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- Uno ha asistido a nada menos que al traspaso de un siglo. Y no de una 

manera indiferente ¿Vé usted? En mi archivo guardo 50 mil fichas. Toda 

una época vive, palpita, se anima con solo ir al laboratorio y operar en 

las placas con los ácidos. Eso ¿no es hermoso?¿No es bello poder fijar 

los recuerdos? 

 
 
 

Francesc Serra i Dimas, 1964 
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1. Introducció 

 

Francesc Serra i Dimas, el fotògraf dels artistes -tal com avui se’l recorda-, va ser una figura 

que malgrat que sempre treballà tant per a la difusió d’història de l’art, com en la 

documentació fotogràfica de la societat i la geografia catalanes de la primera meitat del segle 

XX, el seu reconeixement quedaria eclipsat per l’etapa en què aquest presentà al gran públic 

la sèrie de postals Nostres Artistes. Així doncs, tot i que aquesta col·lecció de fotografies -a 

través de les quals era possible accedir al grup dels artistes més representatius del modernisme, 

el noucentisme i les avantguardes catalanes, i que per la seva temàtica esdevindrien 

precursores del seu temps-, suposaria la tasca més ben valorada del fotògraf, i també 

esdevindria aquella que inevitablement limitaria la importància de la resta dels seus treballs.  

 

D’aquesta manera, amb la recerca La trajectòria professional del fotògraf Francesc Serra i 

Dimas (1877-1967), perseguim com a objectiu principal presentar una memòria monogràfica 

sobre l’activitat laboral del fotògraf al llarg de la seva vida -incloent la seva faceta prèvia de 

dibuixant litògraf-, per tal d’intentar ampliar la informació de què ja disposem i esclarir 

algunes qüestions no resoltes fins al moment. Paral·lelament, pretenem definir en què 

consisteix el Fons Serra, a partir de l’estudi entorn de la figura del seu artífex, per tal de valorar 

el recorregut que aquest seguí i els resultats que obtingué. Per aquest motiu, ens hem centrat 

per una banda, en situar tant la formació artística de Francesc Serra, com la seva introducció 

en el marc de la fotografia; i per l’altra, en l’anàlisi tant del material fotogràfic que reuní al 

llarg de la seva trajectòria -format tant per les fotografies resultants del seu ofici, com 

d’aquelles realitzades en ambient familiar-, com de l’estat general de conservació del fons.  

 

Val a dir, que en el moment inicial del plantejament del tema d’investigació -triat en funció 

als precedents acadèmics de l’autora d’aquest treball, llicenciada en Belles Arts per la 

Universitat de Barcelona en l’especialització d’Imatge, i la posterior formació en fotografia 

aplicada- la informació de la qual disposàvem en relació al tema d’interès, vagament es 

trobava a les biblioteques de museus, d’arxius o de les facultats dedicades a la història de l’art. 

Segons semblava, exceptuant la publicació Nuestros Artistas. Reportaje gráfico, documental 

y anecdótico -editada pel mateix fotògraf l’any 1954-, dels catàlegs de les exposicions 

dedicades a les seves fotografies -tots ells documentats pel conservador de l’Arxiu Fotogràfic 

de Barcelona (AFB), Rafel Torrella- i del material visual d’aquestes exposicions -com postals, 
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tríptics i fulletons-, de l’única informació de què disposàvem era la que el mateix fons de 

Francesc Serra ens oferia des de la seva ubicació a l’AFB, ja que aparentment, a més de les 

poques les referències que en trobem publicades, no hi havia cap volum bibliogràfic 

específicament dedicat al fotògraf.  

 

Així doncs, per tal d’establir les dades biogràfiques de Francesc Serra, vam consultar tant els 

arxius d’interès de la ciutat de Barcelona -com són l’Arxiu Històric, l’Arxiu Fotogràfic, i 

també l’Arxiu Mas de la Casa Amatller, pel fet de tractar-se d’un fotògraf coetani a Serra amb 

el que hi podia haver mantingut algun tipus de relació laboral-, juntament amb els diversos 

volums enciclopèdics, i articles relacionats amb el fotògraf. Per altra banda, també vam veure 

que a mercè del reconeixement que rebé el fotògraf al llarg de la seva trajectòria professional, 

es realitzaren diverses exposicions entorn de la seva tasca fotogràfica. La primera, la qual fou 

una exposició-homenatge al fotògraf -on es presentaren les sèries postals Nostres Artistes-, 

tingué lloc a la Sala Parés l’any 1964.  

 

Per altra banda, al llarg dels anys posteriors a la seva mort fins a l’actualitat, van tenir lloc 

altres mostres com foren aquella titulada El fotògraf, l’home, l’artista, organitzada l’any 1981 

per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), a partir dels documents professionals 

entregats en forma de donació un any abans a la mateixa institució. També veiem les 

exposicions presentades a l’AFB, Fons Fotogràfic. Retrats de Francesc Serra i Francesc 

Serra. L’artista al seu taller, els anys 2009 i 2013; una altra preparada pel Cercle Artístic Sant 

Lluc, i exhibida al Palau Mercader l’any 2013; o bé l’exposició al Palau Solterra de la 

Fundació Vila Casas, presentada a Torroella de Montgrí el 2015; sense contar les diverses 

exposicions itinerants de la col·lecció fotogràfica Nostres Artistes -la qual forma part del fons 

Francesc Serra preservat a l’AFB- que els últims anys han tingut lloc arreu de Catalunya i 

Espanya. 

 

Tot i així, davant la manca d’informació més enllà de les poques dades compilades -i ja prou 

conegudes- entorn de l’activitat professional del fotògraf, afortunadament, en un moment de 

la investigació vam tenir l’oportunitat de contactar amb Esther Serra Dorca, néta de Francesc 

Serra, qui ja havia realitzat un estudi previ de la seva figura, i disposava de documents que no 

havíem trobat fins al moment. D’aquesta manera, trobem dades de cabdal importància pel 

desenvolupament d’aquesta investigació, com són les memòries autobiogràfiques de Francesc 

Serra de l’any 1936 -les quals han aportat informacions desconegudes sobre el fotògraf-, un 
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document referent a la donació del fons fotogràfic a la Junta dels Museus de Barcelona -el 

qual no es trobava entre els conservats a l’Arxiu Municipal Administratiu-, i també dos articles 

referents al fotògraf, que difícilment haguéssim pogut trobar d’altra manera, com són El 

fotógrafo de los artistas, escrit per Sempronio i publicat al diari Tele/eXpres el 20 novembre 

1967; o bé un article titulat Francesc Serra i Dimas. Un fotógrafo del arte y los artistas, 

publicat el 1980, al núm. 78 de la revista Flash foto.  

 

Per tant, la recerca s’ha dividit en dues línies d’investigació interrelacionades, tot i que 

clarament diferenciades, amb les que per una banda -basant-nos en les relacions, tant laborals 

com personals, que establí durant els seus anys de professió-, pretenem identificar a aquells 

amb qui tingué contacte durant la seva evolució en l’ofici de la fotografia -com foren pintors, 

galeristes i altres fotògrafs que desenvolupessin paral·lelament la tasca de Serra durant la 

mateixa època-, mentre que d’altra banda, estudiar la seva col·lecció de fotografies, per tal de 

resoldre la pregunta sobre què és el Fons Serra, i poder-ne fer així una descripció i concloure’n 

altres punts d’interès, tals com, determinar-ne el volum o precisar-ne els diversos mètodes de 

classificació als que aquest ha estat sotmès al llarg dels anys. D’aquesta manera, analitzarem 

el contingut i el tipus dels clixés, per tal d’avaluar quines tècniques i tecnologies emprà el 

fotògraf per desenvolupar-se en el món de la fotografia, la qual cosa ens permetrà fer una 

observació acurada tant de la seva evolució amb el pas del temps, com dels resultats del seu 

treball. 

 

D’aquesta manera, per a la primera recerca sobre les publicacions de fotografies de Serra en 

revistes com els volums I II de la segona època de Vell i Nou, es va dur a terme a l’Arxiu Mas, 

mentre que al MNAC vam poder accedir d’una banda a l’esmentat llibre Nuestros Artistas -a 

través del qual el fotògraf presentà les seves sèries fotogràfiques de retrats dels artistes, 

complementades tant per dades biogràfiques, com per anècdotes explicades per ell mateix-, 

mentre que de l’altre, als catàlegs de les exposicions dedicades al fotògraf, anteriorment 

esmentades. 

 

Paral·lelament, s’ha fet una recerca dels contactes que feu el fotògraf amb els cercles artístics 

de la seva època -com foren artistes, galeristes i altres fotògrafs coetanis que desenvolupessin 

la seva mateixa tasca. Tot i així, pel fet que un dels objectius d’aquesta memòria és establir 

l’evolució del fons Serra, hem procurat aprofundir en la investigació per tal de conèixer per 

una banda, com el fotògraf s’introduí en l’àmbit fotogràfic, per l’altra, la seva línia de treball, 
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i finalment, com van arribar les seves fotografies a l’AFB, institució on hem acudit per a tal 

fi, i on hem pogut consultar les diverses qüestions que se’ns plantejaven sobre el fons Serra. 

Així, hem estudiat el conjunt dels documents del fons, arribant a conèixer quin volum de 

materials fotogràfics conté -i quin és el contingut dels seus negatius-; n’hem esbrinat tant la 

tècnica, com el desenvolupament del seu treball, com el volum i la descripció del seu arxiu; 

hem buscat determinar tant la metodologia de classificació dels arxius aplicada al fons Serra, 

basant-nos en l’estat actual del fons fotogràfic; i a més de totes aquestes dades, sabem que els 

lligams familiars de Francesc Serra estaven puntualment identificats tot i que amb falta de 

concreció.  

 

Així doncs, entenent el fet que, en cas que el llegat de Francesc Serra hagués entrat a formar 

part dels museus de Barcelona a través d’una donació, havia d’haver-hi un acord municipal 

que ho testifiqués, pel que ens vam encaminar a consultar l’Arxiu Municipal Administratiu, 

on ens van facilitar a través de l’AFB, la documentació generada en el procés de la donació 

de l’arxiu de Francesc Serra a la Junta Municipal dels Museus de Barcelona. Per altra banda, 

i per tal de conèixer els lligams familiars de Francesc Serra, vam acudir a l’Institut d’Estudis 

Fotogràfics de Catalunya a la recerca d’un àlbum familiar de fotografies, tot i que la visita que 

més llum va llançar pel que fa al tema familiar, va ser la que ens van oferir els familiars 

descendents del fotògraf. De totes maneres, a l’IEFC finalment hi vam trobar quelcom 

inesperat que resultà ser de gran ajuda per donar respostes a qüestions inconcluses en la 

trajectòria del fotògraf, ja que ens havíem topat amb el conjunt dels documents professionals 

que el seu fill, Ramon Serra, havia cedit a la institució l’any 1980. 

 

Un altre procés que ha suposat de gran rellevància per a la recerca, ha estat el buidatge 

d’informació que tant vam cercar a l’Enciclopèdia Catalana, i a l’Enciclopedia Biográfica 

Epañola, com a fons fotogràfics en línia -com els del MNAC i de l’AFB-, i a través de la 

premsa en línia, on gràcies als diversos espais web d’institucions culturals, com ara la 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, l’Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de 

España, i el portal ARCA, vam poder accedir a digitalitzacions de diverses revistes d’època -

com ara, Vell i Nou, la Gaseta de les Arts, D’Ací i d’Allà, Destino o La Vanguardia-, i també 

vam localitzar diversos articles d’interès per a la investigació, com són Personalitats 

simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d’art, publicat al núm. 51 de la revista Esplai, el 20 

novembre 1932; o bé una entrevista que Francesc Serra dedicà al periodista Sempronio, 

publicada en un article titulat Serra, el fotógrafo de los 70.000 clisés y de la amistad de 
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millares de artistas, del núm. 1246 de la revista Destino del 24 juny de 1961. Per altra banda, 

es va accedir a altres publicacions que tractaven sobre la figura de Francesc Serra, apareguts 

tant als diaris, com a diversos espais web de contingut artístic -com són El fotógrafo de los 

artistes, de José Ángel Montañés per a l’edició del diari El País del 28 d’abril de 2009; La 

fotografía y las obras artísticas destruídas: el ejemplo del cuadro La multiplicación de los 

panes y los peces del pintor Dionís Baixeras (1862–1943), publicat per la historiadora de l’art 

Esther Alsina Galofré a la plataforma digital GeocritiQ, el 30 de setembre de 2015; i a altres 

notícies publicades a diaris en línia sobre alguna de les exposicions dedicades a la seva obra, 

especialment aquella organitzada per l’AFB l’any 2009, o bé la presentada a la Fundació Vila 

Casas al Palau Solterra, el 2015, de la qual se’n parla al reportatge d’Alexandra Planas a la 

revista en línia Bonart Cultural, titulat Exposicions Torroella de Montgrí: el Palau Solterra 

presenta fotografies de Francesc Serra i Ramón Manent, i publicat el 5 febrer 2015. 

 
 

Per altra banda, es va cercar la bibliografia de referència del fotògraf Francesc Serra, com són 

el catàleg de l’exposició L’artista al seu taller: Fotografies de Francesc Serra, publicat per 

Arxiu Fotogràfic dels Museus de l’Ajuntament de Barcelona, l’any 1990; el catàleg de 

l’exposició L’artista al seu taller II. Fotografies de Francesc Serra que tingué lloc a l’Espai Xavier 

Miserachs del Palau de la Virreina del 27 de juny al 8 de setembre de 2002. Pel que fa a la 

recerca de la història de la fotografia tant en el context de la il·lustració, com dels temps de 

Francesc Serra, es consultaren diversos documents en format PDF publicats a l’apartat Arxius 

i Publicacions web informatiu del Servei de Gestió Documental, de l’Ajuntament de Girona. 

 

Així doncs, malgrat les primeres dificultats que suposaren la falta de bibliografia referent a la 

figura de Francesc Serra, o bé la desinformació existent a causa de l’habitual confusió entre 

Francesc Serra i Dimas i el pintor Francesc Serra i Castellet, vam poder concretar una mica 

més el perfil del fotògraf. Finalment, esmentar que tot i que inicialment a l’Arxiu Mas se’ns 

explicà que tot i que sabien que Serra havia establert relacions laborals amb Adolf Mas -ja 

que al seu fons s’hi conservaven algunes còpies fotogràfiques de Serra que aquest solia 

positivar amb Mas-, semblava que havien trencat relacions, segons constava en una carta que 

en aquests moments es troba en parador desconegut.  

 
 
 

http://www.bonart.cat/categoria/ubicacio/torroella-de-montgri/
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1. L’autor del Fons Serra: Autobiografia 

 
Nascut el 16 de juliol de 18771 a la plaça del Pi del Barri Gòtic de Barcelona, Francesc Serra 

i Dimas, fill del jornaler Joaquim Serra Trias (1841-1922) i de Josepa Dimas Pausas (1846-

1935)2, va esdevenir al llarg de la seva trajectòria vital i professional, un membre actiu en 

totes aquelles activitats relacionades amb el desenvolupament cultural i la preservació de la 

història i identitat tant del seu barri i la seva ciutat -fet resseguible en un parell de cartes de 

1952 i 19573, de l’Associació de Veïns del Carrer Petritxol, on consta que Francesc Serra 

havia fotografiat magníficament l’esmentada via-, com d’arreu de Catalunya i altres indrets 

d’Espanya. 

 

 

Fig. 1. Francesc Serra, Vista de Barcelona, sense data. AFB 

 

Ja des d’una primerenca edat, fins i tot abans de formar-se com a dibuixant, el jove Serra 

demostrà tenir una evident habilitat vers les arts gràfiques, la qual cosa queda constada en un 

dibuix litogràfic amb la representació d’un violinista i un nen cantant amb una partitura, signat 

per ell mateix l’any 18924. Tot i la falta de concordança entre dates, segons explica el mateix 

Francesc Serra a les seves notes autobiogràfiques, l’any 1893 s’inicià a l’edat de catorze anys 

                                                        
1  Tal com consta a una carta que Ramon Serra Junyent, fill del fotògraf, envià el 8 de març de 1977 a 

l’Enciclopèdia Catalana, juntament amb una selecció de notes sobre Francesc Serra publicades a la premsa. 
Fons Família Serra. 

2 SERRA, E.: Vida i obra de Francesc Serra i Dimas, litògraf i fotògraf d'artistes (1877-1967). Treball final de 
Llicenciatura d’Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya, 2014. Fons Família Serra, Barcelona, p. 2. 

3 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.67, p. 243. 
4 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.21, p. 217. 
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en l’ofici de cromista5 -és a dir, el càrrec que duia a terme el tècnic que es dedicava a la 

realització de litografies, mitjançant la utilització de diversos colors per a l’obtenció 

d’estampes policromes, les quals reberen el nom de cromolitografies-, al taller de l’arquitecte 

Andreu Audet i Puig (1868-1938), on desenvolupà la tasca de dibuixant litògraf, i molt 

probablement començà a adquirir els coneixements teòrics sobre la tècnica del gravat 

necessària per a la reproducció dels plànols arquitectònics, mitjançant els procediments de la 

litografia i la cromolitografia. D’aquesta etapa professional inicial, Serra conservà alguns 

dibuixos i gravats que realitzà, i també un estudi de les diferents planxes emprades per a 

l’aplicació de cada color necessari per a l’execució d’una cromolitografia.  

 

 

Fig. 2. Dibuix litogràfic realitzat i signat per Francesc 
Serra. IEFC  

 

Paral·lelament, mentre treballava al taller assistí a l’Escola d’Arts i Oficis a la Llotja de 

Barcelona per tal d’ampliar els seus coneixements i aptituds artístiques, prenent classes de 

dibuix que serien impartides per Benet Mercadé i Fàbrega (1821-1879) -pintor bisbalenc, qui 

l’any 1882 esdevingué catedràtic a l’Escola de la Llotja, on també tingué per deixebles, 

                                                        
5 SERRA, F.: DATAS BIOGRAFIQUES. Barcelona, 1936. Arxiu família Serra. Vegeu  Annex 1, p. 140. 
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juntament amb Francesc Serra, als pintors Lluís Graner i Arrufí (1863-1929) i Antoni Ros i 

Güell (1878-1954)6-, fins a arribar a cursar la matèria de dibuix al natural. Així doncs, es formà 

i es graduà, tal com veiem en dues cartes -signades pel qui fou el director de la Escuela Oficial 

de Bellas Artes y Oficios de Barcelona entre 1887 i 1900, Antoni Caba i Casamitjana (1838-

1907)- on se li notifica a Francesc Serra, el 6 de maig de 1894, que ha obtenido primera 

mención honorífica en la asignatura de Dibujo general artístico, i la qualificació d’Aprovat 

en la mateixa matèria, el 30 d’abril de 18967. Per altra banda, els quatre anys d’aprenentatge 

amb el mestre Audet, li aportaren els coneixements necessaris per accedir al càrrec d’oficial 

de la casa de litografies de Magí Pujades, on treballà durant deu anys, i hi adquirí 

coneixements pràctics de lo que era realment una Litografia8 . Prova d’aquesta rotunda 

afirmació en són diversos treballs elaborats per Serra, com foren una prova d’impressió 

litogràfica a tot color (11 tintes), a partir d’una il·lustració del seu company de classe, Lluís 

Graner9; una targeta de presentació a nom de Francisco Serra -il·lustrada amb un petit dibuix 

litogràfic que fa la funció de fotografia de carnet-, on aquest s’ofereix com a dibujante 

litógrafo amb adreça de l’estudi al carrer Bruc, 68, 5è 10; i unes targetes de visita de Ramon 

Casas i Carbó (1866-1932), il·lustrades amb dibuixos litogràfics en gravat, amb adreça al 

Passeig de Gràcia, 9611. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Benet Mercadé i Fàbrega. Pintor. Gran Enciclopèdia Catalana (1965). Enciclopèdia.cat [en línia]. Consultat 30 
de maig de 2017, des de: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0042016.xml 

7 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.22 i 12.23, p. 217. 
8 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 140. 
9  Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.17, p. 216. 
10 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.10, p. 215. 
11 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.5, p. 213. 

Fig. 3. Targeta de presentació de Francesc Serra: Dibujante Litógrafo. IEFC 
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El 1899 sortia a la llum la primera il·lustració espanyola a tot color Album Salón12, una revista 

recreativa impresa al taller de l’editor Miquel Seguí i Riera (1858-1923)13 -que resultà també 

pionera pel fet d’haver estat editada, per primera vegada al país, mitjançant el procediment 

tipo-litogràfic, gràcies al qual fou possible la inclusió d’elements tipogràfics en reproduccions 

litogràfiques- de la que Francesc Serra en fou un notable col·laborador. Producte d’aquesta 

participació i gràcies a l’èxit que assolí la publicació l’any 1903, Serra fou convidat a entrar a 

treballar com a dibuixant litògraf a l’esmentat taller, casa importantísima composta de tallers 

de fotografia, fotograbat i secció de maquines de litografia i de imprenta [sic]14, on entrà en 

contacte i s’aficionà a la fotografia. 

 

 

 

Fig. 4. Treballadors del taller de la impremta de l’editor Miquel Seguí. Els personatges encerclats 
són Francesc Serra i la seva dona Maria Junyent, c. 1899. IEFC 

                                                        
12 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 140. 
13  DESVOIS, J.M.: Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico contemporáneo. Homenaje a Jean-

François Botrel. Institut d'Études ibériques & ibéro-américaines, França, 2005, p. 273. 
14 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 140. 
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Seguia sent estudiant de dibuix litogràfic a l’Escola de la Llotja quan, convidat pel seu 

company i amic Antoni Ros i Güell -prova de la seva amistat n’és una targeta de presentació 

realitzada per Serra, on el seu amic s’oferia com a pintor escenògraf15-, començà a freqüentar 

juntament amb Isidre Nonell i M. Oliver -tots els dies, de set a vuit del vespre-, la Penya de la 

Sala Parés del carrer Petritxol16, espai de trobada social i discussió sobre temes de caràcter 

artístic, on es reunien els màxims representants de l’art català del moment per dur a terme les 

tertúlies que eventualment hi tenien lloc. Aquelles trobades resultaren, pel jove Serra, un punt 

d’inflexió i canvi radical en la seva trajectòria professional, ja que de resultes d’establir relació 

amb el pintor Joan Brull i Vinyoles (1863-1912), qui en veure i lloar la qualitat d’unes 

fotografies de paisatges que havia realitzat com a aficionat, l’animà que deixés l’ofici de 

litògraf condemnat a desaparèixer17, per dedicar-se al món fotogràfic com a reproductor 

d’obres d’art, labor ja desenvolupada a la industrialitzada ciutat de Londres. Així doncs, 

havent adquirit, de manera autodidacta, els coneixements necessaris per a assolir un nivell 

òptim en la reproducció fotogràfica d’obres d’art, deixà l’ofici de dibuixant litògraf, per 

dedicar-se professionalment al negoci fotogràfic. 

15 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.10, p. 215. 
16 SERRA, F. Nuestros Artistas. Reportaje gráfico, documental y anecdótico. Edimar S.A., Barcelona 1954. 
17 SEMPRONIO: Serra, el fotógrafo de los 70.000 clisés y de la amistad de millares de artistas. Destino, núm. 

1246, 24 juny 1961, p.41. Vegeu Annex 6, p. 157. 

