desprèn  del  moment  històric  que  estava 

vivint. 
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Annex de fotografies 

Temes: 
Barcelona  
- Llocs emblemàtics: 

. 
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ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
multitud  de  gent  a  l'embarcador 
de la ‘Paz’, als peus de l'estàtua de 
Cristòfor  Colom,  Barcelona, 
1899-1910. AFCEC.  

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Port  de  Barcelona,  1899-1910. 
AFCEC

ARMENGOL Bas, Josep Maria, La 
plaça  Sant  Jaume plena  de  gent, 
Barcelona, 1904. AFCEC.
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- Actes públics 
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ARMENGOL Bas, Josep Maria, Arc 
de triomf construït al 'Paseo de Pi 
y  Margall',  actual  Passeig  de 
Gràcia,  amb motiu de la  visita  a 
Barcelona  del  rei  Alfons  XIII, 
1904. AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria,  
Púb l i c  i  mi l i t a r s  obser ven 
l'arribada  del  rei  Alfons  XIII  al 
moll del Port de Barcelona, 1904. 
AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Multitud  de  gent  obser vant 
l'arribada  del  ministre  Manuel 
Duran  i  Ba s  a  Barce lona , 
1899-1910. AFCEC
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- Actes populars 
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ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Ba l l  a  l a  font  Manigua  de 
Vallvidrera,  Barcelona,  1899. 
AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Gent  aplegada  al  voltant  de 
l'oratori  del  Tibidabo,  Barcelona, 
1900. AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Grup de gent seguint la processó 
del  Corpus  a  la  sortida  de  la 
Catedra l ,  Barce lona ,  1904 . 
AFCEC
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ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Parc  de  la  Ciutadella  nevat,  de 
Barcelona, 1899-1910. AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Desfilada  de  carrosses  dels  Reis 
d'Orient, 1899-1910. AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Can  Rossell,  Sant  Quirze  del 
Vallès, 1901. AFCEC
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ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Can  Vinyals,  Sant  Quirze  del 
Vallès, 1899-1905. AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Home assegut a l’interior de la Casa 
de Convalescència de Barcelona amb 
el pati al fons (1899-1910). AFCEC

ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Home  assegut  al  claustre  de  la 
Ca sa  de  Conva lescènc ia  de 
Barcelona, 1899-1910, AFCEC
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ARMENGOL  Bas,  Josep  Maria, 
Tres  t reba l l adors  a  l e s 
instal·lacions  de  l'antic  Hospital 
de  la  Santa  Creu  de  Barcelona, 
1899-1910. AFCEC
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