Fig. 5. Carnet de registre nº 81 de la revista Album Salón, a nom de 
Francesc Serra. IEFC 
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Fig. 6. Francesc Serra. Retrat del pintor Joan Brull al seu taller, 1904. MNAC 

Fig. 7. Francesc Serra. Procés de reproducció d'un Dibuix, sense 
data. IEFC 
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1.1. Context històric a Catalunya: del modernisme al noucentisme 

 
Si pensem en els avenços tecnològics i els lliguem als esdeveniments històrics que marcaren 

les grans ciutats europees amb el pas del segle XIX al XX, entenem que els temps en què 

transcorregueren la vida i carrera professional de Francesc Serra foren marcats per una sèrie 

d’esdeveniments polítics i culturals especialment significatius, els quals igualment incidiren 

en el desenvolupament de la història de l’art català, ocasionant en conseqüència, el naixement 

i proliferació d’uns moviments culturals lligats als fets sociopolítics que s’anirien succeint en 

el temps, i que alhora influirien en el bagatge vital i laboral tant del fotògraf com dels seus 

coetanis. 

 

D’aquesta manera, és possible situar -tan sols tres anys després del naixement del fotògraf-, 

el moment en què diverses ciutats europees esdevenien els escenaris de l’eclosió d’un 

moviment cultural, amb les mateixes bases i directrius, tot i que designat diversament 

depenent d’allà on s’hagués gestat: Art Noveau, Modern Style, Jundgenstil, Sezession, 

Liberty…- on les arts decoratives reemergien impulsades pel romanticisme, entorn l’any 1880, 

amb la introducció d’innovadors dissenys de tall transgressor tant en les arts gràfiques, com 

en l’arquitectura, basats en una iconografia inspirada en indrets mítics -o bé reals, tot i que 

desapareguts, com fou l’època medieval- i països exòtics, on s’inclourien nous materials 

industrials -com el vidre i el ferro, aquest darrer forjat en formes lliures i orgàniques-, amb els 

que es buscava aportar elements decoratius que obressin una funció més enllà de 

l’arquitectònica. Paral·lelament, s’incorporaren components ornamentals que feien referència 

a la natura amb l’aplicació de materials com fusta tallada, gravat, miniatura, ceràmica, mosaic, 

metalls, cristall, laques, esmalts, ivori i colorits tèxtils florals d’inspiració victoriana. 

Paral·lelament, es dissenyaren tota mena objectes d’estètica utilitària, com foren mobiliari, 

làmpades, vestits, joies, brodats, tapissos, catifes, coberts i vaixelles. D’aquesta manera, les 

Arts Decoratives es distingiren de les Belles Arts pel fet que els objectes, produïts 

artesanalment -tal com es feia als tallers dels antics gremis medievals on es desenvolupaven 

els oficis, com eren la forja, la fusteria, l’ebenisteria, la glíptica o l’orfebreria, entre d’altres-, 

gaudien de tenir una doble finalitat: no només es tractava d’objectes que cercaven resultar 

estètics, sinó que a més havien estat dissenyats per a exercir una funció pràctica.  

 

Concretament en el cas del modernisme català, el moviment estètic i literari es desenvolupà 

des d’un sector de la burgesia barcelonina, format pels joves intel·lectuals i artistes, com una 
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actitud progressista en oposició al tarannà de la societat industrial, considerada la responsable 

de la transformació que havien sofert tant la forma de vida -condicionada per l’estratificació 

social que anys abans havia suscitat la Revolució Industrial-, com l’art i la cultura en si 

mateixos, postulant així el camí que s’havia iniciat anys anteriors amb l’inici de la Renaixença. 

Cal destacar, doncs, la voluntat que tenien els seus impulsors d’apropar-se artísticament a les 

tendències més modernes que havien aparegut a Europa a finals del segle XIX, aplicant-les a 

l’arquitectura i en diverses disciplines de les arts, incloent-hi la literatura i la música, per tal 

de modernitzar-les i fomentar, d’aquesta manera, una unificació de la cultura catalana 

destinada a actualitzar també el funcionament de la seva societat.  

 

Així doncs, talment com es feia a Europa des de la segona meitat del segle XIX, se celebraren 

a Barcelona esdeveniments de gran envergadura com foren l’Exposició Universal de l’any 

1888 -edició en la qual els mobles i objectes japonesos gaudiren d’una especial repercussió i, 

conseqüència de la qual, la ciutat experimentà un fort creixement econòmic que propicià la 

construcció de nous edificis, els quals apostarien per imposar una innovadora i atrevida 

estètica formal-; i la posterior Exposició Internacional, del 1929 -on es presentaren al gran 

públic els progressos tecnològics assolits, juntament amb els productes decoratius més 

innovadors i les obres artístiques més modernes tot i que, exclusivament, aquelles que havien 

estat prèviament admeses per l’Acadèmia-, successos que incidiren directament en 

l’establiment del modernisme a la ciutat. Segons sembla, Francesc Serra participà com a 

fotògraf a l’exposició del 1929, com veiem en un passi temporal expedit el 19 d’abril, 

d’empleat del recinte durant l’esdeveniment per a la Casa Expositora “Pase 2416”, nº. 

0946818. 

 

Cal recordar, que aquest moviment es gestà i desenvolupà al llarg d’uns anys en què a 

Catalunya, tot i trobar-se immersa en ple regnat d’Alfons XIII, hi predominava l’exaltació 

política en pro al sentiment nacional català, de manera que l’art i especialment l’arquitectura 

-on el grup modernista es posicionà com a detractor davant les formes neoclàssiques 

establertes fins al moment-, serviren de canal a través del qual es transferiren els nous 

preceptes culturals que havien de definir una nova societat, basada en el progrés i la 

recuperació identitària. D’aquesta època, trobem el negatiu d’una fotografia feta per Francesc 

                                                        
18 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. 
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Serra19 -conservada avui en dia a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)-, amb la imatge de 

l’Arc de Triomf per a la rebuda del rei d’Espanya a la ciutat, projectat per l’arquitecte 

modernista Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931), i construït a petició del Marquès de 

Comillas, l’any 1904 al Passeig de Gràcia de Barcelona20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 F. Serra / AF-AHCB. 
20 Arc de Triomf per a la visita d’Alfonso XIII, Passeig de Gràcia. Sagnier, Arquitecte Barcelona. [en línia]. 

Consultat el maig de 2017, des de:  http://www.enricsagnier.com/ca/la-obra/arco-de-triunfo-para-la-visita-de-
alfonso-xiii-passeig-de-gracia-barcelona/ 

Fig. 9. Revers del passi temporal d’empleat a l’Exposició 
Internacional de Barcelona de 1929. IEFC 

Fig. 8. Anvers del passi temporal d’empleat a l’Exposició 
Internacional de Barcelona de 1929. IEFC 
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Així, el modernisme es definí com un moviment absolutament eclèctic, desenvolupat i 

construït a partir de la conjunció d’estètiques diverses, provinents de la influència de cultures 

foranies i exòtiques, i que serviren de referent als impulsors d’aquest corrent que es 

desenvolupà a finals del segle XIX i al llarg del territori català, amb la voluntat de distanciar-

se de l’esperit mercantilista que caracteritzava la societat industrial. Com és ben conegut, els 

primers exponents que aplicaren les bases estètiques del modernisme en el camp arquitectònic 

foren Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) i Josep 

Puig i Cadafalch (1867-1954).  

 

L’any 1888, amb la idea de promoure la vida cultural de la ciutat, un grup de pintors fundava 

el Cercle Artístic de Barcelona al carrer dels Arcs, el qual fou un espai freqüentat per artistes 

de gran transcendència, com els pintors Ramon Casas i Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931); 

el poeta i escriptor Joan Maragall i Gorina (1860-1911); els periodistes i crítics d’art Raimon 

Casellas i Dou (1855-1910) i Josep Maria Jordà i Lafont (1870-1936), qui també fóra escriptor 

i marxant d’art; els integrants del grup de L’Avenç, el compositor Enric Morera i Viura (1865-

1942), i alguns altres músics21. L’any 1893, però, després de la divisió d’una part dels seus 

membres a causa de desavinences entre progressistes i conservadors, naixia -amb la voluntat 

de fomentar l’art i la cultura catalana-, el Cercle Artístic de Sant Lluc: una nova associació de 

base catòlica -fundada per Dionís Baixeras i Verdaguer (1862-1943), Alexandre de Riquer i 

Ynglada (1856-1920), els germans Joan i Josep Llimona i Bruguera (1860-1926 i 1863-1934), 

i el dibuixant Antoni Utrillo i Viadera (1867-1944), entre d’altres, la qual també esdevingué 

un punt de trobada i tertúlia habitual entre els artistes- amb seu al Carrer Mercaders. Aquesta 

agrupació -que no només s’inspirava en els gremis medievals, tal com succeïa als corrents 

anàlegs europeus, sinó que a més, s’organitzava com a tal-, tingué nombrosos afiliats, entre 

els qui hi trobem personalitats com les d’Antoni Gaudí, els pintors Iu Pascual i Rodés (1883-

1949), Francesc Xavier Nogués i Casas (1873-1941), Feliu Elias i Bracons (1878-1948) i 

Joaquim Torres i García (1875-1949) -també conegut com a Torres-García-, el també pintor 

i pedagog Francesc d’Assís Galí (1880-1965), el dibuixant Ricard Opisso i Sala (1880-1966), 

l’argenter i joier Ramon Sunyer i Clarà (1889-1963), o l’escriptor i filòsof Eugeni d’Ors i 

Rovira (1881-1954). 

 

                                                        
21 Marfany, J.L. Estudis i Assaigs: Modernisme i noucentisme, amb algunes consideracions sobre el concepte 

de moviment cultural. Els Marges, nº 26 de 1982, pp. 31-42. 
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Fig. 10. Francesc Serra. Retrat del pintor i crític d’art Feliu Elias al seu estudi, 1904. MNAC 

 

D’aquesta manera, hi acudiren tant els artistes, com artesans més representatius del 

modernisme català -com foren els escultors Josep Llimona i Eusebi Arnau i Mascort (1864-

1934), l’ebenista Gaspar Homar (1870-1953), el joier Lluís Masriera i Rosés (1872-1958) i 

els arquitectes Antoni Gaudí i Josep Puig i Cadafalch-, com també ho feren les noves 

generacions noucentistes, formades per un grup d’intel·lectuals que aspiraven redreçar la 

cultura catalana i foren els impulsors del nou corrent cultural que s’inicià amb el tombant de 

segle; entre els quals destacaren les figures de Francesc Galí, d’Eugeni d’Ors -principal 

propulsor del moviment, conegut sota el pseudònim de Xènius, qui amb la publicació de la 

glossa La ben plantada, buscà assolir l’excel·lència estètica de la moral noucentista-, de 

l’historiador i crític d’art Joaquim Folch i Torres (1886-1963), i de i l’arquitecte Josep Pijoan 

i Soteras (1881-1963). De la mateixa manera, en foren socis les futures generacions d’artistes, 

promotors culturals i crítics d’art, com fou el cas Joan Miró i Ferrà (1893-1983), el seu amic 

i company, Joan Prats i Vallès (1891-1970), i Sebastià Gasch i Carreras (1897-1980), entre 

d’altres22. 

 

 

                                                        
22 Història. Cercle Artístic Sant Lluc [en línia]. Consultat el gener de 2018 a: 

http://www.santlluc.cat/index.php?lang=cat&sec=sant_lluc&men=historia  
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És d’interès esmentar que, en la seva Joventut Francesc Serra s’implicà de diverses manares 

en aquest corrent social i cultural: per una banda, ho feu a partir de la seva participació en la 

fundació de l’Associació Wagneriana de Barcelona, l’any 1904 i la consegüent divulgació a 

Catalunya de la música estrangera considerada un referent. És possible resseguir aquest fet 

gràcies a la documentació personal de Francesc Serra conservada a l’Institut d’Estudis 

Fotogràfics de Catalunya (IEFC), on es troben tant els Estatuts formulats per la Junta general 

de l’Associació Wagneriana de Barcelona -del primer de juliol de 1902-, com una reproducció 

fotogràfica del carnet de soci de l’esmentada associació amb núm. 163 -de l’any 1904-1905-, 

sota el títol de Soci Fundador i a nom de D. Francisco Serra23. Per altra banda, participà en la 

fundació d’un grup excursionista de caràcter científic, anomenat Els Pardals, el qual es regia 

per uns singulars estatuts que el fotògraf conservà24. D’aquesta manera, veiem que la figura 

del fotògraf ja gaudia de reconeixement el 1905, tal com ho demostra una carta de l’Aplech 

Catalanista de Barcelona, on se li demana a Serra cooperació per a la realització d’una 

exposició sobre els joves artistes de Catalunya25. 

 

 

Fig. 11. Francesc Serra. Aplech catalanista al camp, sense data. IEFC 

 

                                                        
23 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.24 i 12.25, p. 217. 
24 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.16, p. 216. 
25 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.27, p. 218. 
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Així doncs, el 1906 apareixia el noucentisme en escena com un nou corrent estètic i literari, 

liderat per un altre sector de la burgesia, el qual també es veia empès a obrar pel bé de 

Catalunya, tot i que en aquest cas, reivindicant la ciutat com a ideal -considerada el centre del 

seny i el progrés dels pobles-, com a reacció contrària a l’individualisme i l’exuberància que 

caracteritzaven la bohèmia modernista. D’aquesta manera, l’art, la literatura, la música i 

l’estètica confluïren amb política i institucions per tal d’aconseguir un mateix objectiu, que 

no era altre que revitalitzar la cultura catalana oficial i assolir la modernització de la regió. Per 

a tal fi, es recuperà l’ideal clàssic com a referent, basat en la raó, la serenor mediterrània i la 

influència de la cultura grecoromana -assentada en la cerca constant de proporcionalitat i la 

pretensió d’assolir la perfecció en l’execució de l’obra-, passant per un procés de creació 

artística en què eren considerats d’equiparada transcendència tant la forma com el seu 

contingut.  

 

Així doncs, els noucentistes -qui es posicionaren com la nova generació que trencaria amb els 

preceptes modernistes-, foren seguidors d’un moviment centrat en expressar subtilitat i 

objectivitat -de vegades acompanyades de certa ironia-, a través d’un repertori temàtic 

d’inspiració popular i d’un treball formal sotmès a unes pautes establertes. Tot i així, l’any 

1914, amb l’esclat de la I Guerra Mundial, es produí una divisió tant d’estil, com de pensament 

dins l’àmbit artístic i cultural, propiciada per la separació dels artistes plàstics en diverses 

tendències - també inspirades en els corrents artístics vigents a les principals ciutats europees-

, com foren les primeres avantguardes franceses i alemanyes.  

 

Dins d’aquest context, Francesc Serra s’inicià en el món de la fotografia industrial amb la 

voluntat de créixer en l’ofici de fotògraf reproductor, tant del patrimoni cultural català, com 

de gran part de les d’obres d’art aparegudes al llarg de l’etapa en què transcorregueren el 

modernisme, el noucentisme i les posteriors avantguardes, pel que la seva labor consistí en 

captar, enregistrar, documentar i promocionar gran part dels esmentats productes artístics. 

Igualment, convisqué amb esdeveniments polítics, socials i econòmics de profunda 

transcendència que tant afectaren a tot el territori espanyol, com a la resta d’Europa -com 

foren les desavinences pròpies dels períodes de guerra i postguerra-, durant els quals la 

producció del fotògraf es veuria minvada -tot i que no extingida-, arribant a enregistrar i 

documentar fets d’especial rellevància, com ara els estralls del bombardeig de Barcelona el 

1938 -tal com podem veure en uns negatius plàstics de 1939, que contenen imatges de l’estat 
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de la casa del Sr. Guasch, després que hi caigués una bomba26-, o bé, les txeques republicanes 

de la ciutat un cop acabada la guerra civil -tal com ens mostra una carta de la Delegación de 

Seguridad de Barcelona y su Provincia, del 3 de març de 1939, on s’autoritzà a Francesc Serra 

a fer-hi fotografies27-. 

 

1.2. El pensament crític de Francesc Serra: Un discurs de caràcter 
noucentista 

 
En els temps del modernisme els artistes adoptaren l’habitual costum de trobar-se a les penyes, 

espais de reunió on es tractaven afers de caràcter cultural i es duien a terme llargues tertúlies 

en les quals es discutien i qüestionaven preocupacions i temàtiques pròpies del circuit artístic 

del moment. Alguns d’aquests punts d’aplec més consolidats de Barcelona -els qual tan 

podien ser cafès o sales d'exposicions, dedicats a una llarga tradició de tertúlies on 

s'intercanviaven idees, coneixements i opinions, amb l'objectiu comú, tot i les desavinences 

que hi pogués haver entre els artistes més progressistes i els més moderats, de cercar la via de 

fomentar la vida cultural de la ciutat-, foren la Sala Parés (1877), el Reial Cercle artístic de 

Barcelona (1881), el Cercle Artístic de Sant Lluc (1893) Els Quatre Gats (1897), les Galeries 

Laietanes (1915-1958) i La Pinacoteca (1928-2004).  

 

 

 

 

Fig. 12. Francesc Serra. Exposició Homenatge Retrospectiva Lluïsa Vidal a la Sala Parés, 1919. AFB 

                                                        
26 F. Serra / AF-AHCB. 
27 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.63, p. 242. 
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Fig. 14. Francesc Serra. Galeries Laietanes, 1918-1923. AFB 

 Fig. 15. Francesc Serra. Galeries Laietanes, 1915-1917. AFB 

Fig. 13. Francesc Serra. Galeries Laietanes, 1915-1917. AFB 
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Fig. 17. Francesc Serra. La Pinacoteca, 1928-1930. AFB 

Fig. 16. Francesc Serra. La Pinacoteca, 1919-1928. AFB  
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Amb els pas del temps, els ideals que havien estat considerats tendència van anar perdent 

força per donar pas a una nova línia estètica i de pensament artístic, la qual trencava amb tot 

allò establert fins al moment, deixant enrere els ideals modernistes per donar pas als nous 

preceptes noucentistes28. D’aquesta manera, es començaren a evidenciar uns nous estaments 

del model de pensament, basats en els ideals clàssics, els quals reivindicaven un nou moviment 

estètic i literari, pròpiament català, on el seny, la raó, la llengua, la ciència i el progrés havien 

de ser els pilars fonamentals d’una nova societat, perseguint constantment l’ideal de perfecció 

i conformant els corrents estètics des d’uns cànons que havien d’anar en consonància amb els 

aires de modernitat que s’ensumaven amb el canvi de segle. Francesc Serra fou un acèrrim 

seguidor d’aquest pensament progressista basat en la pedagogia, tal com veiem reflectit tant 

a través de les seves memòries, com en el fet mateix que el fotògraf conservés entre els seus 

documents professionals els Estatuts de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 

presentats al govern civil el 13 de novembre de 1921 -moment en què, tal com consta al 

document, Joaquim Folch i Torres n’era el Secretari29-, per una banda, com una carta de 

l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana del 15 de maig de 1931, en la qual es 

comunica a Francesc Serra la seva subscripció com a soci individual30, per l’altra. 

 

És evident que les reunions que se celebraren a la sala Parés -on es reunien gairebé tots els 

intel·lectuals de l’època, ja fossin artistes, crítics, músics o poetes31-, a les que el jove Francesc 

Serra assistí a principis del segle XX, resultaren de gran influència en el seu pensament propi, 

fet que queda reflectit en la majoria dels documents en què expressa les seves reflexions vers 

la cultura i la societat catalana, en general, i l’art i la tècnica fotogràfica, en particular. 

D’aquesta manera, el fotògraf considerava -val a dir que amb coneixement de causa, si tenim 

en compte, tant les nocions teòriques vers les arts gràfiques que adquirí com a alumne de 

dibuix a l’Escola de la Llotja, com l’extensa experiència pràctica, assolida com a dibuixant 

litògraf als diversos tallers on treballà-, que l’Escola de Bells Oficis, de la qual pensava que 

l’organització no era el seu fort, no era el lloc adient on formar un fotògraf. De totes maneres, 

Serra tenia clar que la fotografia consistia en una eina d’expressió bàsica per a la impremta, 

                                                        
28  Noucentisme. Gran Enciclopèdia Catalana (1965) [en línia]. Consultat 22 de juny de 2017, des de:  

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0126749.xml 
29 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.40, p. 230. 
30 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.43, p. 231. 
31 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
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motiu pel qual creia, tot i el seu delicat procés d’execució, que la seva introducció en l’àmbit 

de les arts gràfiques era absolutament necessària. 

 

La seva innovadora proposta girava entorn uns pensaments que consideraven que l’home o 

dona encarregat de ensenyar de fotografia ha de esser un Inginyer quimic especialitzat en 

aquesta materia, es a dir, un home de ciencies32, tal com succeïa a la resta de nacions d’Europa 

i Nord-amèrica i, més específicament, a Anglaterra i Alemanya on, ja per aquells temps, s’hi 

impartien cursos de fotografia i fotogravat. Enlluernat pel progrés que en aquell moment es 

vivia a altres països, no va dubtar en deixar-se portar pel convenciment del fet que tots els 

avensos, tots els invents, totes les perfeccions i totes les evolucions son degudes a la Quimica 

i la Matemática, aixi a la Ciencia pura. D’aquesta manera, afirmava que el fotògraf no era 

més que un intermediari entre la ciència i l’ofici, qui s’apropiava de les ensenyances d’una, 

per aplicar-les i dur-les a la pràctica a través de l’altre, i que la docència de la fotografia i els 

seus derivats havia de ser impartida per un enginyer químic, qui, gràcies als seus coneixements 

específics aportaria perfeccionaments insospitats a l’ofici i un gran reconeixement a l’escola, 

ja que el cientific es el que descobreix, perfecciona i evoluciona [sic]. 

 

Segons les anteriors premisses, Francesc Serra s’arribà a convèncer de la falta de lògica vers 

la idea que l’ensenyament de la disciplina fotogràfica fos encomanada a un fotògraf, ja que 

pensava que la seva aportació conduiria a un estancament en el rudimentarisme -el qual els 

artistes noucentistes consideraven que caracteritzava l’Escola de Bells Oficis en aquells 

moments, motiu pel qual començaren a veure la Llotja com una escola antiquada i amb una 

educació artística corrent33-, fet que impediria l’avanç cap a la tan anhelada evolució de 

l’home noucentista. Tot i així, el fotògraf mai va menystenir la funció que creia que havia de 

dur a terme l’home d’ofici dins del marc de l’ensenyament de la disciplina fotogràfica, a qui 

més aviat considerava indispensable per a tal fi. Així doncs, basant-se en la seva pròpia 

experiència, se li presentà un dilema que resolgué amb la següent reflexió: 

 

 

 (…) no sá de perdre de vista que la Ciencia es forsa viva i per tan creadora, l'Ofici 

perfecciona, l'homa d'ofici es poseidor de unes práctiques manuals que l'homa de 

                                                        
32 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 144. 
33 FOLCH I TORRES, J.M.: Página Artística: L'Escola dels Bells Oficis. La Veu de Catalunya, 18 de juliol de 

1912, p. 5. 
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ciencia no nes poseidor, per tan son dues inteligencies que van lligades a un fi comú 

i a una sola misió, la de completar les llisons als alumnes amb teoria del home de 

ciencia i amb la práctica del home d'ofici [sic]34. 

 

Per tant, arribà a la conclusió que, malgrat tots els coneixements científics relatius a la 

fotografia que pogués aportar l’enginyer químic en l’aprenentatge d’aquesta matèria, també 

seria indispensable la participació d’un fotògraf que transmetés els coneixements pràctics de 

la professió. Serra considerà doncs, que per tal d’assolir l’obtenció d’un objecte fotogràfic de 

qualitat, s’havien de conèixer a la perfecció les diferents reaccions químiques dels productes, 

però també s’havien de tenir les nocions tècniques prou clares per poder-se desenvolupar 

exitosament en l’activitat fotogràfica. Per exemple, la correcta utilització dels estris 

fotogràfics per tal de poder-ne fer un bon ús, com conèixer el valor dels ecrans35 acolorits 

necessaris per a cada cas en concret, o bé, la correcta preparació de les plaques fotogràfiques 

per tal d’obtenir un negatiu final en perfectes condicions. Advertí, per altra banda, que el 

producte resultant d’una mala preparació dels materials i un ús incorrecte d’aquests, podia 

produir un negatiu defectuós, fet que allargaria la tasca posterior del gravador d’impremta, 

qui hauria de corregir-ne els defectes, causant la manca de netedat -i en conseqüència de 

nitidesa- en el resultat final de la imatge, sense comptar el temps perdut, tan valuós a l’època 

moderna.  

 

Així doncs, si tenim presents els punts de vista i pensament crític del fotògraf, exposats amb 

anterioritat, queda palès que Serra esdevingué un dels principals agents actius en l’observació, 

documentació i participació del notori canvi estètic i de pensament que clarament tingué lloc 

en el món de la cultura catalana de finals del segle XIX i principis del XX, fet que suposà la 

base de l’ideal i dels propòsits que perseguí al llarg de la seva trajectòria professional, la qual 

estaria profundament caracteritzada per una voluntat de recerca i de reclam d’uns valors 

identitaris -els quals també definirien la seva cultura i nació-, basats en la raó, el progrés i la 

ciència: 

 

                                                        
34 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 146. 
35  Denominació obsoleta de la paraula filtre, segons el Diccionari de tècniques del Cinema. PINEL, V.: 

Dictionnaire technique du cinema – 3e éd. Educa Books, 2008. 
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(…) Aquest es el meu modest criteri exposat amb tota la sinceritat qu'els meus 

modestos coneixaments i el meu patriotisme de barceloní i de catalá he dictat per 

bé d’una futura Escola i per gloria de Catalunya [sic]36. 

 

D’aquesta manera i gràcies a l’inquiet esperit de documentalista que caracteritzava el fotògraf, 

aquest tingué l’oportunitat de recopilar, transmetre i deixar en herència una valuosíssima 

col·lecció d’imatges, a través de les quals, avui dia, encara és possible accedir al patrimoni 

cultural i artístic dels segles passats. Per aquest motiu, podem concloure que, pràcticament i 

conceptualment, Francesc Serra fou un personatge tan anecdòtic -qui resultà tenir un enginyós 

caràcter, capaç d’explicar metafòricament el procés fotogràfic negatiu-positiu, fent una 

comparació amb el Sant sudari de Jesús37-, com pioner dins del marc de la fotografia catalana 

de principis de segle XX, plenament marcat per l’influx noucentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 146. 
37 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.9, p. 215. 
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2. Els inicis de la trajectòria professional de Francesc Serra 

 
El jove Serra resultà, doncs, un noi dotat de traça per a les arts gràfiques, qui mostrà una 
curiositat i interès desmesurats en tot allò que destil·lés modernitat, però sobretot, pels temes 
artístics, fet que el dugué a formar-se i desenvolupar-se amb èxit en diverses de les seves 
disciplines, com foren el dibuix, la litografia38 i la fotografia. Així, des dels primers anys 
d’experiència acadèmica i professional, Francesc Serra contactà i es relacionà -en un context 
social enlluernat pel preponderant ideal de progrés-, amb altres figures que com ell, es 
dedicaven o es volien dedicar tant a la producció, com a la documentació i difusió de l’art. 
 
 

2.1. Relacions amb el món artístic: La Sala Parés 

 
Francesc Serra i Dimas establí els seus primers contactes amb l’àmbit artístic a través de les 

generacions modernistes, a les que hi estigué especialment vinculat39, i amb les que prengué 

contacte arran de freqüentar les tertúlies que se celebraven a la Sala Parés40 -fundada el 1840 

per Joan Parés com a botiga d’articles per a les Belles Arts, i posteriorment reinaugurada el 

1877 com a sala d’exposicions-, a les que el jove aprenent hi començà a assistir com a oient, 

i on establí importants vincles tant personals com professionals. Alguns dels assistents a la 

penya -artistes coetanis amb qui es relacionà i prengué proximitat durant aquestes reunions-, 

foren Modest Urgell i Inglada (1839-1919), Eliseu Meifrèn i Roig (1858-1940), Joaquim Mir 

i Trinxet (1873-1940), Lluís Domènech i Montaner, Pablo Picasso i Joan Miró, entre d’altres. 

 

                                                        
38 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.31, p. 226. 
39 Francesc Serra i Dimas. Fotògraf. Gran Enciclopèdia Catalana (1965) [en línia]. Consultat el desembre 2015 

a:  https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0062032.xml 
40 Història. Sala Parés [en línia]. Consultat el gener de 2018 a: http://salapares.com/ca/historia/ 
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Fig. 18. Francesc Serra, Retrat del pintor Modest Urgell al seu estudi, 1903. MNAC 

 

 

Fig. 19. Francesc Serra. Eliseu Meifrèn i Roig (1859-1940) Pintor 1904. AFB 
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En una ocasió, Serra conegué -a través del seu amic Ros i Güell- al qui considerà un home 

molt culte i sensat, el pintor Joan Brull, a qui li mostrà unes fotografies de paisatge que havia 

fet com afeccionat i que, per a la seva sorpresa, Brull elogià de bon grat. En una altra 

oportunitat, va ser en Brull qui volgué ensenyar-li unes fotografies angleses de gran qualitat 

que reproduïen unes pintures seves, i qui també li donà un consell: Abandona l’ofici de 

dibuixant litògraf, doncs està destinat a desaparèixer. Vet què fan a Londres41  (…) Si 

arribesis a fer de les nostres obres, reproduccions tan perfectes com aquestes, tindries un 

brillant esdevenidor42. 

  

Així doncs, tot i que fou format com a dibuixant i gravador, Francesc Serra finalment decidí 

dedicar-se a l’ofici de fotògraf d’art, tal com expressà ell mateix a les seves notes 

autobiogràfiques: 

 

 (…) D’aquí comensá el meu entusiasme boig per la fotografia industrial, dedicant-

hi totes les hores lliures al estudi de les reproduccions policromes i les seleccions 

tricomes i quatricomes, el esfors doná el seu fruit, duran un llarc tems vareig 

treballar per diferentes casas servint-los seleccions tricomes [sic]43. 

 

D’aquesta manera, malgrat la seva formació autodidacta en fotografia, Serra feu de la seva 

afició una professió, fins a arribar a convertir-se en un dels fotògrafs especialitzats en la 

reproducció d’obres d’art més sol·licitat de Barcelona44, fet que disparà la seva reputació. Així 

doncs, a partir de 1903, la seva trajectòria professional com a fotògraf es va veure reforçada 

quan proposà als seus nous amics pintors, amb qui ja havia establert certa confiança gràcies a 

les trobades a la Sala Parés, la idea de retratar-los en ple procés creatiu, amb la intenció de 

mostrar al públic la imatge d’aquells qui treballaven darrere les obres que aquest tant 

admirava45. D’aquesta manera, la idea final consistia en publicar, en format postal, els retrats 

de cadascun dels artistes en el seu ambient íntim i personal d’inspiració i creació. 

 

                                                        
41 SEMPRONIO (1961). Op. cit., p. 10. Vegeu Annex 6, p. 157. 
42 Anònim: Personalitats simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d'art. Esplai, Any II, núm. 51, 20 novembre 1932. 

Vegeu Annex 5, p. 155. 
43 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 140. 
44 VÀZQUEZ, E.: L'àlbum de família dels artistes. Girona Cultura, 27 febrer de 2015 [en línia]. Consultat 20 de 

desembre de 2015, des de:  
   http://www.fundaciovilacasas.com/upfiles/noticies_img/files/A80244.pdf 

45 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
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En aquestes, Joan Brull, li respongué: Amic Serra, agraeixo la teva bona intenció; i crec que 

tots l’agreixen també; però creu-me, retrata a toreros i ballarines: t’asseguro que tindràs 

èxit. Nosaltres no interessem al públic; perdràs temps i diners. Tot d’un plegat, i de manera 

excepcional, la resta de tertulians admeteren sense discrepàncies l’opinió de Brull, tot i que, 

davant de la insistència del jove Serra -qui els respongué: Si vostès em donen facilitats les 

postals seran un fet. No em mou cap interès comercial; únicament desitjo que els seus noms i 

figures arribin al gran públic, i aquest no em sembla un mal camí per a aconseguir-ho46-, 

acceptaren gustosament, oferint-se finalment, tot i la incredulitat d’uns i altres, a proporcionar-

li la disposició necessària perquè el novell fotògraf dugués a terme el seu propòsit. 
 

Gràcies, doncs, a la seva vinculació al moviment artístic i cultural del moment com a 

reproductor d’obres d’art i a la seva insistència, Francesc Serra tingué l’oportunitat de desvelar 

la identitat d’uns personatges -que habitualment desenvoluparen el seu treball, reclosos en la 

solitud del seu estudi o au plein air-, de més o menys reputació però que en definitiva, 

tingueren un paper de certa rellevància dins del moviment modernista, als qui retratà en el seu 

espai personal de màxima creativitat. Així, arribà a establir una estreta relació amb molts 

d’ells, fossin pintors, escultors, arquitectes o músics, fet que els donà la suficient confiança 

per a accedir a exposar-se davant la càmera del fotògraf, mostrant així l’instant creatiu de 

l’artista47. En definitiva, i tal com l’artista explicà, volia que la societat veiés la cara dels 

artistes que fan els quadres. 

 

Per altra banda, intimà amb galeristes i col·leccionistes, qui al llarg dels anys, reclamaren els 

seus serveis de fotògraf per a tasques de documentació fotogràfica. Per aquest motiu i per la 

seva gran contribució com a documentalista, Serra és encara considerat avui en dia, un dels 

principals cronistes de l’art modern que es desenvolupà a Catalunya al llarg del segle XX48. 

 
 
 
 

                                                        
46 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
47 SERRA, F.: L'artista al seu taller: Fotografies de Francesc Serra (catàleg d'exposició). Arxiu Fotogràfic dels 

Museus de l'Ajuntament de Barcelona: Olímpiada Cultural, 1990. 
48 PLANAS, A.: El Palau Solterra presenta fotografies de Francesc Serra i Ramón Manent. Bonart Cultural, 5 

febrer de 2015 [en línia]. Consultat 20 de maig de 2016, des de: 
http://www.bonart.cat/actual/palau-solterra-de-la-fundacio-vila-casas-presenta-exposicions-de-francesc-
serra-i-ramon-manent/ 
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2.2. Introducció a l’àmbit fotogràfic 
 

Tal com ja succeïa a les grans capitals europees d’entre mitjans i finals del segle XIX, 

Barcelona començà a viure l’auge col·lectiu de convertir-se en una ciutat industrial, comercial 

i artística. En aquest moment d’apogeu social, l’invent fotogràfic hi fou acollit amb gran efusió 

-com a component ideal del cosmopolitisme de la metròpolis, la qual cosa queda palesa en el 

fet que la Ciutat Comtal fóra la primera d’Espanya en rebre els descobriments de Nicéphore 

Niépce i Louise-Jacques Daguerre-, quan el gravador Ramon Alabern i Moles (1811-1888), 

recentment retornat de París -on tingué l’oportunitat d’iniciar-se a la fotografia, amb el mateix 

Daguerre com a mestre-, fou convidat el 10 de novembre de 1839, per la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts, a realitzar la primera fotografia de la ciutat a Pla de Palau, on feu preses de 

vistes urbanes, com foren les de l’edifici de la Llotja o les dels recentment construïts Porxos 

d’En Xifré49. A partir d’aquest moment, tant el mateix Alabern -qui pocs dies després de 

l’esdeveniment, fins i tot oferí un curset pràctic de fotografia50-, com el pintor i membre de 

l’esmentada acadèmia, Josep Arrau i Barba (1802-1872), continuaren fent fotografies, 

establint-se així l’ús del daguerreotip a Barcelona51, on ràpidament es propagà l’afecció per 

aquesta nova disciplina. 
  

En els dies en què Francesc Serra s’iniciava en el camp de la fotografia, a la ciutat de 

Barcelona no se’n sabia gran cosa sobre reproduccions fotogràfiques d’obres artístiques, així 

que, per tal d’aprendre les qüestions bàsiques que giraven entorn de la fotografia industrial -

dedicada a diversos sectors com el científic, l’industrial, el comercial, o el de les arts gràfiques; 

amb finalitats documentals, publicitàries, o bé divulgatives-, el que havia estat fotògraf 

amateur, es documentà a partir de revistes tècniques de l’època. En aquestes trobà referències 

a un manual francès especialitzat en fotografia, al qui el mateix fotògraf s’hi referí com el seu 

mestre52, on es detallaven els procediments tècnics d’aquest camp i gràcies a l’ajut del qual 

aprengué, de manera autodidacta, com desenvolupar-los exitosament. Tot i que el títol 

                                                        
49 LÓPEZ MONDEJAR, P.: Historia de la fotografía en España. Barcelona-Madrid. Lunwerg, 2003 (1999), pp. 

15-16 o NARANJO, J. [et al.]: Introducció a la fotografia a Catalunya. Barcelona. Lunwerg, pp. 12-14 
(Catàleg de l’exposició al Museu Nacional de Catalunya del maig al juny de 2000) a  FERNANDEZ RIUS, 
N.: Pau Audouard, fotògraf "retratista" de Barcelona. De la reputació a l’oblit (1856-1918). Tesis Doctorals 
en Xarxa, 2006-2008 [en línia]. Consultat el desembre de 2017 des de: 
https://www.tdx.cat/handle/10803/32063 

50 SEMPRONIO: La Barcelona que jo he conegut -FER-SE RETRATAR-,  Automòbil Club, 10 de juny de 1984, 
pp. 11 i 12. 

51 FERNANDEZ RIUS, N. (2006-2008), op. cit. 
52 SEMPRONIO (1961). Op. cit., p. 10. Vegeu Annex 6, p. 157. 
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d’aquesta guia didàctica restà desconegut, trobem una referència prou concreta al catàleg de 

l’exposició-homenatge que la Sala Parés li dedicà al fotògraf -titulada Exposición homenaje 

a F. Serra. Fotógrafo de los Artistas, i la qual tingué lloc del 13 al 24 de juny de 1964-, on 

diu: Serra estudió, se documentó en las mejores fuentes de los tratados extranjeros que en 

aquella época existían, recabó la ayuda de revistas de carácter técnico y logró situarse en el 

lugar privilegiado en el cual se ha mantenido para el bien de las artes53 -. 

 

Fou doncs, coincidint amb el moment en què els avenços tecnològics permeteren la 

possibilitat de presentar les imatges deslliurades dels cartons fastuosament decorats -tal com 

anaven muntats daguerreotips, ferrotips i ambrotips, amb la funció de protegir i preservar 

l’objecte fotogràfic del seu deteriorament-, que Serra s’iniciava en l’ofici de fotògraf, com a 

reproductor d’obres d’art. D’aquesta manera, les seves fotografies -presentades sense gaire 

ornamentació estètica, buscant sempre la màxima objectivitat possible per tal de respectar la 

seva versemblança amb l’objecte original-, responien a una funció utilitària, que no era altra 

que cobrir la necessitat que tenien els artistes de promocionar-se mitjançant la divulgació dels 

seus treballs, a través de la publicació de les seves imatges. D’aquesta manera, i a mercè 

d’aquest objectiu fou que se li presentaren les oportunitats de treballar per galeries com ara la 

Sala Parés, La Pinacoteca, la Galeria Syra, les Galeries Laietanes o el Faianç Català. Per altra 

banda, es publicaren freqüentment reproduccions de les seves fotografies en revistes 

artístiques de diverses èpoques com Vell i Nou, La Il·lustració Catalana, Gaseta de les Arts54, 

D’Ací i d’Allà55, o Destino56. 

                                                        
53 MANZANO, R: “Francesc Serra i els retrats d'artistes”. L'artista al seu taller II: Fotografies de Francesc 

Serra [pròleg del catàleg d’exposició a l’Espai Xavier Miserachs del Palau de la Virreina del 27 de juny al 8 
de setembre de 2002]. Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona. Lunwerg, Barcelona 2002. 

54 Veiem anuncis i fotografies de Francesc Serra publicats en les edicions que van de 1924 a 1928 a la revista 
Gaseta de les Arts [en línia]. Consultat el 5 de maig de 2016 des de:  
http://www.bnc.cat/digital/arca/titols/gaseta_arts.html 

55 Veiem com Francesc Serra publicà entre 1934 i 1936 fotografies a la revista D’Ací i d’Allà [en línia]. Consultat 
el 9 de maig de 2016 des de: http://www.bnc.cat/digital/arca/titols/dacidalla.html 

56  Nota de premsa i comunicació de l'exposició Francesc Serra, L’artista al seu taller. Palau Solterra. 
Comissaris: Rafel Torrella i Glòria Bosch. Torroella de Montgrí, 2015 [en línia]. Consultat 12 de gener de 2016, 
des de: http://www.fundaciovilacasas.com/upfiles/documentspremsa_img/files/A6331.pdf 
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Si tenim present l’admiració que Francesc Serra sentia vers la ciència i el progrés, podem 

entendre la fascinació que el copsà i l’impulsà a endinsar-se en la història del fenomen 

fotogràfic del qual considerava que, tot i ser un invent relativament recent, havia obtingut una 

progressió extraordinària i una sèrie de successos inesperats: 

 

(…) des del seu inventor Niepce any 1814 a Lumiére any 1935 amb la aplicassió 

del relleu al cinema han transcorregut solsament 122 anys, duran aquet periodo 

relativament curt els descubriments han sigut de una varietat fantástica, per 

abreujar, es pot clasificar en dues especies, La Fotografia Científica i la Fotografia 

Industrial [sic]57.  

 

Així, Francesc Serra dividí les diferents tipologies fotogràfiques segons els seus usos: per una 

banda, parlà de la fotografia científica, emprada pels mateixos homes de ciència que havien 

perfeccionat l'invent de la placa fotogràfica i que, gràcies a la fotografia, havien obtingut 

57 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 142. 

Fig. 20. El paisatgista Joaquim Mir (Cl. Serra). Gaseta de les 
arts. Any I, Núm. 15, 15 des. 1924 

Fig. 21. El Bassot, per Joaquim Mir. Galeries 
Laietanes. (Cl. Serra). Gaseta de les arts, 1924  
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descobriments insospitats. Es referia doncs a aquella que, mitjançant l'ús de molts dels 

instruments òptics utilitzats en les tasques científiques -com el microscopi, el telescopi i 

l'espectroscopi- era dedicada als diversos camps d’investigació, com foren la meteorologia, 

l'astronomia, la cirurgia de raigs X, la cinemàtica i la microfotografia -procediment fotogràfic 

derivat del daguerreotip, emprat per a l'obtenció de minúscules imatges d’un mil·límetre de 

diàmetre, el qual fou descobert i divulgat i patentat pel fotògraf i inventor francès René 

Prudent Patrice Dagron (1819-1900), l’any 1859-, entre d’altres. Per altra banda, es referí a 

fotografia industrial, de la qual considerà que tenia una sortida molt més extensa i diversa, ja 

que, al cap i a la fi, era el vessant fotogràfic que s’aplicava als retrats, a les vistes, a les arts 

liberals, als anuncis, als reclams de l'època i, tot i que aquella per a la que definitivament 

considerà que aquesta tipologia d’imatges feia una funció de major rellevància, era aquella 

dedicada a les arts gràfiques. D’aquesta manera, en aquest últim àmbit l'ús de la fotografia fou 

considerat una eina indispensable, si tenim en compte l’aportació que suposà per la majoria 

dels treballs moderns de caràcter artístic, els quals també se serviren de la litografia i 

l'impremta per la seva edició i publicació. 

 

Així doncs, segons les consideracions del fotògraf, la fotografia industrial depenia d’un procés 

d’execució que divergia d’aquell aplicat a la fotografia científica, pel que en aquest cas, no 

requeria uns coneixements tan acurats sobre la mecànica fotogràfica per part del fotògraf que 

busqués desenvolupar-ne la tasca exitosament. Tot i així, Serra pensava que tot i el caràcter 

genuïnament automàtic del procés fotogràfic -gràcies al qual no era necessària la intervenció 

per part del fotògraf per a l'obtenció d’una imatge-, en aquest sentit sí que era imprescindible 

tenir nocions sobre art i estètica, fet que proporcionaria que les reproduccions fotogràfiques 

resultants fossin de bona qualitat, fàcil lectura, i guardessin la màxima fidelitat visual possible 

amb la imatge que representaven. Finalment, Serra descriví el Cinematograf [sic] -aparell 

patentat pels germans Lumière a finals del segle XIX, gràcies al qual fou possible 

l’enregistrament i la reproducció d’imatges en moviment-, com un invent d’eminent 

importància, el qual ja requeria uns coneixements molt concrets per part del fotògraf.  
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2.3. Línia de treball: la reproducció d’obres d’art 
 

Si tenim present la tasca documental a la qual es destinaven les fotografies de Francesc Serra, 

és assumible que aquestes no perseguien cap pretensió de ser considerades objectes de valor 

artístic, primordialment, pel fet que en aquella època la tècnica fotogràfica encara no s’havia 

estès en aquest àmbit. Per aquest motiu, la fotografia en si mateixa no s’entenia com una 

disciplina que pogués utilitzar-se com a mitjà d’expressió artística. Així doncs, lluny de la 

voluntat de generar un discurs artístic en el moment de la captura de la imatge, l'objectiu 

principal no era altre que la seva posterior reproducció, destinant-la a una finalitat purament 

comercial, com era la de servir de medi propagandístic de l'obra dels artistes58. Per aquest 

motiu, originalment, les còpies positives d’aquestes fotografies no eren considerades altra 

cosa que mer material de referència, relatiu als negatius que permetrien treure’n noves còpies, 

servint així d’eina de treball del fotògraf. Així doncs, que la perfecció formal no fos una 

condició imprescindible per a la funció que havien de fer aquestes fotografies -per la qual 

aquestes no requerien uns acabats formals gaire polits-, és un fet que queda palès en l'aspecte 

que tenien les proves fotogràfiques que feia el fotògraf -ja fossin de retrats o de qualsevol altre 

element d’interès-, que aquest solia regalar als seus clients i amics, com d’objecte de bescanvi 

privat entre Serra i el personatge en qüestió59. 

 

Per a tal fi, i de la mateixa manera que els fotoperiodistes i els retratistes coetanis, el fotògraf 

recorregué a la tecnologia emprada en aquell moment dins del camp fotogràfic, com eren les 

càmeres (…) de trípode i els aparells de mà, la principal diferència entre les quals radicava 

en els temps de presa de la imatge necessaris per a una correcta exposició. Mentre que les 

càmeres incloses en el primer grup, també anomenades càmeres de caixó o de peu, s’havien 

de recolzar sobre un trípode per a exposar la placa a llargs temps d’exposició que duraven 

un parell de segons, els aparells de mà es podien transportar fàcilment i no necessitaven 

l’ajuda d’un trípode, gràcies al fet que l’exposició estava limitada a petites fraccions de segon 

(…). 

 

(…) Les càmeres de trípode utilitzaven plaques de vidre (plaques seques de gelatina i bromur 
                                                        
58 Francesc Serra, L’artista al seu taller (2015). Op. cit., p. 31. 
59 TORRELLA, R. a SERRA, F.: L'artista al seu taller II: Fotografies de Francesc Serra [pròleg del catàleg 

d’exposició a l’Espai Xavier Miserachs del Palau de la Virreina del 27 de juny al 8 de setembre de 2002]. 
Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona. Lunwerg, Barcelona 2002. ISBN Editorial: 84-
7782-890-3. 
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de plata), suport que també usaven certes càmeres de mà. Els negatius en suport flexible 

(acetat de cel·lulosa) eren utilitzats de forma paral·lela en càmeres especialment dissenyades 

per a aquest tipus de suport, anomenades comunament càmeres per a pel·lícules en rotlles. 

L’ús de negatius de suport flexible començà l’any 1880 aproximadament, el que va fer que la 

presa de les imatges fora més accessible, fàcil i massiva, passant de les fràgils i pesades 

plaques de vidre a lleugeres tires de pel·lícula enrotllada en un diminut xassís, fàcilment 

transportable.  

 

Va ser la George Eastman Company (futura Kodak) qui llençà al comerç el primer rotlle de 

pel·lícula negativa en suport flexible, fabricat amb nitrat de cel·lulosa, el 1889. Però pel fet 

que el nitrat de cel·lulosa era extremadament inflamable, es creà a partir de 1924 una 

pel·lícula d’acetat de cel·lulosa, anomenada "Safety Film", o pel·lícula segura. També es van 

realitzar plaques a partir d’aquest procés. Des de 1903 es comercialitzaren els filmpack, o 

pel·lícules planes que permetien exposar diverses plaques sense la necessitat d’una cambra 

fosca, tan sols desprenent els fulls negres que cobrien cada pel·lícula60. 
 

Ens trobem doncs, en un moment en què la principal activitat dedicada a la comercialització 

de la fotografia girava entorn del gènere del retrat, pel que -després de l’establiment de la 

primerenca Carte de Visite i les més evolucionades fotografies de Cabinet o Boudoir que la 

substituirien- l’ús d’aquestes mides ja estandarditzades arribà a ser freqüent entre els 

fotògrafs, ja fossin professionals dedicats a l’edició de postals -com fou la figura Àngel 

Toldrà-, com d’altres amateurs que se serviren de les mateixes amb el propòsit d’utilitzar-les 

com a paper fotogràfic61. Igualment, veiem que el format emprat habitualment per Francesc 

Serra en els seus treballs fotogràfics, solia respondre al de les ja esmentades postals -és a dir, 

10x15 cm.-, i també com treballà assíduament amb càmeres de plaques, compaginant l’ús tant 

de negatius de vidre, com de pel·lícula plàstica; i positivà tant en papers sensibilitzats al 

gelatino-bromur, com en targetes postals al bromur62 -igualment sensibilitzades, i amb el dors 

imprès en forma de postal-, per a la reproducció d’unes imatges de funció utilitària, la finalitat 

de les quals era la de publicitar de l’obra dels artistes63. 

                                                        
60 Descripció de les diverses tipologies de càmeres i les tecnologies emprades en el camp fotogràfic a principis 

de segle XX: FREY, H.: La fotografía buena y fácil, 5ª edició, 1922, p. 31 a MARTINEZ, B.; SALGADO, S. 
(2006), p. 23. 

61 TORRELLA, R. (2002), p. 31. Op. cit., p. 34. 
62 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.32, 12.33 i 12.34,  pp. 227-229. 
63 Francesc Serra, L’artista al seu taller (2015). Op. cit., p. 31. 
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Talment, Serra se les enginyà per aconseguir material fotogràfic d’última generació a través 

del contacte que establí amb les diferents cases fotogràfiques d’arreu d’Europa i, juntament 

amb una càmera que li deixà un amic 64 , inicià a principis de segle la seva producció 

fotogràfica. Així doncs, el 13 de desembre de 1904, la casa Eastman Kodak de París 

contestava a una missiva del recentment iniciat fotògraf, on l’informaven de les seves ofertes: 

una comanda de 6.000 targetes postals al bromur costaven 75 frs., havent de pagar el 25% al 

comptat, tenint en compte l’enviament65. Una setmana després, el 19 de desembre, rebia 

resposta de la casa Ilford London, referent a la petició que els havia fet el fotògraf amb el 

propòsit de localitzar un proveïdor targetes postals al bromur a la mateixa ciutat de Barcelona, 

la qual el derivà a Riba Sdad., situada a la Plaça Catalunya, núm. 20, on li donarien tots els 

preus i detalls66 del producte que cercava. L’endemà mateix, el dia 20 de desembre, obtingué 

64 Anònim: Personalitats simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d'art (1932). Op. cit,. p. 28. Vegeu Annex 5, p. 155. 
65 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.32, p. 227. 
66 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.33, p. 228. 

Fig. 22. Targetes postals al gelatino-bromur emprades per Francesc Serra. IEFC 

Fig. 23. Targetes postals al gelatino-bromur emprades per Francesc Serra. IEFC  
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resposta de la Sociéte Anonyme des Plaques & Papiers Photographiques A. Lumiére & ses 

Fils, situada a la ciutat francesa de Lió, on l’informaven que per comandes importants, li 

deixaven al preu excepcional de 40 frs. per cada comanda de mil postals al gelatinobromur, 

preu al qual se li havia de sumar el valor de la duana en el seu transport67.  

 

Per altra banda, i com ja s’ha esmentat anteriorment, Francesc Serra no tingué la necessitat de 

resoldre les qüestions estètiques de les seves fotografies. Com a molt, es limità a la col·locació 

de màscares, fetes de cartolina negra, que enganxà als negatius per tal de reenquadrar les 

imatges que hi apareixien, i a l’aplicació de petits tocs de tinta vermella en clixés concrets que 

requeriren algun retoc. Tot i així, un aspecte en el qual sí que es capficà, va ser aquell relatiu 

al màrqueting, a través del qual havia d’aportar la seva pròpia identitat personal i generar la 

marca de l’empresa que es duia entre mans, pel que pensà en un ocurrent logotip en el qual hi 

havia representada, ni més ni menys que una serra -icona intel·ligentment utilitzada com a 

recurs mnemotècnic, que feia referència al seu cognom mateix-, i el qual fou dissenyat pel seu 

amic Xavier Nogués. Un altre identificador menys usat, fou un disseny del pintor i cartellista, 

Enric Moneny i Noguera (1903-1973), que en algunes ocasions aplicà mitjançant l’ús d’un 

segell al dors de les seves fotografies i, en altres circumstàncies, substituí el citat logotip per 

la marca d’un tampó de tinta amb el que estampava les seves dades de fotògraf a les còpies68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.34, p. 229. 
68 TORRELLA, R. (2002), p. 16. Op. cit., p. 34. 

Fig. 24. Logotip de Xavier Nogués per a l’estudi  
fotogràfic de Francesc Serra. AFB 
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D’aquesta manera, Serra fotografià les obres de molts dels artistes plàstics de l’època, com 

també de diverses col·leccions privades, causant sempre el mateix efecte: l’elogi de les seves 

imatges, que eren considerades d’un elevat nivell tècnic tant per part dels artistes, com 

d’aquells qui demandaren els seus serveis de fotògraf per a la reproducció de les seves peces 

-ja fossin museus69, galeristes o col·leccionistes- una vegada rere l’altra. Així, passaren al 

llarg dels seixanta anys que durà la trajectòria professional del fotògraf, tota mena d’objectes 

artístics per davant de la seva càmera, com foren pintures, dibuixos i escultures; tot i que 

també fotografià altres elements i escenes d’interès com mobles, ceràmiques, edificis, vistes 

d’interiors i de paisatge, i esdeveniments socials. Igualment, feu reproduccions de documents 

oficials, de planells arquitectònics i fins i tot, de fotografies d’altres fotògrafs anteriors a ell, 

arribant a generar un arxiu d’importantíssim valor documental, que tant serviria per a la 

història de l’art, com per a la història del seu país al llarg de tot el segle XX70. 

 

 

2.4. Les revistes il·lustrades i les primeres publicacions: Foto Serra 
 

Amb el pas del segle XIX al XX, la fotografia esdevingué un dels invents de més 

transcendència pel progrés de la ciència i la tecnologia, arribant a convertir-se, a mesura que 

avançava la Revolució Industrial, en un autèntic paradigma de la modernitat. Així doncs, la 

capacitat que tenia el fenomen fotogràfic tant d’enregistrament d’imatges de la realitat, com 

de la seva posterior reproducció, el posicionà -per l’alt grau d’objectivitat que el 

caracteritzava-, com a eina indispensable en la participació i divulgació activa dels fets socials, 

polítics, culturals i econòmics de l’època, els quals intervingueren, recíprocament, en la 

transformació que experimentà la mateixa fotografia amb el pas del temps.  

 

Com s’ha comentat anteriorment, una de les indústries que estava especialment interessada en 

les possibilitats que la fotografia podia oferir fou l’editorial, la qual veia en aquest camp una 

font de noves possibilitats vers l’àmbit de la premsa en general, sent aquesta una de les que 

més contribuïren en la seva evolució. Així doncs, amb la voluntat d’introduir la tècnica de la 

                                                        
69  Carta del 1904 de la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes, del Ayuntamiento Constitucional de 

Barcelona, on s’autoritza a Serra a reproducir fotograficamente varios cuadros del Museo Municipal de Bellas 
Artes. Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.26, p. 217. 

70 L’artista al seu taller. Fotografies de Francesc Serra del 1903 al 1961 [tríptic de l’exposició a l’Espai Xavier 
Miserachs del Palau de la Virreina, del 27 de juny al 8 de setembre de 2002]. 
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reproducció fotogràfica -la qual començava a ser considerada un important element de gran 

valor documental per a les publicacions-, l’any 1850 es començaren a utilitzar diferents 

procediments i suports d’impressió per a la reproducció d’imatges, els quals partien de 

l’aplicació de processos fotoquímics, com fou la litografia, i també fotomecànics. En aquest 

segon grup trobem procediments com el fotogravat, el qual consistí en una variació de gravat, 

basada en l’ús de tècniques fotogràfiques, com és l’aiguafort, el qual se servia d’un material 

fotosensible i resistent als àcids que dissolien les parts del metall exposades a la llum, 

ennegrint així la seva superfície; la fototípia, procediment d’impressió fotomecànica per 

contacte, inventat el 1856 pel fotògraf francès Louis Alphonse Poitevin (1819-1882) i 

posteriorment perfeccionat pel fotògraf alemany Joseph Albert (1825-1886), pel que rebé el 

nom d’Albertype; i el woodburytip, tècnica originalment anomenada fotoglíptia, la qual es 

basava en un procediment de reproducció fotomecànica de molt alta qualitat -patentat el 1864 

per l’anglès Walter B. Woodbury, i emprat durant l’últim terç del segle XIX per a la 

il·lustració de llibres que incloïen retrats fotogràfics-, en el qual l’acció de la llum era 

innecessària pel fet que les imatges monocromàtiques de to continu -les quals eren còpies 

exactes als originals fotogràfics-, s’obtenien per transferència directa i es produïen a partir de 

l’empremta del carboni, el qual generava un lleuger efecte de relleu sobre la superfície del 

paper. 
 

Tot i així, malgrat la gran aportació que pogueren suposar aquests avenços tecnològics per a 

la publicació de fotografies a la premsa, els procediments esmentats encara no permetien la 

impressió simultània de text i imatges, motiu pel qual no resultaren adients per a l’edició de 

diaris i revistes del moment. No fou fins trenta anys més tard, el 1880, que aparegué el 

procediment fotomecànic de semitò, tècnica desenvolupada a Alemanya aquell mateix any, 

per Georg Meisenbach (1841-1912), i paral·lelament als Estats Units pel fotògraf Farnk 

Eugene (1865-1936) i l’inventor Stephen Henry Horgan (1854-1941)71, i gràcies a la qual es 

féu possible l’aparició de fotografies impreses mecànicament a la premsa, fet que possibilità 

finalment la impressió conjunta dels dos elements gràfics.  

 

                                                        
71 NEWHALL, B.: Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Ed Gustavo Gili, Barcelona 

a INSENSER, E.: Sobre la publicación de revistas fotográficas y su importancia en el estudio de la historia 
de la fotografía, p. 89. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, Ajuntament de Girona [en línia]. 
Consultat 12 de maig de 2017, des de: 
http://www.girona.cat/sgdap/docs/mtau1m7elisabet%20insenser%20bufrau.pdf 
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A partir d’aquest important esdeveniment, la premsa inicià un procés de progressiva 

substitució dels gravats de dibuixos per imatges fotogràfiques a l’hora d’il·lustrar les seves 

publicacions. Com a conseqüència, a causa dels diferents usos que es donaren a les esmentades 

imatges -il·lustratiu, documental, artístic o publicitari-, s’establiren diversos gèneres de 

premsa, a través de la difusió dels quals es participà en la divulgació de la mateixa fotografia. 

Aquests nous models foren la premsa diària, la qual usava la fotografia com a element 

informatiu de l’actualitat; les revistes gràfiques, on la fotografia prevalia davant del text i, 

gràcies a la qual, aparegué i es potencià el periodisme visual d’entreteniment; i la premsa 

fotogràfica, la qual solia consistir en revistes de caràcter tècnic, dedicades exclusivament a 

l’àmbit fotogràfic, on es tractava el tema de la fotografia per se, basat en l’estudi d’aquesta 

disciplina des de la seva tècnica i les seves múltiples aplicacions72. 

 

Francesc Serra es documentà, precisament, a partir de la informació que li oferí la premsa 

fotogràfica de la seva època, i fou d’aquesta manera que aprengué les bases de la fotografia. 

A partir de les referències tècniques que li proporcionaren aquestes publicacions, juntament 

amb les nocions que adquirí gràcies a l’estudi del manual francès anteriorment citat, aconseguí 

aplicar-ne les teories exitosament, assolint així els coneixements que li brindarien la 

possibilitat de dedicar-se professionalment a un altre vessant de la premsa contemporània: les 

revistes gràfiques. Aquestes, foren un tipus de revistes que s'inspiraren i dissenyaren partint 

del model que regia la publicació francesa L'Illustration, de la qual n'imitaren tant el nom com 

l'estructura. Així doncs, tal com succeïa a l'edició original, en elles s'hi tractaven temes 

artístics, alhora que s'analitzaven i es qüestionaven les aportacions i assoliments dels corrents 

culturals contemporanis, oferint-se com a plataforma des d'on potenciar la publicació 

d’articles d'actualitat, textos d'escriptors reconeguts del moment i com no, d'imatges -les quals 

tant podien ser reproduccions d'obres d'art com remetre a temes científics73-.  

 

La particularitat que caracteritzà aquestes publicacions de ser il·lustrades mitjançant imatges 

fotogràfiques, remet a la voluntat d’algunes agrupacions burgeses, influenciades pels corrents 

pictorialistes, les quals disposaren del capital suficient per a poder-ne costejar la seva edició -

d’alt valor econòmic, si tenim en compte la despesa que suposava en aquells temps una bona 

                                                        
72 INSENSER, E., p. 90. Op. cit., p. 39. 
73 TORRELLA, R.: La fotografia a La Ilustració Catalana, p. 225. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - 

Arxiu Fotogràfic. Publicat en format PDF al web informatiu del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions. Ajuntament de Girona [en línia]. Consultat 14 de novembre de 2015, des de: 
http://www.girona.cat/sgdap/docs/4eh6glmrafael%20torrella_1.pdf 
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impressió que garantís unes reproduccions fotogràfiques de qualitat-. La seva producció 

s’inicià, doncs, sense cap altre suport econòmic que no foren les subscripcions dels lectors, 

passant posteriorment a ser la publicitat el mecanisme amb el qual se’n cobriren les despeses, 

i la que acabaria per posicionar-se com a principal via del seu finançament. D’aquesta manera, 

per tal de mantenir actives aquest tipus de revistes que constituïren una nova forma de 

transmetre informació al públic culte de la societat -per motius de solvència i per tal de garantir 

la seva continuïtat-, es feren publicacions de curta tirada que aparegueren periòdicament, fos 

setmanal o bé quinzenalment. Malgrat tot, pel fet de no haver-hi una indústria nacional que 

els donés suport, aquests projectes editorials solien fracassar en l’intent, fet que faria un gir 

amb l’arribada de la casa Kodak a Espanya, la qual cosa promogué una etapa d’expansió de 

la fotografia, tant en l’àmbit industrial com comercial, arreu del país74. 

  

Concretament a Catalunya, un dels casos més evidents el trobem en l’edició de la segona 

època de la revista La Ilustració Catalana -apareguda per primer cop l’any 1880, i que a partir 

de 1903, se’n publicà la segona època, en la que Serra hi col·laborà amb l’aportació 

d’informació fotogràfica, a partir del 1913-, a través de la qual es pretenia contribuir en la 

difusió del fenomen fotogràfic, propòsit que queda palès en la declaració d’intencions que es 

féu al prospecte del primer número de la revista que en aquesta nova etapa sortia a la llum75: 

  

 Anem a fer una Ilustració Catalana que ho sia de debó. (...) Ho serà per sos 

gravats, que reproduhiran les obres dels nostres artistes y dels nostres industrials, 

los nostres monuments y la nostra naturalesa, la nostra gent y les nostres costums, 

los nostres fets y les nostres festes, les reliquies del nostre art antich y totes les 

nostres manifestacions del modern [sic]76. 

 

Segons aquestes premisses i com a resultat del fenomen de la revista mateixa, esdevingué una 

classificació de les especialitats fotogràfiques que es presentaren com el reflex d’unes idees 

de caràcter progressista, ja instaurades en la societat de l’època. D’aquesta manera es 

distingiren diversos vessants fotogràfics, fet que assenyalava la disparitat entre les tipologies 

de fotògrafs que hi havia en aquell moment, les quals divergien depenent de la seva funció. 

                                                        
74 INSENSER, E., p. 90. Op. cit., p. 39. 
75 TORRELLA, R.: La fotografia a La Ilustració Catalana, pp. 225-226. Op. cit, p. 40. 
76 La Ilustració Catalana, núm. 1, Prospecte, 1903 a TORRELLA, R.: La fotografia a La Ilustració Catalana, 

p. 226. Op. cit., p. 40. 
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Trobem doncs, cert contrast entre els fotògrafs retratistes, com foren Pau Audouard i Deglaire 

(1856-1918)77, els Napoleon -la parella de fotògrafs formada per Annaïs Tiffon Cassan (1831-

1912) i Antonio Fernández Soriano (1827-1916)-, o Antoni Esplugas i Puig (1852-1929); i els 

fotògrafs de camp -dedicats a l’enregistrament i reproducció d’obres d’art, monuments i altres 

elements de caràcter cultural, amb la voluntat de singularitzar i emfatitzar l’objecte en qüestió, 

per tal de presentar-lo com a element d’estudi o bé, donar-li un ús publicitari-; els fotògrafs 

cronistes de l’art, com Adolf Mas i Ginesta (1860-1936), Joan Vidal i Ventosa (1880-1966), 

i el mateix Francesc Serra; i els fotògrafs artistes -que treballaven dins l’àmbit fotogràfic amb 

la pretensió de generar un discurs i una estètica d’acord amb els cànons pictòrics establerts en 

aquells temps, amb la idea de presentar-ne les imatges resultants a concurs-, com Joan 

Vilatobà i Fígols (1878-1954). Per altra banda, estaven els grups de fotògrafs excursionistes -

els quals també solien ser membres actius dels centres excursionistes, i els quals estigueren 

units per un profund sentiment catalanista i tingueren un gran desig de descobrir i divulgar els 

paratges de les seves terres a través de la fotografia-; i els fotoperiodistes -emergents a les 

revistes de premsa, en un moment en què els diaris encara no publicaven fotografies, tot i la 

incipient demanda social de veracitat fotogràfica78-. 

 

Hi hagué fotògrafs que contribuïren en la publicació d’imatges a les revistes en tan sols en 

una o dues ocasions, mentre que n’hi hagué d’altres que aprofitaren la visibilitat que premsa 

els oferia i l’usaren com a canal per a la seva autopromoció. D’aquesta manera, un altre 

component informatiu de rellevància que facilitaven les revistes d’art en els seus inicis fou, a 

més de les esmentades imatges fotogràfiques, l’autoria d’aquell qui les havia realitzat, la qual 

habitualment es trobava al peu de les imatges on apareixia el nom del fotògraf pertinent. És 

gràcies a aquests peus d’imatge que, tot i el pas del temps, ha estat possible resseguir les 

activitats laborals dels fotògrafs professionalitzats de principis del segle XX -com és el cas de 

Francesc Serra-, tot i que malauradament aquesta praxi s’anà perdent al llarg dels anys 20 i 

30, fet que propicià una consegüent pèrdua d’informació en les futures publicacions i la 

impossibilitat d’identificar-ne l’autor79. 

 

                                                        
77 GARCÍA-FELGUERA, M.S.: Jean Oscar Audouard Lamieussen. Grup de recerca Gracmon, Universitat 

Pompeu Fabra [en línia]. Girona Cultura. Consultat el maig de 2018, des de: 
http://www.girona.cat/sgdap/docs/jx22ln3garcia-felguera.pdf 

78 TORRELLA, R.: La fotografia a La Ilustració Catalana, p. 227. Op. cit., p. 40. 
79 TORRELLA, R.: La fotografia a La Ilustració Catalana, p. 226. Op. cit., p. 40. 
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2.4.1. El relleu entre generacions de fotògrafs 
 

A mercè tant dels continus elogis que rebé la tasca fotogràfica de Francesc Serra, per part 

d’aquells qui en demandaren els seus serveis -ja fossin artistes, marxants, galeristes o 

col·leccionistes d’art-, com de la sincera amistat que establí amb tots ells, al fotògraf li 

començaren a sorgir diverses oportunitats de publicar els treballs de documentació fotogràfica 

que havia fet de les obres artístiques més rellevants del moment, a revistes com L’Esquella de 

la Torratxa80, La Ilustració Catalana, Vell i Nou, La Gaseta de les Arts, D’ací i d’Allà o 

Destino. Així, moltes de les imatges captades per la seva càmera, il·lustraren una 

importantíssima quantitat de catàlegs de galeries com la Sala Parés, La Pinacoteca, les 

Galeries Laietanes o la Galeria Syra, entre d’altres, i talment com succeïa a les revistes 

gràfiques, en moltes ocasions, les reproduccions de les seves fotografies anaven 

acompanyades del nom del seu autor, que en aquest cas les signava com Fotografia Serra81. 

 

Així doncs, resulta pertinent considerar la figura de Francesc Serra com aquella que 

continuaria la tasca fotogràfica d’Adolf Mas i Ginestà (1861-1936), considerat un dels 

principals fotògrafs interessats en el reportatge fotogràfic, qui es guanyà el reconeixement de 

cronista de l’art a principis del segle XX, i esdevingué el fundador de l’Arxiu Mas, en el qual 

reuní una importantíssima quantitat d’informació fotogràfica, referent a les obres artístiques 

eixides o estudiades al llarg dels seus anys de professió. Podem apreciar el fet que ambdós 

fotògrafs mantingueren relacions laborals, als inicis de la trajectòria com a fotògraf de Serra, 

en una carta manuscrita per Mas i enviada des del seu estudi de fotografia amb domicili al 

carrer Rosselló, 277 -motiu pel qual deduïm que la seva datació es troba compresa entre els 

anys 1905 i 1924, època en què l’establiment estava situat a l’esmentada adreça-, on li diu:  

 

Amic Serra. Adjunt el negatiu que va deixarnos i gracias. En Ramon Casas pintor 

me demana de ferli un engrandiment en un paper que diu que vosté li entregá amb 

una proba que li va fer no se de que. Vol fer lo favor de dirme quina marca era? 

Suposo que's tracta de paper bromur. Gracias avansadas de son amic, Mas [sic]82. 

                                                        
80 Entre els documents professionals de Francesc Serra es trobaven unes reproduccions fotogràfiques destinades 

a il·lustrar algunes pàgines del número 841 d’aquesta revista, identificades amb el número de clixé 23.226,  
testifiquen la participació del fotògraf en aquest tipus de publicacions. Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. 
Vegeu Annex 12.19, p. 217. 

81  Francesc Serra. L'artista i el seu taller [en línia]. viQolot. Consultat el 22 desembre 2015, des de: 
http://www.vicolot.com/index.php?idContingut=31 

82 Barcelona, sense data. Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 2, p. 148. 
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Tot i així, malgrat la sinergia que caracteritzà aquesta relació inicialment, el novell fotògraf 

anà gradualment substituint al més veterà, pel que fa a la il·lustració de revistes -com succeí 

amb el cas de La Ilustració Catalana on, a partir del 1915, les imatges d’art que fins al moment 

apareixien signades per Mas, passaren a ser identificades pel peu de foto Fot. Serra, Foto 

Serra o bé Clixé Serra-, fet que el situa, clarament, com el seu successor en l’activitat de la 

reproducció fotogràfica de l’art contemporani català83. De la mateixa manera, substituí al 

fotògraf especialitzat en la reproducció d’obres d’art, Joan Vidal i Ventosa (1880-1966)84 -un 

altre fotògraf especialitzat en la reproducció d’obres d’art, qui treballà assíduament en 

l’execució dels encàrrecs provinents dels museus de la ciutat de Barcelona85, amb qui Serra 

també hi establí relació, tal com corrobora una fotografia d’autor desconegut, que situa a 

ambdós fotògrafs -juntament amb els crítics d’art Joaquim Ciervo i Paradell (1880-1959) i 

Carles Junyer i Vidal (1881-1962), i els artistes plàstics, Ricard Opisso, Alexandre de 

Cabanyes i Marquès (1877-1972) i Sebastià Junyent i Sans (1865-1908)-, en l’exposició 

d’homenatge a Els Quatre Gats, que tingué lloc a la Sala Parés, el maig de 195486. 

 

Un altre cas que documenta i exemplifica, més concretament, la progressiva substitució de les 

fotografies publicades de Mas per les de Serra, és el de la revista Vell i Nou87, on s’evidencia, 

clarament, l’evolució de les generacions de fotògrafs que hi col·laboraren assíduament. Veiem 

doncs, que la primera fotografia publicada per Adolf Mas en aquesta revista, la trobem en el 

número 1 del primer any, que aparegué el 13 de març de 1915 i anava signada per l’abreviatura 

FOT. MAS. Per altra banda, el primer anunci que hi publicà aquest fotògraf, aparegué el 15 de 

maig, d’aquell mateix any, on apareixia el següent text: MAS. FOTOGRAFÍA D’ART. Rosselló 

277- Barcelona. Posteriorment, a partir de la publicació número 14, del dia 1 de desembre de 

1915, l’anunci canviava d’aspecte gràcies a l’aportació d’un nou logotip, presentat sobre un 

fons negre, disseny que mantingué fins a la publicació del segon any de la revista, número 

prospecte, apareguda l’any 1916, moment en què recuperà el logotip inicial per a la publicació 

del seu últim anunci, tot i que en aquesta ocasió no hi aportà informació fotogràfica. Durant 

aquest període, Mas fou el màxim exponent dels fotògrafs dedicats a la reproducció d’obres 

                                                        
83 MONTAÑÉS, J.A.: El fotógrafo de los artistas. El País, 28 abril de 2009 [en línia]. Consultat 20 de desembre 

de 2015, des de: https://elpais.com/diario/2009/04/28/catalunya/1240880857_850215.html 
84 TORRELLA, R. (2002). Op. cit., p. 34. 
85 TORRELLA, R. (2002). Op. cit., p. 34. 
86 MARAGALL, J. Història de la Sala Parés. Barcelona, 1975. Foto 248 a  TORRELLA, R., (2002). Op. cit., 

p. 34. 
87 Consultat el 22 desembre 2015 a ARCA - Biblioteca Nacional de Catalunya [en línia]: 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/vellnou 
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d’art que apareixien en la publicació, fet que demostra l’elevat nombre d’imatges que hi 

aparegueren al seu nom. Paral·lelament, Francesc Serra féu la seva primera aportació 

fotogràfica amb la publicació d’una sola imatge que reproduïa un dibuix del pintor Gustavo 

de Maetzu (1887-1947), en el número 4 del primer any de la revista, editat el dia 1 de juliol 

de 1915 -on també apareixen altres imatges signades per Mas, juntament amb un anunci del 

seu estudi fotogràfic-, la qual signà amb l’abreviació FOT. SERRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Reproducció d'una pintura de Gustavo Maetzu publicada a 
Vell i Nou, 1915 
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No seria fins al número 41 del tercer any de la revista, publicat el 15 d’abril de 1917, que 

Serra tornaria a enviar fotografies per a l’edició de la revista. En aquesta ocasió, les imatges 

de Serra hi participaren juntament amb d’altres d’autoria diversa -com fou Fot. Henrich i Cia, 

o bé, que apareixen sense autor, acompanyades únicament d’una descripció-, amb l’aportació 

de sis fotografies que se signaren com Fot. Serra. A partir d’aquest moment, el nom del 

fotògraf aniria guanyant protagonisme, arribant-se a posicionar com a capdavanter en 

l’aportació d’imatges d’obres artístiques a Vell i Nou. Tot i així, a partir de la publicació 

número 45 del tercer any, apareguda el 15 juny de 1917 -moment en què es diversificà 

notablement l’autoria de les imatges emprades per a l’edició de la revista-, es notà una 

davallada en les aportacions de Serra. Per la seva banda, Mas publicava algunes fotografies, 

tot i que, tal com comentàvem amb anterioritat, ja no s’anunciava des de 1916.  

 

L’última contribució d’Adolf Mas a la revista, abans d’abandonar-la durant un any, i que serví 

de portada del número 53 del tercer any de l’edició de Vell i Nou, del 15 d’octubre de 1917, 

s’identificà com a tal amb la signatura Fot. Mas. En aquest mateix exemplar, tot i que no 

publicà cap imatge, Francesc Serra presentava el seu primer anunci publicitari a la premsa: F. 

SERRA, FOTÒGRAF. REPRODUCCIÓ DE PINTURES: AUTOCROMES - SEL·LECCIÓ TRICOMA. 

SALMERÓN, 56, 2on. BARCELONA. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26. Primer anunci de Francesc Serra a Vell 
i Nou, 1917 
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Així doncs, a partir de l’edició número 55, del tercer any, apareguda al 15 de novembre de 

1917, fins al número 63 del quart any publicat, el dia 1 de març de 1918, la presència de 

Francesc Serra es féu notòria en la revista, on alternà la publicació d’informació fotogràfica 

amb la d’algun anunci del seu negoci. D’aquesta de manera, en algunes publicacions hi 

apareixien fotografies seves tot i que, en aquest cas, no s’hi anunciava i viceversa; i fou també 

en aquesta època que passà de signar Fot. Serra a Fotografia Serra. Per la seva banda, la 

figura de Mas reapareixia a partir del número 79, del quart any de la revista, editat el 15 de 

novembre de 1918, amb la publicació d’alguna fotografia. Així, continuà aportant informació 

fotogràfica, fins al número 103-105 del cinquè any, eixit el dia 15 de desembre de 1919 -amb 

el qual es tancava la que fou considerada la primera època de la revista Vell i Nou-, sota les 

signatures: Clixé Mas, Fotografia Mas o Clixé Arxiu Mas.  

 

Es desconeix si fou per qüestions normatives o de disseny establertes els anys precedents a la 

segona etapa que havia de venir de la revista Vell i Nou, però ressalta el fet que, en els últims 

anys, les signatures de les autories passaren de presentar-se de manera abreviada, a mostrar-

ne les paraules completes. D’aquesta manera, a mesura que avançaven els anys, la publicació 

guanyà en qualitat i cada vegada hi havia més anunciants. Tot i així, partir de l’aparició de la 

qual fou considerada la segona època de la publicació, l’any 1920, la publicitat desapareix. A 

partir d’aquest moment, tot i que ja no s’anunciaven, les publicacions de fotografies de Mas i 

de Serra s’anaren alternant -juntament amb les d’altres fotògrafs, com Fot. J. Soler i Santaló, 

Fot. Ribera, Fot. Moreno o Fot. Lacoste-, apareixent sota les signatures Clixé Arxiu Mas o 

Cli. Arx. Mas i Fotografia Serra o Fot. Serra, respectivament.  

 

En l’edició número 18 del primer volum, relatiu a la segona època de la revista, publicada el 

mes de setembre de 1921 -la qual consistí en l’última publicació de la Revista Quinzenal 

d’Art: Vell i Nou-, Francesc Serra hi publicà algunes fotografies, de la mateixa manera que hi 

aparegué un anunci on presentà el seu nou logotip, dissenyat per Xavier Nogués, 

complementant al text F. SERRA, FOTÒGRAF. REPRODUCCIÓ DE PINTURES. SANT SEVER, 

10. BARCELONA, on s’observa un canvi en l’adreça de l’estudi del fotògraf.  
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D’aquesta manera, i gràcies a l’experiència que anà adquirint dins del camp fotogràfic en el 

qual es desenvolupava i a les facilitats que li oferien els anuncis que publicava a les diverses 

revistes dedicades a l’art català, el fotògraf emprà un nou mètode propagandístic, com fou un 

full de presentació que ell mateix edità, on s’anunciava com Francisco Serra. Especialitat en 

fotografies de Quadres, Autocromes i Diapositives per a l’ensenyança de les Belles Arts88. 

Queda reflectida, doncs, part de la trajectòria professional del fotògraf Francesc Serra, qui 

amb el pas dels anys en què anà adquirint experiència dins l’àmbit fotogràfic, tingué 

l’oportunitat tant de documentar, com de participar en la divulgació dels canvis que 

experimentà l’art català -des del modernisme, passant pel noucentisme, fins a l’etapa posterior 

que propicià la divisió dels corrents artístics establerts fins al moment, amb la consegüent 

aparició de les avantguardes-, al llarg de les diverses etapes que el caracteritzaren i amb les 

que el fotògraf hi continuà treballant fins a la dècada dels 50. 

 

 

88 TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 

Fig. 27. Nou anunci de Francesc Serra a Vell i Nou, 
1921 
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3. El negoci de la fotografia:  

 
Francesc Serra i Dimas deixà, doncs, l’ofici de dibuixant litògraf per esdevenir fotògraf 

reproductor d’obres d’art. A mesura que passaven els anys i s’anava professionalitzant en 

l’àmbit fotogràfic, va anar consolidant la seva tècnica i millorant la qualitat dels seus treballs, 

de la mateixa manera que desenvolupà el màrqueting necessari per a donar-se a conèixer i 

anunciar la seva activitat com a fotògraf i els serveis que oferia. És possible resseguir aquest 

fet en les seves targetes de visita, les cartes encapçalades amb la informació relativa al seu 

negoci o el logotip, anteriorment esmentat, amb la icona de la Serra que identifica 

metafòricament al fotògraf -recurs gràfic que posteriorment seria molt emprat pels artistes 

surrealistes-, fet que apunta a l’enginyós i avançat pensament que tenia el fotògraf en la seva 

època. 

 

Amb el pas dels anys i a mesura que s’anà professionalitzant en el camp fotogràfic, edità un 

full de presentació 89  -que curiosament, es regia pel mateix esquema de la pàgina de 

presentació de La Ilustració Catalana, publicada en el número 1, de la primera època de la 

publicació del mes de juliol de 1880, on es dedicà un paràgraf per cadascun dels possibles 

grups d’interessats als qui la revista es dirigia-, encapçalat novament pel seu logotip, on 

adjuntà el telèfon i l’adreça del seu negoci, seguits d’un text intel·ligentment adreçat als 

possibles clients, informant-los de per què els podien interessar les seves fotografies i dels 

avantatges que els suposaria contractar els seus serveis de fotografia. 
 

 

                                                        
89 Full de presentació de l’estudi de fotografia, editat per Francesc Serra. F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 

12.59 p. 211. 
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Fig. 28. Anvers del full de presentació de l’estudi fotogràfic de Francesc Serra. AFB 

Fig. 29. Revers del full de presentació de l’estudi fotogràfic de Francesc Serra. AFB 
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D’aquesta manera, Francesc Serra -qui s’oferia a visitar la possible clientela com a fotògraf 

industrial especialitzat en la reproducció d’obres d’art-, rebé nombroses peticions -tal com ho 

exemplifiquen els correus que els clients enviaven al fotògraf amb la petició de reunir-se per 

a tal fi-, qui el citaven per veure’s o directament fer-li algun encàrrec, com en són alguns 

exemples les cartes i postals que els pintors Feliu Elias i Bracons i Pere Ysern i Alié (1875-

1946), i l’escultor Enric Clarasó i Daudí (1857-1941), escrigueren a Francesc Serra90. 

 

Però al seu negoci, Francesc Serra no només s’enfocava en la labor fotogràfica i a les qüestions 

relatives al màrqueting que havia de vendre el seu producte, sinó que també es dedicà amb 

cura a la seva completa administració. Així ho demostren els documents i correspondències 

de caràcter administratiu -dividits avui dia entre les dues institucions dedicades a custodiar el 

llegat del fotògraf, com són l’AFB i l’IEFC-, a través dels quals, ens és possible observar tant 

el rigorós mètode de documentació, ordenació i seguiment als que eren sotmesos els productes 

fotogràfics generats al seu estudi; com les tarifes que aplicava pels serveis que prestava -com 

podem observar en les factures de fotografies entregades tant a l’Escola del Treball per 201 

ptes., com al Servei d’Exposicions per un total de 66.750 ptes.91-; o també el tracte que tenia 

amb els seus clients o representants d’aquests. També sabem que de la col·lecció Nostres 

Artistes es posaren a la venda un nombre reduït de volums al preu de 7 pessetes l’exemplar; 

i el preu de la subscripció fou de 6 pessetes l’exemplar portat a domicili i abonant-se l’import 

al lliurament del volum. Així doncs, s’obriren subscripcions a la “Llibreria Verdaguer” 

(Rambla del Centre, 5), a les Galeries Laietanes Corts, 613), a la “Casa Renart i 

Cia.”(Diputació, 217), i a “La Pinacoteca”(Passeig de Gràcia, 34); i L’administració-dipòsit 

s’establí a la Llibreria de la Sala Parés (Petritxol, 3 i 5, Barcelona)92. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
90 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.15, 12.18 i 12.55, pp. 216 i 240. 
91 Ambdos documents consten sense data i es conserven als fons de Francesc Serra de l’IEFC i a l’AFB, 

respectivament. Vegeu Annexos 12.50 i 11.57, pp. 240 i 209. 
92 El Matí, 7 de gener de 1932. Fons Família Serra. 
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Fig. 30. Factures de fotografies entregades al Servei d’Exposicions, sense data. AFB 
 

 

 

 

 

Pel que fa a l’organització de l’arxiu, podem observar com el fotògraf tant confeccionà 

catàlegs i llistes -endreçades per ordre alfabètic-, dels d’artistes i col·leccionistes amb els qui 

treballava; com inventaris de fotografies fetes a col·leccions privades, com són els casos de 

les del Vescomte de Güell -Eusebi Güell i López-; del pintor Antoni Vila Arrufat93; de 

l’industrial Lluís Plandiura -amb qui establí contacte i relacions professionals a través de 

Nicolau Raurich, tal com es pot observar en una nota escrita pel pintor, destinada al mateix 

Plandiura que diu: Estimat Amic Plandiura; El portador de la present, l’amic Francesc Serra, 

desitja parlar amb vte. per un assumpte d'arts94; o de Jorge Mayerhoffer, tot indicant en 

aquesta última que és una interessant col·lecció a mirar95.  

                                                        
93 Document de l’Arxiu Serra amb un llistat dels clixés del pintor Antoni Vila Arrufat. F. Serra / AF-AHCB. 

Vegeu Annex 11.58, p. 210. 
94 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.38, p. 230. 
95 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.33, p. 198. 
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Fig. 31. Carta destinada a Lluís Plandiura de part de 
Nicolau Raurich, 1915. IEFC 

Fig. 32. Sobre de fotografíes de l’estudi F. 
Serra pel Sr. Pladiura. AFB 

Fig. 33. Catàleg de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra, endreçat per ordre alfabètic. AFB 
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3.1. L’estudi fotogràfic 
 

Segons observem en els documents que sorgiren de la trajectòria professional de Francesc 

Serra, podem concloure aquest tingué almenys quatre estudis fotogràfics, o llocs de treball on 

desenvolupà la tasca de fotògraf. La primera adreça des d’on consten, l’any 1904, 

correspondències de caràcter professional entre Francesc Serra i les cases fotogràfiques 

Eastman Kodak de París -casa de materials fotogràfics amb la qual també intercanvià correus 

l’any 1933 enviats a la seva seu espanyola, situada a la Plaza del Sol de Madrid, en concepte 

d’un impagament del fotògraf a causa d’un error bancari96 -, i la Ilford Limited de Londres97, 

és al carrer Bruch 46, 4rt, de Barcelona.  

 

Per altra banda, veiem com a partir del 15 d’octubre de 1917, en la publicació número 53 de 

la revista Vell i Nou, aparegueren els primers anuncis publicitaris del fotògraf F. Serra, tot i 

que aquesta vegada amb una altra adreça: al segon pis del carrer Salmerón 56, de Barcelona98. 

Tot i així, als anuncis que aparegueren a la mateixa revista, a partir de l’edició número 18, del 

primer volum de la segona època, el mes de setembre de 1921, situaven el negoci fotogràfic 

al carrer Sant Sever 10, de Barcelona99. 

 

Finalment, Francesc Serra establiria el seu estudi fotogràfic -que alhora seria el seu domicili 

familiar-, al pis 4rt 2a del número 17 de la rambla del Prat de Barcelona, adreça on rebé les 

notificacions de la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona, comunicant-li que havia estat 

admès com a representante de la misma en el gremio de Fotógrafos sin Galería (Gracia)100, 

l’any 1924, i representante de la misma en el gremio de Fotógrafos (Gracia)101, l’any 1930. 

Aquesta adreça també figura a les cartes amb capçalera del seu negoci fotogràfic, des de l’any 

1936, fins que es retirà de l’ofici. Segons recorda Esther Serra Dorca -néta del fotògraf-, el 

laboratori, sempre amb el llum vermell encès i on estava prohibit entrar, estava situat a les 

golfes, mentre que al passadís de casa hi tenia distribuïts els mobles que conservaven el seu 

arxiu fotogràfic. A la paret del seu despatx de Francesc Serra hi tenia el baròmetre, el 

                                                        
96 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.32, p.227 i 12.45-12.49,  pp. 232-239. 
97 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.33,  p. 228. 
98 Vell i Nou, Any 3, núm. 53 (15 oct. 1917) [en línia]. Consultat el 5 de maig de 2016 des de:  

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/vellnou/id/411/rec/129 
99 Vell i Nou, Època 2, vol., núm. 18 (set. 1921) [en línia]. Consultat el 5 de maig de 2016 des de:  

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/vellnou/id/327/rec/271 
100 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.41, p. 230. 
101 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.42, p. 231. 
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termòmetre i altres aparells per mesurar el temps102, juntament amb una selecció de pintures 

i dibuixos dels artistes Casas, Sunyer, Canals, Domingo i Muntané 103 , originals que 

testimoniaven l’agraïment i la simpatia dels artistes catalans moderns per al fotògraf, els 

quals es trobaven penjats, juntament amb les mateixes postals que foren exposades a 

l’aparador de Can Parés104.  

 

 

Fig. 34. Capçalera del full emprat a l’estudi fotogràfic de Francesc Serra. AFB 

 

Amb el pas del temps, també anà concretant la informació dels seus anuncis, pel que 

evolucionà la seva manera de presentar els serveis que prestava. En la primera època, l’any 

1917, es presentava com a F. SERRA, FOTÒGRAF. REPRODUCCIÓ DE PINTURES: 

AUTOCROMES - SEL·LECCIÓ TRICOMA, tot i que a partir de 1921, es limità a posar F. 

SERRA, FOTÒGRAF. REPRODUCCIÓ DE PINTURES. No fou fins a 1936, que canvià el 

text de presentació per F. SERRA, FOTÒGRAF: Informacions d’Art antic i modern, fets que 

denoten una evolució del fotògraf tant conceptual, com de l’especialització en la tècnica 

fotogràfica, amb el pas dels anys. 

 

Juntament amb el fons fotogràfic de Francesc Serra, ubicat a l’AFB -institució dedicada a la 

conservació, al tractament, la catalogació i difusió del patrimoni fotogràfic de la ciutat-, es 

conserven una sèrie de documents compilats pel mateix fotògraf, entre els quals figura una 

col·lecció de fulletons d’exposicions d’artistes de tota època, procedència i vessant artístic. 

Més que per mer record, sembla que les motivacions que empenyeren al fotògraf a conservar-

los fou, més aviat, derivades de la visió del documentalista, ja que molt possiblement l’autoria 

de les imatges que els il·lustraven era seva -fet deduïble en l’observació de les característiques 

                                                        
102 SEMPRONIO (1961). Op. cit., p. 10. Vegeu Annex 6, p. 157. 
103 Lluis Muntané i Muns (1899-1987), pintor i dibuixant. 
104 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
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compositives més rellevants d’aquestes, les quals corresponen a l’estil habitual de Serra-. Un 

document d’aparent caire personal que guardava el fotògraf -i que així exemplifica ambdues 

hipòtesis-, és un fulletó biogràfic sobre el pintor Joan Brull, titulat La personalidad de Brull 

en el arte catalán -el qual s’acompanya d’unes fotografies de l’artista al seu taller, envoltat 

de llenços, davant d’una pintura a mig fer i un parell de reproduccions de les seves obres-, que 

fou il·lustrat, tal com ho indica el peu de la fotografia on diu (ARCHIVO SERRA), amb imatges 

del seu fons fotogràfic105. 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal esmentar que, en alguns casos, en aquests fulls de mà i altres tipus de documents, hi 

consten referències manuscrites -molt possiblement anotades pel mateix fotògraf, o pel seu 

fill, qui sovint li feia d’ajudant a l’estudi-, de la ubicació dels clixés emprats a les publicacions, 

amb la indicació caixa nº., tal com veiem en dos retalls de diari d’articles sobre l’escultor 

Jaime Martrus. El primer, titulat Jaime Martrus, premiado, va ser il·lustrat amb una fotografia 

de Francesc Serra, fet evident, si ens fixem en el text manuscrit a la cantonada inferior dreta 

del paper, on diu caixa 249, com a indicador de la situació del negatiu de l’esmentada 

imatge 106 . El segon article, titulat La nueva imagen de San Miguel para el Gremio de 

                                                        
105 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.23, p. 193.  
106 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annexos 11.2 i 11.6 pp. 191. 

Fig. 35. Documents compilats pel fotògraf 
i conservats al Fons Francesc Serra, AFB 

Fig. 36. Llibret de mà de l’exposició de 
Joan Brull a la Sala Parés 
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Revendedores i el qual també s’acompanya d’una fotografia de l’escultura del sant -realitzada 

per Martrus i destinada a la façana de la casa de l’antic Gremi de Botiguers i Revenedors de 

Barcelona-, realitzada per Serra i que, com en el cas anterior hi ha anotada la mateixa 

localització del clixé dins del fons del fotògraf. Com aquest, hi ha altres fulletons 

d’exposicions amb les anotacions pertinents, relatives a les caixes on s’ubicaven els clixés de 

les imatges que els il·lustraven, com són els de les mostres expositives dedicades als pintors 

Jaime Pla i Segundo Matilla107. Queda, doncs, aquí palesa la intenció del fotògraf, qui sembla 

que per tal de informar-se, com de documentar els treballs realitzats pel seu estudi 108 , 

compilava aquests retalls i fulletons. Veiem, també, com sovint el fotògraf hi indicà altres 

referències d’interès, com podien ser el nombre i la tipologia de les fotografies realitzades, 

com és el cas del full de mà de l’exposició de l’escultora Dagmar Dadie-Roberg que tingué 

lloc a les Galerías Layetanas, del 8 al 21 de febrer de 1930, on consta la nota: 9. estudio (?) - 

11 esculturas - 2 vistas109. 

 
 
 
3.1.1. Els encàrrecs i reportatges fotogràfics de l’arxiu Serra 
 

Pel que fa als encàrrecs fotogràfics que Francesc Serra dugué a terme, trobem, per una banda, 

les fotografies que realitzà per a publicacions de tipus comercial destinades a il·lustrar 

fulletons i catàlegs, tal com ho exemplifica el catàleg de la casa de campanes de Pedro 

Dencausse110 -fundada el segle XV i establerta a Barcelona l’any 1855-, on es presentaven els 

seus productes, juntament amb vistes de la fàbrica on eren produïts, a través de fotografies de 

Francesc Serra. Als negatius d’aquestes imatges -actualment conservats a l’AFB-, és possible 

distingir la manipulació dels clixés per part del fotògraf, tal com veiem en les màscares de 

pintura vermella amb les que aquest pintava la part que corresponia al fons de la imatge en el 

clixé, per tal d’aïllar-ne la figura de la campana i que, un cop positivada la còpia, els objectes 

quedessin contornejats destacant sobre un fons blanc, sense interferències visuals.  

                                                        
107 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annexos 11.4 i 11.5, pp. 191.  
108 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annexos 11.1-11.21, pp. 191-193.   
109 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.7, p. 192. 
110 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.27, p. 194. 
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Per altra banda, Serra treballà per a l’empresa amb raó social Bechini Hermanos, refundada 

l’any 1896 per Roberto i Federico Bechini -germans d’origen italià, pertanyents a una saga 

familiar d’artistes-, qui regentaven un taller de reproduccions artístiques realitzades en 

marbre, situat al carrer Roger de Flor de Barcelona111. En aquesta ocasió, Francesc Serra 

fotografià diverses vistes del taller i en retratà tant els seus treballadors, com al mateix 

Federico112 . Com a aquest, també realitzà altres reportatges relacionats amb empreses i 

processos de construcció de la ciutat de Barcelona i rodalia, com n’és un exemple, aquell 

efectuat durant les obres dels Ferrocarrils Catalans113. 

 

111 ALCOLEA, F.: Pintores extrangeros en España. Roberto Bechini. Consultat el juny de 2016 a:  
http://wm1640482.web-maker.es/Pintores-extranjeros-en-Espanya/Federico-Bechini/ 

112 Els negatius d’aquestes imatges es troben preservats al Fons Serra. F. Serra / AF-AHCB. 

113 Els negatius d’aquestes imatges es troben preservats al Fons Serra. F. Serra / AF-AHCB. 

Fig. 37. Catàleg de campanes de la 
Casa Pedro Dencausse. AFB 

Fig. 38. Catàleg de campanes de la Casa 
Pedro Dencausse, bis. AFB 
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Fig. 39. Anunci dels Talleres Bechini il·lustrat amb una fotografia de F. Serra  

  

També hi trobem un tríptic publicitari -en format de targeta de visita-, del desaparegut Hotel 

Colón de Barcelona114 , un espectacular edifici d’estil Art Nouveau projectat pel mateix 

Andreu Audet -curiosament, el mateix arquitecte pel qui el jove Francesc Serra havia treballat 

al seu taller com a dibuixant litògraf-, bastit el 1902 i ubicat a la plaça de Cataluya115. Aquest, 

fou fotografiat pel llavors ja Serra fotògraf -per a la realització d’un reportatge fotogràfic on 

s’incloïen algunes de les seves estances, com el hall, el bar i la sala de festes-, qui captà les 

imatges que serien emprades per a la realització de l’esmentat tríptic propagandístic de l’hotel. 

Als negatius d’aquestes imatges, actualment també conservats a l’AFB, és possible distingir 

la manipulació dels clixés per part del fotògraf, els quals encara conserven les màscares fetes 

amb cartó negre per tal de reenquadrar la imatge, fet que queda palès a simple vista en la 

                                                        
114 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.28, p. 196.  
115 QUINEY, A.: Hermenegildo Miralles, Arts Gràfiques i Enquadernació. p: 76-77. 
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fotografia de la portada, emmarcada dins d’un cercle. Tal com s’indica en el mateix tríptic 

amb una anotació manuscrita, els clixés corresponents a aquestes imatges estaven situats a la 

Caixa 236. 

 

Les motivacions d’un altre reportatge fotogràfic que Francesc Serra realitzà a la població de 

Breda, resultaven una incògnita que sembla que queda aclarida en una curiosa nota dedicada 

a l’industrial Lluís Plandiura on el fotògraf escrigué: 

 

-DEDICATORIA-: Som altra vegada al 21 de juny, l’aromatic puro em 

recorda que ja tenim a sobre un altre cop St. Lluís.  Ocurrència: el puro li dirà si pot 

complaure el bon amic S. Plandiura. “El Serra posa má a l’arxiu i hem diu, home 

potser que aquesta vegada deixis tranquils als artistes i fessis ara que está de moda 

un reportatxa de Breda amb les famoses olles i cassoles que tanta estima han tingut 

i tenen de totes les bones mestresses de casa”. (…) Aqui estimat Sr. Plandiura el 

tema escullit i que per molts anys jo pugui fer-ho amb Vd. i amb salut rebrels. Moltes 

felicitats per a Vd. i els seus li desitja l’amic [sic]116.  

Sembla, doncs, que és a partir d’aquesta anècdota que Serra es decidí a fotografiar tant les 

vistes del paisatge de Breda, amb les masies de pagès incloses, com dels seus carrers, 

juntament amb interiors de l’església i de cases del poble, on també apareix la figura del seu 

amic Antoni Ros i Güell de fons117. A més, tal com escrigué a la nota que dedicà a Lluís 

                                                        
116 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.14, p. 216. 
117 Es conserven còpies i negatius fotogràfics d’aquestes imatges al Fons Francesc Serra de L’AFB.  F. Serra / AF-

AHCB. 

Fig. 40. Fragment del tríptic publicitari en format de targeta de visita del desaparegut Hotel Colón de 
Barcelona, il·lustrat amb fotografies de F. Serra.  
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Plandiura, realitzà fotografies de les esmentades ceràmiques al taller de l’artista noucentista 

Josep Aragay -qui l’any 1925 s’havia retirat a Breda, poble natal de la seva mare, i hi havia 

instal·lat una manufactura de ceràmica118-, tal com ens mostra una carta enviada des de 

Manufactures i Ceràmiques Aragay, on es comunica al fotògraf que els seus serveis seran 

retribuïts per gir postal119. 

 

El 1933 l’Ajuntament de Barcelona li encarregà l’execució de les fotografies que havien 

d’il·lustrar un opuscle de Carles Rahola publicat el 1934 i titulat Peralada; feina que enllaçà 

amb una nova sèrie de postals del castell de Peralada, les quals mostraven diverses vistes tant 

de l’edificació des de l’exterior, com d’algunes de les seves estances, com eren el menjador, 

la biblioteca, la façana de l’església, el claustre i el Museu del Vidre. Uns anys després, cap 

al 1943, tornà a Peralada on realitzà una segona sèrie de fotografies del castell -també 

anomenat a l’arxiu fotogràfic de Serra com Cal Mateu120-, on es mostraven noves vistes de 

les torres, del menjador, del museu i de la Sala Vicente López. També hi fotografià el seu 

entorn, captant així les vistes del llac i de la façana del Convent del Carme121.  

 

Més endavant, a partir dels anys 40, Serra treballà per a les més notables institucions 

artístiques aragoneses, tal com podem veure en una carta de l’any 1942, enviada pel fotògraf 

al director del Museo de Bellas Artes de Zaragoza122, l’il·lustrat José Galiay Sarañana (1880-

1952); o en una altra, enviada a l’Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luís 

de Saragossa123 l’any 1943, on explica que ha realitzat les fotografies de les ceràmiques de 

Muel, al municipi de Terol. Posteriorment, aquestes imatges serien documentades pel fotògraf 

-a partir d’un extracte del treball presentat per Galiay el 1934 a la mateixa acadèmia-, en una 

carta que enviaria a la Hispanic Society of America124. I precisament amb aquesta institució125 

                                                        
118 Josep Aragay, artista i teòric del noucentisme. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1. ed. Barcelona, 

2012. p. 247. 
119 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.53, p. 240. 
120 Negatius conservats al F. Serra / AF-AHCB. 
121 Francesc Serra i Dimas (1877-1967) [en línia]. CIVTAT: IDEARI D'ART I CULTURA. Consultat 17 de gener de 

2016, des de: http://www.civtat.cat/serra_francesc.html 
122 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.64, p. 243. 
123 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.65, p. 243. 
124 Nota mecanografiada amb dades sobre la fabricació de ceràmica a Muel, per a la Hispanic Society of America. 

F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 3, p. 149. 
125 Dades del joier i pintor Jaume Mercadé, facilitades a The Hispanic Society of America F. Serra / AF-AHCB. 

Vegeu Annex 11.1, p. 191. 
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passaria a col·laborar assíduament -tant a través de la seva contribució amb l’aportació dels 

documents fotogràfics que aquesta li pogués requerir, com amb la seva aportació personal de 

textos que completaven les dades d’interès sobre el subjecte retratat -indiferentment que es 

tractés d’un artista, una obra, una antiguitat o d’un edifici històric126-, gest amb el qual 

completava, alhora que enaltia el valor dels seus treballs fotogràfics, els quals també foren 

concebuts com a material de consulta per a les futures generacions. 

 

 

 

Fig. 41. Francesc Serra, Casa Plandiura 1926-1928. AFB 

 

3.2. Introducció a l’àmbit del retrat 
 

Molt abans del descobriment de la fotografia, el gènere del retrat ja s’adaptava als ideals 

estètics de cada època i es manifestava a través de diferents tècniques i formes, per tal de 

satisfer la voluntat de la humanitat de veure’s representada. Així doncs, a principis del segle 

XIX, la pintura a l’oli fou un medi emprat per primera vegada pel gènere del retrat que gaudí 

de gran popularitat i molt bona rebuda entre la burgesia. Amb els anys, aquesta tècnica fou 

substituïda per la pintura en miniatura sobre paper o marfil, i no fou fins vora el 1826 que 

                                                        
126 Nota mecanografiada amb dades sobre la construcció i història de la Capella d’en Marcús de Barcelona, per 

a la Hispanic Society of America. Vegeu Annex 4, p. 153. 
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tingué lloc un nou intent de producció massiva de retrats, a mercè de la introducció del 

procediment litogràfic. Val a dir però, que tant per la influència que exercí sobre les altres arts 

que conreaven aquest gènere, com per l’efecte democratitzador que tingué sobre la 

representació de l’individu, l’invent que realment hi suposà un canvi substancial, fou la 

fotografia. L’aparició del daguerreotip constatà el fet que la veracitat fotogràfica superava 

amb escreix l’habilitat manual que pogués tenir el millor dels pintors, de manera que l’invent 

fou acollit amb gran entusiasme per part de la societat burgesa, fet que motivà que molt aviat 

el negoci fotogràfic fos acaparat pels retratistes de l’època. Tot i així, l’elevat preu dels 

daguerreotips no permetia que estigués a l’abast de tothom, motiu pel qual al llarg dels primers 

vint anys de la seva existència, la fotografia esdevingué un luxe reservat exclusivament a les 

classes benestants. 

 

A mitjans de segle XIX, la mentalitat burgesa girava entorn de la idea preponderant que el 

realisme havia de prevaldre per damunt de tot. En l’àmbit artístic el realisme sorgia com a 

ideal cap al 1840, i es féu evident com una reacció en contra al subjectivisme romanticista, 

proclamant fidelitat a la realitat a través d’unes representacions artístiques que evitaven 

qualsevol interpretació o idealització, tant de l’home, com de la natura, cercant així la màxima 

objectivitat visual. En aquestes circumstàncies, la fotografia esdevingué un component 

essencial per aquest nou corrent artístic, ja que satisfeia amb gran exactitud els requeriments 

que aquest perseguia -com eren versemblança, precisió i legitimitat-, i que les representacions 

artístiques no arribaven assolir, la qual cosa suposà motiu de debat als països de llarga tradició 

pictòrica, com ara França, on s’inicià una discussió sobre la impossibilitat de situar la 

fotografia al mateix nivell que les arts plàstiques. 

 

Simultàniament, al llarg d’aquest període un nou sentiment d’identitat individual s’instal·là 

entre la burgesia -introduint al subjecte la necessitat de deslligar-se dels vincles de 

dependència que l’unia a la seva comunitat, per passar a sentir-se protagonista d’un procés 

que el convertia en l’individu responsable del seu propi avenir en l’ascens social-, fet que 

beneficià el retrat fotogràfic en veure’s que aquest satisfeia l’incipient i predominant desig de 

fer-se valer, emergent entre la societat de classe burgesa del segle XIX127. D’aquesta manera, 

                                                        
127 CUARTEROLO, A.: El retrato fotográfico en el siglo XIX Un espejo de la mentalidad burguesa. Año VIII, 

Vol. 8, Febrero 2007, Buenos Aires, Argentina. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VIII, 
pp. 72-77. ISSN: 1668-1673]. ISSN [En línia]: 2591-3832 
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el retrat es convertí primerament en el tema fonamental de les fotografies d’aquesta societat, 

qui veia en aquest gènere un component que els apropava a les classes acomodades europees 

i els distanciava de les populars. Per a tal fi, quelcom fonamental en la representació de 

l’estatus i la forma de vida del personatge en qüestió, era la postura del retratat la qual era 

acuradament estudiada per a cada ocasió.  

 

Si tenim en compte que en el primerenc retrat daguerreotípic de 1839 -el qual es tractava d’un 

procés en què per tal d’obtenir resultats òptims, era imprescindible assegurar la perfecta 

immobilitat de la matèria en el moment de la presa fotogràfica-, entenem el perquè de la 

importància que durant els dos primers anys d’experimentació amb aquest invent fotogràfic, 

el retratat hagués de romandre absolutament quiet durant els quinze minuts d’exposició que 

aproximadament es necessitaven per fer una fotografia; fet que explica el motiu pel qual a 

aquest se l’asseia en una cadira amb reposacaps -accessori el qual no va ser inventat 

específicament per a les necessitats fotogràfiques, sinó que va ser pres del material emprat 

pels pintors i escultors protestants del segle XVI, i que posteriorment seria utilitzat als estudis 

fotogràfics de retrats-, el qual seria considerat un estri indispensable per tal d’assegurar la 

posició del subjecte, qui durant el temps que durava l’operació daguerrienne128, havia de 

resistir amb els ulls oberts la llum del sol il·luminant-li el rostre. És per aquest motiu que -a 

causa de l’estatisme i la incomoditat que demandaven fer-se una fotografia-, el retratat 

acabava reflectint un caràcter rígid i antinatural, de manera que, en lloc d’obtenir una imatge 

fidel de la persona fotografiada, el resultat esdevenia més aviat la plasmació d’una realitat 

forçada i reinventada, la qual cosa resultà no tenir importància en relació a l’entusiasme que 

experimentà la societat davant la possibilitat d’arribar a immortalitzar la imatge d’un mateix. 

Així, malgrat els resultats de les primeres proves, es continuà investigant per a tal de millorar 

aquest procediment fins que, a partir de 1841, s’aconseguí reduir el temps d’exposició per a 

la captura d’imatges a menys d’un minut. 

 

Amb el pas dels anys, i gràcies als avenços tecnològics aquest tediós procés anà quedant 

obsolet, tot i que no fou fins al 1854 que tingueren lloc un parell de fenòmens de 

transcendència, pels quals la fotografia passaria a ser considerada un instrument fonamental 

per a les relacions burgeses. Una, fou la gran aportació que fotògraf francès, André Adolphe 

                                                        
128 AUER, M.: Histoire illustrée des appareils photographiques. Edita - Denoël, 1975, p. 17. 
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Eugene Disdéri (1819-1889), feu pel negoci de retrat fotogràfic amb la presentació de la seva 

Carte de Visite129, la qual resultà un objecte de mides reduïdes, molt emprat entre 1860 i 1870, 

com a carta de presentació i recomanació del retratat. L’altra, fou l’aparició i proliferació dels 

àlbums com a suports per a la col·locació dels objectes fotogràfics -els quals es convertirien 

en compilacions d’imatges presentades en forma de relat visual, a través de les quals era 

possible, per primera vegada, documentar cronològicament tant els lligams, com les memòries 

familiars-. Així doncs, a partir d’aquest moment s’estengué el costum de conservar en àlbums 

els records dels esdeveniments i efemèrides de les llars, pel que aquests s’acabaren convertint 

en presumptuosos objectes a través dels quals poder mostrar als altres les gestes vitals dels 

seus membres. D’aquesta manera, veiem com concretament la disciplina fotogràfica del retrat 

oferí, tant a l’individu, com a la societat en general, la democratitzadora possibilitat de plasmar 

i reinventar la imatge que aquests tenien de si mateixos130. 

 

Cap al 1863, la popularitzada Carte de Visite, anà perdent rellevància per, donar pas al format 

fotogràfic de 10x15 cm, que s’anomenà de Cabinet i que era de major mida que la targeta, tot 

i que igualment manejable i d’una qualitat superior. Així, el format de gabinet convisqué 

durant dècades amb la carta de visita, la qual perdurà vigent fins al 1880, mentre que l’ús del 

nou format perduraria fins al tombant del segle XX. Una altra característica que defineix la 

fotografia de gabinet, neix de la recuperació d’un recurs típicament usat en el gènere de retrat 

en la pintura medieval, on s’empraven fons plans -habitualment de color daurat- amb els quals 

es pretenia situar la figura sobre l’infinit. Traslladat el retrat al camp fotogràfic i tenint en 

compte l’exigència de veracitat que aquest art reclamava, es col·locaren fons darrere els 

retratats amb la finalitat d’aportar realisme a l’escena, tot i que en aquesta ocasió, la influència 

de l’art burgès propicià versions més elaborades d’aquesta eina, les quals incloïen vistes de 

paisatges o d’elements arquitectònics, que introduïen la figura en el contorn d’un món 

aparentment real. D’aquesta manera, amb la fotografia es recuperà la idea de la utilització de 

fons en els retrats, malgrat l’adaptació moderna que suposà la introducció de telons pintats 

                                                        
129 SCHMIDT, S.J.: La Tarjeta de Visita de Disdéri (Carte de Visite). Historias de la Fototgrafía, 2012 [en línia]. 

Consultat el 8 de gener de 2018 a: 
https://historiadelafotografia.wordpress.com/2012/10/22/la-tarjeta-de-visita-de-disderi-carte-de-visite/ 

130 BELLIDO, M.L. (2002). Fotografía Latinoamericana. Identidad A Través De La Lente. Artigrama, núm. 17, 
2002 [en línia]. Consultat el febrer de 2018 a:  http://www.unizar.es/artigrama/pdf/17/2monografico/05.pdf 
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durant els temps del daguerreotip, els quals acabarien evolucionant en els populars foto papers 

al llarg de la dècada de 1860131. 

 

Un altre component clau per a desenvolupar la tasca de fotògraf retratista era disposar de 

l’atelier, el qual venia a ser un espai teatralitzat on s’instal·lava l’ambient adequat segons les 

necessitats per a cada sessió fotogràfica. D’aquesta manera, els estudis disposaven de tota 

mena recursos que anaven des de préstec de vestuari i accessoris o servei de perruqueria, fins 

al muntatge de l’escenografia amb mobiliari, decoracions, cortinatges, columnes i fins i tot 

balconades. A més, gràcies a l’atrezzo del que solien disposar -com objectes afegits a l’escena, 

ja fossin instruments musicals, flors, llibres o qualsevol element simbòlic que fes referència i 

atorgués personalitat al subjecte retratat-, era possible obtenir un retrat personalitzat segons 

les característiques més destacades del subjecte en qüestió, naixent així els primers retrats 

fotogràfics prototipats, com en foren exemples, la típica imatge del militar amb el fusell que 

marxa a l’exèrcit, l’altra de l’escriptor envoltat de llibres posant amb la pipa a la boca, o bé, 

el del pintor davant del faristol i pinzells en mà, realitzant la seva obra. Fou doncs, precisament 

aquesta necessitat de retratar-se i col·leccionar fotografies d’un mateix o dels éssers estimats, 

que mantindria l’hàbit de conservar-les dins els esmentats àlbums fotogràfics, objectes de 

contemplació considerats un dels béns més preuats de la família, pel que aquests mereixien 

estar sempre situats a un lloc ben visible de la llar132. 

 

Si tenim en compte aquestes premisses, podem observar que a Barcelona el gènere del retrat 

fotogràfic s’hi desenvolupà seguint el recorregut habitual: des de l’arribada del daguerreotip, 

es passà a les Cartes de Visite, per establir-se en els recurrents retrats d’estudi. Tot i així, a 

diferència de la ràpida proliferació d’estudis fotogràfics del que gaudiren algunes ciutats 

europees -com París-, a Barcelona aquest fenomen experimentà un creixement més pausat, 

malgrat que tingué lloc al llarg d’un període més extens -comprès entre 1850 i 1880-, que es 

veuria caracteritzat per les constants inauguracions i tancaments d’estudis, tot i que el negoci 

es mantindria actiu a la ciutat gràcies a les successions tant familiars, com comercials. 

D’aquesta manera, el 1879, romanien oberts una trentena d’estudis a la ciutat, ja fos per la 

seva bona reputació adquirida al llarg dels anys -com fou el cas de les nissagues dels Napoleon 

                                                        
131 CUARTEROLO, A. (2007), Op. cit., p. 63. 
132 SCHMIDT, S.J. (2012). Op. cit., p. 65. 
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(1853-1933) i dels Moliné i Albareda (1853-1880); com pel prestigi que altres estudis -

inaugurats posteriorment cap a la dècada dels 60-, havien assolit tant per la bona reputació 

adquirida per la feina ben feta -que igualment seria reconeguda pel seu públic-, com per 

l’extraordinarietat dels seus treballs, tal com succeí amb els fotògrafs Rafel Areñas i Miret 

(1846-1891) i Joan Martí i Centellas (1832-1902). Per altra banda, a aquest conjunt de negocis 

dedicats a la fotografia, tot ells situats a tocar de les rambles de la ciutat, se’ls hi afegiria 

competència al llarg de la dècada compresa entre 1870 i 1880, amb l’establiment de nous 

joves fotògrafs com foren Heribert Mariezcurrena i Corrons (1846-1898), Antoni Esplugas 

Puig (1852-1929) i Pau Audouard (1857-1918)133, o també el dels fotògrafs minuters, que se 

situaven als peus del monument a Colom134. 

 

Entre els documents professionals i personals de Francesc Serra, preservats al fons que avui 

conserva l’IEFC -on també trobem un gran nombre de còpies fotogràfiques135-, hi trobem 

fotografies de gabinet dels seus predecessors la qual cosa ens fa pensar que els avantpassats 

del fotògraf no feren una excepció en seguir la moda emergent entorn de la fotografia de 

retrats familiars i els àlbums on aquestes tenien cabuda, sinó que s’encomanaren de l’auge 

social de documentar fotogràficament el seu tarannà vital. Aquesta afició, que previsiblement 

es mantindria en el jove Serra -si tenim en compte l’ofici en el qual es professionalitzaria-, 

l’acompanyà al llarg de tota la vida. Així doncs, aquesta col·lecció conserva diversos retrats 

dels parents de Francesc Serra, on apareixen els pares i els tres germans Serra i Dimas en 

situacions i activitats diverses, com per exemple, visitant Vallvidrera o sortint d’excursió al 

camp. 

 

Entre aquestes fotografies, també hi podem contemplar diverses escenes de la vida d’en 

Xisquet -apel·latiu habitual amb què es referien a Francesc Serra en l’entorn familiar, tal com 

podem observar en les diverses cartes de parents i amics pròxims, enviades al fotògraf al llarg 

de la seva vida-, com veiem en una captura de 1897, on apareix un jove Serra dibuixant, o en 

altres retrats, com un realitzat el 1901, on aquest apareix pujat dalt d’un arbre a l’Arrabassada. 

En altres imatges, també hi apareix la seva figura del fotògraf en mig d’una vista de paisatge 

on hi ha un pou; o de camí a Papiol; i fins i tot la seva ombra fou enregistrada acompanyant 

a un altre personatge al Coll de les Plegarias, a Viladrau. Alhora, aquest grup de fotografies 

                                                        
133 FERNANDEZ RIUS, N. (2006-2008), op. cit., p. 30. 
134 SEMPRONIO (1984). Op. cit., p. 30. 
135 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC.  
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ens permet conèixer els seus parents i aquells qui l’acompanyaren durant la seva joventut, 

entre els quals veiem els seus pares, els seus germans Josep136 i Isabel137 -els qui apareixen en 

una sèrie de retrats dels tres germans Serra; també en una altra fotografia dels germans del 

fotògraf al pantà de Vallvidrera amb la Rosa; o en una altra imatge on apareixen el Josep i el 

mateix Francesc Serra jugant a escacs-. Descobrim també altres parents de Francesc Serra en 

una sèrie de retrats de grup de la família a un jardí, on veiem uns nens acompanyats d’altres 

personatges adults, qui possiblement foren els cosins i els seus fills; o bé, en una altra 

fotografia de 1895, on apareixen els membres de la família preparats al terrat de casa per mirar 

un eclipsi solar.  

 

 

 

 

 

136 Josep Serra i Dimas fou el germà gran de Francesc Serra, mort el 1955. SERRA, E. (2014), p. 2. Op. cit.,  
p. 6. 

137 Isabel Serra Dimas (1890-1964), qui convisqué amb el matrimoni Serra-Junyent, fins a la seva mort.  SERRA, 
E. (2014), p. 2. Op. cit., p. 6. 

Fig. 42. L’estudi del Serra cuan encara era dibuixan 1898. Clixé núm. 
6087.  IEFC 

Fig. 43. Revers de la còpia del Clixé núm. 6087. 
IEFC. 
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 Fig. 45. Francesc Serra d’excursió al Coll de les Plegarias, Viladrau. Clixé núm. 6063. IEFC 

Fig. 44. Foto del Serra cuan era dibuixant Litografo, 1897. Clixé núm. 12085. IEFC 
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Fig. 47. El Serra a l’Arrabasada l’any 1901. Clixé núm. 
5991. IEFC 

Fig. 46. Francesc Serra fotografiant l’eclipsi de 1895. IEFC 
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Fig. 48. Grupo familiar, els pares i els germans. Clixé núm. 21635, c. 1901. IEFC 

 

Fig. 49. Grup  familiar, els pares i els germans al camp, c. 1901. IEFC 



 

72 
 

D’aquesta manera, veiem a Francesc Serra tant en diferents etapes de la seva vida, com en 

situacions diverses, com és el cas d’una fotografia de 1884, on es veu un jove Serra dibuixant; 

o d’una altra, del 1909, on aquest apareix pujat dalt d’un arbre a l’Arrabassada. Posteriorment, 

es retratà acompanyat de la seva promesa i futura esposa, Maria Junyent i García (1888-1965) 

-nascuda a Vilafranca del Penedès, filla del pagès Ramon Junyent Martí i de Carmen García 

Rosés, qui es casà amb Francesc Serra l’any 1914138, i de qui també se’n conserven diversos 

retrats-, i en les estones que aquests passaven amb els sogres, tal com veiem en una fotografia 

de 1917 on apareix la família Junyent jugant a les cartes.  

 

  

 

 

 

                                                        
138 SERRA, E. (2014), p.. Op. cit., p. 6. 

Fig. 50. Retrat de Francesc Serra i Dimas, c. 1901. 
IEFC 

Fig. 51. Retrat de Maria Junyent i García, c. 1901. 
IEFC 
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Després vingué el naixement del seu fill Ramon139, a qui retratà al llarg de la seva infantesa i 

joventut -com veiem en nombroses fotografies que documenten la seva vida, des del 

naixement, de nadó -on el veiem als braços i a la falda de Maria, assegut a una butaca l’any 

1916, pujat sobre un cavall de cartró els anys 1916 i 1917, d’excursió a les Planes el 1917, i 

en altres retrats amb la seva mare-, passant pel seu creixement -moment en què Serra retratà 

el seu fill de jove amb un barret, assegut a una cadira-, fins a arribar l’etapa adulta -tal com el 

veiem en un retrat on Ramon apareix llegint amb una pipa a la boca, o bé, muntant a cavall a 

Vilafranca del Penedès el 1939140.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Ramon Serra i Junyent a l’estudi fotogràfic. Maig de 1917. IEFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
139 Ramon Serra Junyent, Barcelona (1915-1986). SERRA, E. (2014), p. Op. cit., p. 6. 
140 F. Serra / AF-AHCB. 

Fig. 53. Maria i Ramon, 1917. IEFC 
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Anys després, arribaren aquelles imatges en les quals Ramon Serra apareix amb la que seria 

la seva dona, Neus Dorca Munné141, les quals documenten els seus primers anys de festeig. 

Més endavant, la parella apareix també el dia del seu casament, i en etapes posteriors, on es 

mostren asseguts al sofà -i en altres ocasions, veiem com Neus apareix sola, com en una 

fotografia on la veiem asseguda a una taula amb un gerro de flors-, fins a arribar el naixement 

dels seus néts142 i les excursions en família, com observem en un retrat on apareixen Maria, 

Neus, Ramon, la petita Esther i un automòbil amb un camp de fons. 

 

 

Fig. 54. Família Serra al camp, c. 1948. AFB 

 

Tot i que Francesc Serra s’inicià oficialment i en l’àmbit professional en la disciplina del retrat 

l’any 1903, no fou fins al 1905 que apareixia en escena amb una nova manera de retratar que 

trencaria amb allò establert fins al moment. Com s’ha esmentat anteriorment, un dels serveis 

que oferia el fotògraf encarregat de reproduir obres d’art era, tal com feia Francesc Serra, que 

aquest es presentava personalment als tallers dels seus clients i era allà mateix on duia a terme 

la sessió fotogràfica; o es tractaven les peticions que aquests poguessin tenir, fet resseguible 

gràcies als documents professionals del fotògraf, on consten missatges dels artistes que el 

                                                        
141 Casada amb Ramon Serra Junyent el 1943, amb qui van tenir dos fills: Esther Serra Dorca (1946) i Xavier 

Serra Dorca (1951).  SERRA, E. (2014), p. Op. cit., p. 6. 
142 F. Serra / AF-AHCB. 
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citaven per veure’s o directament per fer-li algun encàrrec, com són les esmentades cartes, 

postals i targetes de visita que els pintors Joan Llimona, Pere Ysern, Feliu Elias i Bracons, i 

l’escultor Enric Clarasó, escrigueren a Francesc Serra143. Així, el fet d’haver-se de traslladar 

allà on havia de fotografiar objectes artístics, ocasionà el desplaçament de la sessió fotogràfica 

de l’estudi del fotògraf, a l’estudi del retratat, amb qui normalment mantenia un tracte molt 

amigable, on es presentava amb la càmera i el trípode, com de la mateixa manera acudia a 

les rebotigues de les sales d’exposicions per a fotografiar els quadres144, (…) en aquellos 

tiempos de los frágiles clisés de vidrio, de las grandes cajas de cámara oscura, del paño 

negro, del trípode plegable y del magnesio, de la larga preparación y de las “poses” 

dilatadas, repetidas, en los cuales la profesionalidad representaba para el fotógrafo que no 

se quedaba en casa para ejercer su oficio sedentariamente, andar por el mundo como un 

auténtico mozo de cuerda (…)145. 

 

 

Fig. 55. Francesc Serra. Retrat de Joan Llimona Al Seu Taller, 1917. AFB 

                                                        
143 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.3, 12.55, 12.15 i 12.18, pp. 213, 240 i 216. 
144 SEMPRONIO: El fotógrafo de los artistes. Tele/eXpres, 20 novembre 1967, p. 2. 
145 CORTÉS, J.: Francesc Serra Dimas. Article del qual se’n desconeix la publicació i la data i que s’acompanya 

d’una il·lustració amb un retrat de Francesc Serra, realitzat pel pintor i dibuixant Lluis Muntané el 1956. 
Fons família Serra. 
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Fig. 56. Retrat il·lustrat de Francesc Serra Dimas, per Lluís 
Muntané, publicat en un article de Juan Cortés titulat Francesc 
Serra Dimas. Fons Família Serra 

 
D’aquesta manera, sembla que el fet que Serra no retratés a desconeguts que anaven a l’atelier 

del fotògraf cercant un retrat de si mateixos, sinó que ho fes a col·legues als qui solia visitar 

llurs tallers per a fotografiar-hi les seves obres, aportà una inesperada dosi d’espontaneïtat i 

naturalitat a les seves imatges que trencaria tant amb el sentit, com amb la funció de la 

fotografia retratista vista fins llavors a la ciutat146. 

 

Els primers retrats realitzats per Serra, com el del seu amic Antoni Ros i Güell al taller147, 

daten, segons les anotacions del mateix fotògraf al dors de les còpies, de l’any 1903 -ben als 

inicis de la seva carrera com a fotògraf-, succeint-se fins al 1915, període que correspon als 

anys en què el fotògraf produí les sèries postals Nuestros Artistas, publicades per primera 

vegada el 1905. Tot i així, el grup més nombrós de fotografies d’aquest gènere, foren 

realitzades entre 1935 i 1936 -just abans de l’esclat de la Guerra Civil-, i al llarg d’una següent 

                                                        
146 TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 
147 Negatius conservats al F. Serra / AF-AHCB. 
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etapa que transcorreria des de la dècada de 1950, fins a principis dels anys 1960, moment en 

què, oficialment, ja s’havia retirat com a fotògraf, com així ho exemplifica el retrat de Josep 

Aragay de l’any 1961. 

 

Els retrats fotogràfics de Francesc Serra, a través dels quals els artistes es mostraven en 

diferents ambients i espais, en algunes ocasions foren usats per a il·lustrar catàlegs dels 

mateixos artistes, i també aparegueren puntualment a la premsa, com fou el cas de la secció 

titulada En el taller de los artistas que publicava la revista Destino. Hi ha casos concrets en 

aquest grup de fotografies que, per la importància del personatge retratat, gaudiren d’una 

especial repercussió i divulgació, tal com succeí amb una fotografia realitzada a una exposició 

de les Galeries Laietanes, l’any 1917, on apareix un jove Pablo Picasso acompanyat d’un grup 

de gent -anècdota recordada pel crític d’art Josep Palau i Fabre (1917-2008), qui també explicà 

la distribució dels personatges que hi apareixien: al centre hi havia situats André Saglio, pintor 

i comissari de l’exposició d’art francès que aquell any s’havia presentat al palau de Belles 

Arts, i Gustavo de Maetzu, pintor qui exposava a la sala en aquella ocasió, el qual apareixia 

assegut juntament amb els seus amics, els pintors Francisco Iturrino González (1864-1924) i 

l’esmentat Picasso148-. 

 

D’aquesta manera, el fotògraf retratà sobretot pintors, però també escultors i executors d’altres 

oficis relacionats amb les arts decoratives -com foren ceramistes, il·lustradors, gravadors, 

editors, impressors, arquitectes, músics, escenògrafs, marxants i col·leccionistes-, i és 

precisament gràcies a aquestes fotografies, que avui podem observar tant el relleu 

generacional d’artistes que tingué lloc entre finals del segle XIX i principis del XX, com el 

canvi d’ambient i la transformació que visqué la societat catalana de l’època, fins a arribar a 

la postguerra i els seus anys posteriors 149 . Tal com conclou una crònica de diari sobre 

l’exposició retrospectiva que la Sala Parés li dedicà al fotògraf l’any 1964, Francesc Serra, ha 

asistido al traspaso de la generación romántica a la modernista y, de esta, a la fragmentación 

del arte por los ismos de la trasguerra de 1941150. 

 

                                                        
148 PALAU I FABRE, J.: Picasso i els seus amics catalans. AEDOS: Barcelona, 1971, p. 157 a TORRELLA, 

R. (2002). Op. cit., p. 34. 
149 TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 
150 MANZANO, R.: Medio siglo retratando artistas. Solidaridad Nacional, 18 de juny de 1964. Vegeu també el 

full de mà de l’exposició d’homenatge dedicada a Francesc Serra que tingué lloc a la Sala Parés a l’Annex 
12.70, p. 244. 
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Així doncs, aquests personatges dignes de ser immortalitzats fotogràficament, solien mostrar-

se acompanyats dels atributs imprescindibles com a significants de les seves obres i persones, 

facilitant així la possibilitat de descobrir el seu entorn de creació i caràcter personal, en la 

lectura de la imatge151. Tot i així, tot i que la idea inicial del fotògraf era la de documentar i 

presentar al públic l’activitat dels artistes en plena producció artística, en els seus retrats hi ha 

imatges en les quals no és fàcil reconèixer a un artista en la figura que hi apareix, de manera 

que, sense conèixer el nom del retratat, es podria tractar de qualsevol altra ciutadà, ja fos un 

comerciant, un científic, un polític o bé una aristòcrata. Aquesta sensació és la que deixen 

imatges com a les que hi apareixen l’empresari i pintor Sebastià Junyer i Vidal (1878-1966) -

germà del crític d’art Carles Junyer i Vidal-, mostrant-se despreocupadament en màniga curta 

al jardí de casa seva; el pintor i poeta Ràfols-Casamada (1923-2009), de ben jove, davant d’un 

prestatge de llibres; un també jove Joan Miró amb unes figures mallorquines a l’estant que es 

veu de fons; o bé, la pintora d’origen rus i establerta a Catalunya, Olga Nikolàievna Saharova, 

també coneguda com a Olga Sacharoff (1889-1967), qui es mostra a la càmera, no com si fos 

la pintora de l’obra sinó, més aviat, com una dona de l’alta societat convidada a la seva 

exposició152. 

 

 

3.2.1. Els clients retratats de Serra: artistes, col·leccionistes, crítics i 

editors 

 
Francesc Serra no fou un fotògraf qualsevol, sinó que aquest s’endinsà i participà, tan 

activament com els artistes mateixos, en la difusió de l’art català de finals del segle XIX i 

principis del XX. D’aquesta manera, estigué molt ben relacionat dins del context artístic de la 

seva època, fet que el situà com una personalitat més de rellevància dins d’aquest grup 

d’eminents artistes, els quals solien congregar-se en diferents espais -tant per raons laborals, 

com d’oci- per tal de discutir i desenvolupar en comú tant el fenomen artístic, com les bases 

de la cultura catalana. La gran majoria d’aquests artistes plàstics que foren clients de Serra -

ell inclòs-, es formaren a l’Escola de Belles Arts de Barcelona (1775), llavors situada a 

l’edifici de la Llotja de mar de la ciutat on, tant alguns d’artistes antecessors, com els coetanis 

al fotògraf, reberen la formació de dibuix sota les ordres del pintor barceloní Antoni Caba-, 

mentre que altres ho feren a diverses escoles d’art catalanes com el Cercle Artístic Sant Lluc 

                                                        
151 SERRA, F. (1990). Op. cit., p. 29.  
152 TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 
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(1893), l’Escola de Belles Arts d’Olot (1783), l’Escola d’Art de Francesc d’Assís Galí (1905-

1913) o l’Escola de Bells Oficis de la Mancomunitat de Barcelona (1914-1924) -dirigida pel 

mateix Galí-, tot i que també n’hi hagué que marxaren a estudiar a Madrid o a França. De la 

mateixa manera, gairebé tots ells varen viatjar a les grans capitals europees -tal com era 

habitual entre els alumnes de formació artística, els qui hi acudien per tal de completar-ne el 

cicle-, com París, on s’influenciaren de la pintura impressionista i de paisatge-, Londres, o les 

ciutats italianes més representatives de l’art, com eren Roma, Nàpols o Florència-, destins on, 

sobretot a la capital francesa, passaren llargues estades -fet que ocasionà que els artistes hi 

coincidissin i tinguessin l’oportunitat de presentar-se els uns als altres, com fou el cas de 

Meifrèn, qui hi conegué a Casas i Russiñol; del pintor Joaquim Sunyer i de Miró (1874-1956), 

qui entrà en contacte amb Picasso en el Saló de Tardor de 1903 i 1904; o de l’artista polifacètic 

Oleguer Junyent i Sans (1876-1956), qui hi convisqué amb el mateix Sunyer, i els també 

pintors Ricard Canals i Llambí (1876-1931) i Isidre Nonell i Monturiol (1872-1911). 

 

 

Fig. 57. Francesc Serra. Retrat del pintor Isidre Nonell al seu taller, 1904.  MNAC 
 

Un cop retornats de les seves estades a l’estranger, aquests artistes se sentien plenament 

influenciats per les cultures foranies, pel que es produí un trencament amb l’academicisme 

establert fins al moment, fet que fomentà els canvis conceptuals que tingueren lloc en la seva 

producció plàstica. Així doncs, amb la introducció de nous corrents artístics que tant afectaven 
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l’estil com a la línia de pensament, s’adaptaren els gustos adquirits a l’art català. Veiem com 

aquest fenomen succeí dins del grup dels paisatgistes -el qual resultà plenament influenciat 

tant per l’impressionisme i el realisme francès, com pel romanticisme anglès-, on trobem 

artistes com Joan Vila i Cinca (1856-1938), qui reinterpretà la pintura l’academicista del segle 

XIX, sota una mirada romanticista; Joaquim Vayreda i Vila (1843-1894), fundador de 

l’Escola paisatgística d’Olot, la qual s’inicià amb una tendència naturalista que evolucionà 

cap a un estil més impressionista, i en la que hi participaren artistes com Urgell, Brull, 

Russiñol, Casas i Masriera; el pintor de marines Modest Urgell -a qui Serra recordà com 

l’artista més pintoresc i de caràcter més difícil153-, qui fou igualment autor de teatre i fundador 

de la Societat Artística i Literària de Catalunya -les reunions de la qual se celebraven a la 

Sala Parés-, juntament amb el pintor realista Lluís Graner i Arrufí (1863-1929), el pintor 

pleinairista Enric Galwey i Garcia (1864-1931) -deixeble de Vayreda-, de qui Francesc Serra 

comentà que, tot i que pintava els paisatges d’Olot de manera poètica i delicada, aquest tenia 

un fort caràcter, la qual cosa afirmà basant-se en una anècdota viscuda en una ocasió a la Sala 

Parés, on entrà un fabricant de conserves amb qui Galwey no hi tindria gaire bona relació, al 

que aquest tot donant-li un cop de bastó al cap, li cridà: Ja et tinc! 154 

 

Dins d’aquest vessant pictòric també hi treballaren altres artistes com els naturalistes Dionís 

Baixeras i Ramon de Capmany i Montaner (1899-1992); el pintor d’interiors i natures mortes, 

Josep Maria de Martí i Garcés de Marcilla (1880-1932), conegut com a Martí Garcés, al qui 

Francesc Serra considerà com el més elegant d’entre els artistes155; i aquells qui retornaren de 

l’impressionisme cap al realisme, com Domènec Carles i Rosich (1888-1962) i Rafael 

Durancamps i Folguera (1891-1979), ambdós centrats en temàtiques florals i paisatgístiques. 

Per altra banda, trobem el pintor de paisatge i de marines Alexandre de Cabanyes; o la figura 

del pintor i dibuixant, Arcadi Mas i Fontdevila (1852-1934), fundador de l’Escola Luminista 

de Sitges i amic de Santiago Rusiñol i del pintor Miquel Utrillo i Morlius (1862-1934), al qui 

Serra descrigué com el més organitzat, i com aquell que més antipatia sentia pel safareig; i al 

que recordava un dia en què l’artista es presentà malalt a la cita amb el fotògraf, i que aquest 

li preguntà: Està usted enfermo?, al que Mas li respongué: Sí. Pero por nada del mundo dejo 

de acudir puntualmente a una cita con un amigo156. 

                                                        
153 SEMPRONIO (1961). Op. cit., p. 10. 
154 MANZANO, R. (1964). Op. cit., p. 77. 
155 MANZANO, R. (1964). Op. cit., p. 77. 
156 MANZANO, R. (1964). Op. cit., p. 77. 



 

81 
 

 

Fig. 58. Francesc Serra. Retrat del pintor Dionís Baixeras, 1904. MNAC 
 

Entre els artistes que pertanyeren a les generacions immediatament anteriors, però que 

igualment convisqueren amb el corrent modernista, hi trobem artistes polifacètics com 

Apel·les Mestres i Oñós (1854-1936), qui considerat l’impulsor de les arts gràfiques a 

Catalunya -i a qui el fotògraf el recordà com un home d’una amabilitat i cortesia extremes i 

amb una modèstia encantadora157-, es dedicà al dibuix, la caricatura, la il·lustració gràfica, la 

poesia i la música, i també fou autor de teatre, traductor i col·leccionista. Participà en La 

Renaixença i publicà dibuixos a L’Esquella de la Torratxa -revista on Francesc Serra també 

publicà fotografies i on també participarien altres artistes, com Francesc Labarta, Joaquim 

Mir, el dibuixant i caricaturista Ricard Opisso -considerat un dels millors cronistes gràfics de 

la societat barcelonina del seu temps-, i el seu seguidor Lluís Masriera, el reconegut orfebre i 

esmaltador, qui també treballà de pintor, escenògraf, comediògraf i director teatral. També 

destaquen les figures d’Iu Pascual, pintor de paisatge i deixeble de Joan Llimona al Cercle 

Artístic de Sant Lluc -qui col·laborà amb Antoni Gaudí-; o del ja citat Francesc Labarta i 

Planas (1883-1963), dibuixant, pintor de paisatge i muralista, també dedicat al dibuix artístic 

industrial, qui col·laborà en la decoració de l’Hospital de Sant Pau de Domènech i Montaner, 

                                                        
157 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
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i igualment fou fundador -juntament amb els artistes Xavier Nogués, Iu Pascual i el pintor, 

dibuixant i gravador Ricard Canals, de l’agrupació anomenada Les Arts i els Artistes. 

 

 

 

Fig. 59. Francesc Serra. Retrat del pintor Ricard Canals al seu taller, c. 1915. MNAC 
 

Altres figures de rellevància foren, el pintor i crític d’art Josep Maria Tamburini i Dalmau 

(1856-1932), vinculat al simbolisme -moviment d’origen francès i belga- i al Prerafaelitisme 

anglès -corrent artístic representat per William Morris, fundador del moviment Arts en Crafts, 

el qual suposà una gran influència d’inspiració britànica en el desenvolupament 

del modernisme a Catalunya, i que es difongué a través de l’obra d’Alexandre de Riquer-; el 

pintor de retrat, Manel Cusí i Ferret (1857-1919), qui exposà a la Sala Parés amb Rusiñol i 

formà part de la ja esmentada Societat Artística i Literària de Catalunya, i entre 1902 i 1914, 

de l’anomenada Penya del Safareig -tal com altres agrupacions artístiques designaren 

pejorativament a la penya de la Sala Parés-, on també participaren Urgell, Brull, 

Graner, Galwey i Tamburini, entre d’altres, i on s’hi discutí de tot lo discutible, s'hi va riure 

molt, i s'hi van deslligar les passions naturals entre artistes, triomfs, enveges, critiques i 
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xafarderies158; o l’esmentat Joan Brull, a qui Francesc Serra descrigué159 com el més culte i 

afable, i al que recordà en una anècdota en què en visitar-lo un dia per fer-li un retrat, Serra 

el saludà tot dient-li: Bon dia, Sr. Brull, al qual aquest li respongué: Què vol dir senyor Brull? 

Jo sóc Brull a seques, el senyor és el que compra les nostres obres. Aquest, també dedicat al 

simbolisme català de finals del segle XIX, treballà com a crític d’art a la revista Joventut, fou 

amic de Casas i Rusiñol, i es relacionà amb els grups intel·lectuals que es formaven a Els Quatre 

Gats -lloc freqüentat per artistes com Alexandre de Cabanyes, Joaquim Mir, Ricard Opisso i el 

pintor avantguardista Pablo Picasso-, i també al Cercle Artístic de Barcelona.   

 

Precisament, una anècdota recordada pel mateix Francesc Serra al seu llibre Nuestros Artistas. 

Reportage gráfico, documental y anecdótico, escenifica perfectament allò que succeïa a 

l’esmentada Penya del Safareig: 

 

Un buen día, la Peña tuvo laboriosa y muy accidentada discusión sobre la pintura 

moderna. Los nombres de Mir, Rusiñol, Picasso y Nonell fueron el blanco de las 

más inverosímiles censuras por parte de algunos concurrentes. Llegó en aquel 

momento Nonell, se acercó nosotros, y, enterado de lo que ocurría, se dirigió 

decidido a la Peña y les dijo: 

- Senyors, bona nit tinguin!  

 

Acto seguido se marchó. Brull, dirigiéndose a sus contertulios, les dice: 

 - Aquest en sap més que tots nosaltres plegats. 

 

Se armó una verdadera batalla en la que los adjetivos calificativos se adjudicaron 

con mordaz ironía. Al día siguiente, cuando se lo conté a Nonell, con fina y burlona 

sonrisa me dijo: 

- No té cap importància; són unes patums [sic]160. 

 

                                                        
158 GALWEY, E.: El que he vist a can Parés en els darrers quaranta anys: memòries d'Enric Galwey. Ed. Sala 

Parés, Barcelona, 1934. 
159 MANZANO, R.: Medio siglo retratando artistas. Solidaridad Nacional, 18 de juny de 1964 a SERRA, E. 

(2014), p. 21. Op. cit., p. 6. 
160 Memoranda. SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
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Així doncs, l’establiment del modernisme dins del panorama artístic del moment, propicià la 

consolidació dels seus seguidors en un grup, entre els quals es trobaven artistes com el pintor 

pleinairista de marines i paisatges d’influència impressionista, Eliseu Meifrèn; el seu amic 

Santiago Rusiñol -artista polifacètic qui esdevingué pintor, escriptor, dramaturg, periodista, i 

també col·leccionista, a qui Serra considerà161 com el més simpàtic, i del que digué que tenia 

una extraordinària personalitat-, qui el 1893 instal·là el seu taller a Sitges -espai igualment 

fotografiat per Serra-, el qual anomenà el Cau Ferrat, i que resultà un lloc molt freqüentat 

entre l’ambient modernista per les festes que s’hi organitzaven; motiu pel qual Rusiñol, 

juntament amb el seu amic íntim Ramon Casas amb qui en preparava els esdeveniments, 

serien reconeguts com els impulsors del modernisme a Catalunya. Per la seva banda, Casas -

a qui el fotògraf considerà un home de caràcter inquiet i assenyat162 -, fou un pintor vinculat 

a l’estil impressionista, dibuixant i cartellista.  

 

 

Fig. 60. Francesc Serra. Retrat de Ramon Casas al seu taller, 1905.  MNAC 

 

Un altre artista modernista que conreà diversos camps artístics simultàniament, fou el pintor, 

dibuixant, il·lustrador, gravador, enquadernador, cartellista, bibliòfil, exlibrista, esmaltador, 

                                                        
161 MANZANO, R. (1964). Op. cit., p. 77. 
162 MANZANO, R. (1964) a SERRA, E. (2014), p. 22. Op. cit., p. 6. 
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dissenyador, decorador, escriptor i poeta Alexandre de Riquer. Per altra banda, trobem la 

figura del pintor Joan Llimona, germà gran de l’escultor Josep Llimona -ambdós, homes de 

caràcter extremadament religiós-, qui es dedicà a la temàtica del misticisme, i de qui Serra en 

recordà la seva bondat il·limitada, així com les seves mostres d’afecte163. Pel que fa als 

modernistes simbolistes, trobem el pintor Miquel Utrillo, qui influenciat pel Prerafaelisme 

anglès i l’art japonès, també esdevingué enginyer, decorador, crític d’art i impulsor artístic. 

Aquest, assistí a l’Associació d’Excursions Catalana, on feu amistat amb els pintors Santiago 

Rusiñol i Alexandre de Riquer, l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el filòleg Pompeu 

Fabra i Poch (1868-1948) i el poeta Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902). 

 

Entre els escultors modernistes hi trobem a Enric Clarasó, artista d’estil costumista i 

simbolista -similar al de Josep Llimona-, de qui el fotògraf opinà que tenia un caràcter alegre, 

modest i que desenvolupava una gran labor, tot rememorant la generositat de l’artista en una 

ocasió en què aquest li digué: Amic Serra, no sé què passa, però no es ven ni s’encarrega res. 

Què podríem fer per guanyar algunes pessetes? ¿Potser posar una botiga de mongetes 

cuites?, al que Serra li respongué: Amic Clarasó, sembla que ni vostè ni jo hem nascut per 

aquest menester, perquè entraria una velleta demanant 5 cts. de mongetes i li ompliríem el 

pot164. Aquest, compartí taller amb Santiago Rusiñol, i també feu una gran amistat amb Ramon 

Casas, amb els qui presentaren conjuntament diverses exposicions a la Sala Parés i formaren 

un grup que gaudiria de gran popularitat entre la bohèmia barcelonina de principis del segle 

XX.  

 

Veiem també la figura dels escultors modernistes, com foren Manel Fuxà i Leal (1850-1931), 

qui tot i que treballà lleument l’estil modernista, optà per unes formes més clàssiques en 

l’execució de les seves obres; o la de Josep Llimona, qui tal com feu el seu germà, dedicà la 

seva obra a la temàtica religiosa. Pel que fa als arquitectes, a més de les eminents figures de 

Gaudí, Montaner i Puig i Cadafalch, trobem a Enric Sagnier -proper al modernisme però amb 

un estil particular, de tall classicista, auster i funcional, que més endavant seria menyspreat 

pels nous corrents arquitectònics que vingueren amb el segle XX, com seria el noucentisme-, 

qui col·laborà de forma habitual amb altres companys d’ofici, com Bonaventura Bassegoda i 

Amigó (1862-1940), qui també fou escriptor i redactor de diverses publicacions com La 

                                                        
163 MANZANO, R. (1964) a SERRA, E. (2014), p. 22. Op. cit., p. 6. 
164 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
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Renaixença, La Ilustració Catalana, L’Avenç, el Diario de Barcelona o La Vanguardia. I 

finalment, veiem com en el vessant musical destacà el compositor i director d’orquestra, 

Antoni Nicolau i Parera (1858-1933), principal impulsor del renaixement musical català dels 

segles XIX i XX.  

 

 

Fig. 61. Francesc Serra. Retrat de Bonaventura Bassegoda Amigó, 1906. AFB 
 

Dins d’aquest grup, hi hagué diversos artistes que, d’una manera o altra participaren en 

l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, com foren els qui hi presentaren les seves obres 

-entre els quals trobem a Arcadi Mas i Fontdevila, Manel Cusí, Enric Clarasó i Josep Llimona-

; Miquel Utrillo -el pintor que esdevindria promotor artístic, crític d’art, decorador i enginyer-

, qui hi col·laborà en la construcció d’una atracció; o l’arquitecte i professor August Font i 

Carreras (1846-1924), qui hi projectà el Palau de Belles Arts de Barcelona, situat dins del 

recinte que comprenia l’exposició i que va ser enderrocat el 1942. 

 

Al llarg dels anys immediatament posteriors al modernisme, en la disciplina pictòrica 

tingueren notorietat diverses figures com Joaquim Mir -amic d’Isidre Nonell a l’escola 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Nicolau
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infantil, i posteriorment company d’estudis d’art amb Lluís Graner, qui l’introduiria en el 

gènere de paisatge-, qui fou el creador d’un postimpressionisme molt personal, on denotava 

la influència de la pintura paisatgística de Joaquim Vayreda i Vila. Segons sembla, fou 

d’aquest pintor del qui Francesc Serra en guardà un record no gaire amable, el qual remetia a 

un moment en què aquest el visità el pintor al seu taller per tal de fer-hi fotografies i Mir, qui 

sembla que tot just arribava malalt de Mallorca, el rebé tot dient-li: Puedes marcharte con tus 

trastos a otra parte. No quiero saber nada de retratos ni de fotógrafos. En aquell moment, 

Serra es fixà en un mapa de Mallorca i li respongué: No quiero retratar al hombre. Quiero 

retratar al gran artista que inmortalizará, con sus óleos a Mallorca; póngase aquí y señale 

con el dedo las Baleares, i així ho feu el pintor, tal com restà en el retrat que finalment el 

fotògraf deixà per a la posteritat165. 

 

Trobem també el ja citat pintor de paisatge i dibuixant, Isidre Nonell -del qui Serra pensava 

que era un home simpàtic, tot i que una mica esquerp pel fet de sentir-se incomprès, tant pel 

públic com per la crítica, malgrat que ell el considerés un dels seus ídols-, format inicialment 

en dibuix, juntament amb Xavier Nogués i Lluís Graner; i posteriorment en Belles Arts a 

l’Escola de La Llotja, on assistí a classe amb el mateix Mir, Joaquim Sunyer i també a Ricard 

Canals, entre altres companys amb els qui compartí per una banda, l’interès per a la pintura 

de paisatge, mentre que per l’altra, la inquietud pels efectes lumínics i atmosfèrics que la 

natura els oferia. Així doncs, formaren plegats un grup aficionat a les excursions pictòriques 

-que preferentment feien per la perifèria de Barcelona-, en què desenvoluparen un estil semi 

impressionista on solien predominar els tons càlids -propers als grocs, ocres i ataronjats-, 

motiu pel qual aquest grup rebé l’apel·latiu de la colla del Safrà, o també de Sant Martí, pel 

fet que bona part de les pintures que aquests realitzaven, mostraven paisatges de la població 

veïna de Sant Martí de Provençals.  

 

Dins d’aquesta segona generació modernista, també hi trobem el pintor impressionista de 

paisatges lírics, Antoni Ros i Güell, qui també rebé formació de dibuix a la Llotja, acompanyat 

de Francesc Serra Dimas i Lluís Graner, amic pel qui treballà com escenògraf al seu taller; o bé, 

a la pintora Lluïsa Vidal i Puig (1876-1918), qui tingué com a mestre a Arcadi Mas i 

Fontdevila. Es dedicà a la pintura paisatgística i costumista de temàtica popular -la qual tant 

s’inspirava en l’estil dels retrats de Casas, com en les composicions de Rusiñol-, i també feu 

                                                        
165 MANZANO, R. (1964). Op. cit., p. 77. 
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col·laboracions en revistes. Per altra banda, trobem el pintor, dibuixant, gravador, ceramista, 

vidrier, esmaltador i ninotaire, Xavier Nogués, qui fou introduït a la revista satírica Papitu per 

Apa -pseudònim de Feliu Elias i Bracons (1878-1948), qui fou pintor, dibuixant, caricaturista, 

il·lustrador, crític d’art i fundador de l’esmentada publicació, on paral·lelament aparegueren 

dibuixos de Francesc Labarta, Joaquim Mir, el dibuixant i il·lustrador, Joan García Junceda i 

Supervia (1881-1948), i el periodista, poeta i dibuixant Josep Maria Junoy i Muns (1887-

1955)-, on publicà dibuixos que signà sota el pseudònim de Babel. Nogués, també fou 

l’encarregat de l’execució tant dels murals satírics dels borratxets que presidiren el celler de Les 

Galeries Laietanes -realitzats al tremp el 1915-, com dels que decoraren el saló del domicili de 

Lluís Plandiura, el 1917. 

 

 

Fig. 62. Xavier Nogués. Fragment de la Decoració Mural del Celler de Les Galeries Laietanes, 1915-

1958: Fotografia de Francesc Serra, AFB 

 

Una personalitat que tot i no ser artista, tingué una forta repercussió dins l’àmbit artístic català al 

llarg del segle XX, fou l’industrial, polític i col·leccionista, Lluís Plandiura i Pou (1882-1956), 

qui havent-se format a l’Escola d’Art de Francesc d’Assís Galí, esdevingué un dels 

col·leccionistes més reconeguts de la seva època. Aquest, inicià l’any 1900 la seva col·lecció 

de cartells modernistes -la qual fou exposada al Cercle Artístic de Sant Lluc-, i que 

posteriorment amplià amb l’adquisició de pintures tant d’artistes modernistes catalans -com 
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Casas i Rusiñol-, com d’autors postmodernistes i avantguardistes, com foren Isidre 

Nonell, Ricard Canals, Xavier Nogués, Joaquim Mir o Pablo Picasso. 

 

Arribat l’any 1906 i un cop establert el corrent noucentista, aparegueren en l’escena de l’art català 

els representants d’aquest moviment, com aquell qui fou considerat un dels seus capdavanters en 

el camp pictòric, el pintor de retrat i paisatge Joaquim Sunyer, qui treballà per tal de representar 

fidelment l’esperit català i mediterrani en les seves pintures de retrat i de paisatges, principalment 

realitzades a Sitges. Tot i que en les seves primeres obres s’hi poden apreciar semblances amb 

l’estil de l’esmentada colla del Safrà, pel fet de ser amic i company de classe dels membres que 

formaren el grup, aquest no hi arribà a participar. Així doncs, Sunyer fou amic de Mir, Nonell, i 

dels també artistes polifacètics Joaquim Torres-García -pintor, escultor, muralista, novel·lista, 

escriptor, professor i teòric, qui s’inicià en el corrent del modernisme, tot i que evolucionà cap al 

noucentisme per esdevenir un dels artistes més representatius del moviment-; l’escenògraf, 

dibuixant, pintor, cartellista, decorador, col·leccionista i antiquari Oleguer Junyent, amb qui 

juntament amb Nonell, convisqué en la seva estada a París; i també es relacionà amb els escriptors 

Joan Maragall, Eugeni d’Ors i Joan Salvat i Papasseit (1894-1924).  

 

En la disciplina de l’escultura noucentista hi trobem artistes com Josep Clarà i Ayats (1878-

1958), amic d’Eugeni d’Ors, qui l’aconsellà en l’execució de les seves obres, les quals 

buscaven expressar els conceptes inherents de l’escultura grega, com eren racionalitat, 

proporció i harmonia. D’aquesta manera, desenvolupà un estil clàssic particular, i esdevingué 

un dels màxims exponents de l’escultura noucentista, on també trobem les figures d’Enric 

Casanovas i Roy (1882-1948) -qui treballà al taller de Josep Llimona, i feu amistat amb 

Picasso i amb l’escultor noucentista i també avantguardista, Pau Gargallo i Catalán (1881-

1934)-; i de Josep Viladomat i Massanes (1899-1989), qui en oposició al modernisme 

recuperà el realisme i la sobrietat preponderants a l’estil clàssic. Viladomat, fou membre del 

grup Els Evolucionistes (1917-1923) -un grup d’artistes influenciat per l’estètica noucentista, 

tot i que al mateix temps refusava l’adoctrinament al qual es veien subjectes els seguidors del 

moviment-, en el que també hi participaren el periodista i crític d’art i teatre, Joan Cortés i 

Vidal (1898-1969), un dels fundadors del grup, qui treballà per a publicacions com D’Ací i 

d’Allà, la Gaseta de les Arts, Destino i La Vanguardia; el pintor Joan Serra i Melgosa (1899-

1970), alumne de Francesc Labarta a l’escola de la Llotja, i també fundador del grup; o Alfred 

Sisquella i Oriol (1900-1964) -qui igualment es formà amb el mestre Labarta, i fou seguidor 

de Joaquim Sunyer-, el pintor realista d’interiors, natures mortes, i paisatges amb 
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reminiscències que tant podien ser de l’obra impressionista de Cézanne, com del posterior 

moviment cubista. 

 

En la segona etapa del moviment noucentista veiem una nova generació d’artistes, entre els 

quals trobem el pintor i gravador Francesc Domingo i Segura (1893-1974), qui retratà a 

Francesc Serra en un dibuix -publicat al suplement il·lustrat El Matí de la revista Esplai, el 20 

de novembre de 1932-, el qual il·lustrava un article dedicat al fotògraf, titulat Personalitats 

simpàtiques. Joan Serra fotògraf d’art, en el qual, tot i la mala atribució del seu nom, 

reconeixem la figura de Francesc Serra en el dibuix que el complementa. Veiem també la 

figura de la pintora avantguardista, Olga Sacharoff, qui deixà enrere l’avantguardisme, per 

introduir-se en l’estètica noucentista catalana, a través de la qual interpretà tant els paisatges, 

com els costums populars de Catalunya des d’una mirada totalment idealitzada. Per altra 

banda, trobem al dibuixant, caricaturista, escultor i medallista Jaume Martrus i Riera (1889-

1966).  

 

Posteriorment, vingueren les noves generacions avantguardistes amb el ressorgiment de noves 

personalitats de transcendència, com serien Joan Miró -pintor, escultor, gravador i ceramista, 

d’influències fauvistes i cubistes-, considerat un dels màxims representants del surrealisme; 

el pintor i gravador Enric Cristòfor Ricart i Nin (1893-1960), company de classe de Joan Miró 

a l’Escola d’Art de Francesc d’Assís Galí; el pintor, gravador i muralista -fill del pintor 

paisatgista Joan Vila i Cinca-, Antoni Vila i Arrufat (1894-1989); l’escultor format al taller 

de Josep Llimona -qui també feu amistat amb Picasso-, Ernest Maragall i Noble (1903-1991); 

el dibuixant i escultor Josep Cañas (1905-2001); o bé, l’artista contemporani Albert Ràfols-

Casamada. Igualment, al llarg d’aquesta primera meitat del segle XX sorgiren personalitats 

de gran importància tant en el camp literari, com per a la difusió de l’art, com foren l’escriptor 

Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), el seu amic, marxant d’art, editor i promotor cultural, Joan 

Merli i Pahissa (1901-1995), o bé l’historiador de l’art i acadèmic de la Reial Acadèmia de la 

Història d’Espanya, qui seria també director del Museo del Prado, Diego Angulo Íñiguez 

(1901-1986). 
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Veiem, doncs, com les diverses agrupacions d’artistes treballaren al llarg dels anys per un fi 

comú al servei de l’art, tot i que des de diferents mirades, formades segons uns ideals marcats 

per les diverses identitats a les quals pertanyeren, diferenciant-se segons les diverses 

ideologies polítiques, socials o religioses de cadascú. Així, podem observar com Francesc 

Serra fotografià un ampli ventall de generacions d’artistes, que englobaria els grans 

representants de l’art, nascuts entre mitjans del segle XIX, i el primer terç del segle XX; com 

també veiem el fet que el fotògraf participà en aquest auge artístic des de diversos vessants i 

agrupacions com seria aquella formada al Cercle Artístic de Sant Lluc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 63. Retrat de Joan Merli, 1933-1936. MNAC 

Fig. 64. Carnet de Soci del Cercle Artístic de Sant Lluc, sense data. 
IEFC 



92 
 

Dins d’aquest context, un cop consolidada la reputació de Francesc Serra dins l’àmbit de la 

fotografia professional, com a fotògraf industrial i reproductor d’obres d’art -gràcies a la 

reconeguda qualitat del seu treball i a les lloances rebudes després de la publicació de la 

primera sèrie de postals Nuestros artistes-, els serveis de Francesc Serra començaren a ser 

molt demandats, tant per part dels artistes que li encarregaven personalment que en reproduís 

fotogràficament les seves obres, com de diverses col·leccions privades, museus i altres 

institucions dedicades a l’àmbit artístic. En són exemples algunes cartes amb peticions 

d’encàrrecs fotogràfics, enviades a Francesc Serra de part dels interessats en contractar els seus 

serveis fotogràfics, les quals reflecteixen la gran quantitat de projectes en què participà el fotògraf 

al llarg de la seva labor professional, com veiem en una postal enviada des de la Provença 

Francesa el 1927, de part del pintor Salvador Dalí i Domènech (1904-1989), o aquest li encarrega 

la realització de sis fotografies. 

 

 

 

Fig. 65. Anvers d’una postal de Salvador Dalí amb un encàrrec fotogràfic, 1927. IEFC 
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Distingit amic: 
Vos agrairia, em fasi lo mes aviat posible 6 fotos del cuadru "ave maria" 
que sta el cliche - una noya em una roba a la ma 
aviat arribare a Barcelonai vindre a recollirles 
Salutacions 
Dali [sic]166 

 

 

Trobem també les cartes dels pintors Feliu Elias i Bracons167 i Francisco Bernareggi (1878-

1959)168 -pintor argentí de pare català, amic de Picasso, a través del qual conegué als pintors 

noucentistes Canals, Sunyer i Nonell-, datades el maig de 1932, i l’octubre de 1934 i gener de 

1935, respectivament; o bé, una carta del pintor Joaquim Sunyer169, enviada des de París, també 

el 1935; una altra del pintor Joan Llimona, qui escrigué al fotògraf de part del Compte de Belloch 

[sic], les notes referents a les seves col·leccions privades; la nota d’un autor desconegut -qui molt 

probablement es tractaria de Xavier Nogués170- qui escrigué al fotògraf de part del Dr. Celis; les 

166 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. 
167 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.51, p. 240. 
168 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.54, p. 240. 
169 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.56, p. 240. 
170 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.12, p. 215.

Fig. 66. Revers d’una postal de Salvador Dalí amb un encàrrec fotogràfic, 1927. IEFC 
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correspondències amb l’historiador de l’art Angulo Íñiguez171, en representació dels Condes de 

Churruca; o aquelles enviades pel mateix Serra a Lluís Plandiura172, referint-se a unes fotografies 

postals que li feu arribar a l’industrial a Madrid. També hi veiem anotacions en targetes de visita, 

com la de l’empresari i polític Miguel Mateu i Pla (1898-1972)173, per a qui Serra realitzà un 

reportatge fotogràfic del Castell de Peralada. Per altra banda, podem observar diverses 

peticions que rebé el fotògraf per part de museus i institucions, com són una carta el 1945 

enviada des del Museu Marítim de la Diputació Provincial de Barcelona174; una altra de la 

Junta de Museus de Barcelona, situada en aquells moments al Poble Espanyol de Montjuïc175; 

una comunicació autoritzada per D. Luis Plandiura i enviada des de la Dirección de Servicios 

Culturales, Catalogación y Conservación de Monumentos176; o bé, una altra carta enviada el 

1945 des de l’Alcaldia d’Olot i signada pel mateix alcalde, Pedro Bretcha Galí177, qui li 

expressa que es farà constar en la publicació pertinent, que el retrat que li envia del pintor 

Enric Galwey, prové de l’Arxiu Serra -responent a la probable petició del fotògraf perquè així 

ho fes, tal com demanava en una carta enviada el 1963 i dirigida al Sr. Joan Orriols, adjuntes 

a la qual li envià proves fotogràfiques d’unes pintures d’Enrich Ricart, realitzades el 1942, tot 

autoritzant el seu dret a reproducció sense cap càrrec, amb l’única condició d’indicar-ho amb 

el peu pertinent de Foto. Archivo Serra178.  

 

Paral·lelament, Francesc Serra rebé encàrrecs de les galeries on s’exposaven les obres dels 

artistes pels qui treballava -com foren la Sala Parés, la Galeria Syra, les Galeries Laietanes, el 

Faianç Català o La Pinacoteca, entre d’altres179-, pel que veiem com, per una via o altra, els 

serveis del fotògraf foren sol·licitats en nombroses ocasions per tal de fotografiar les 

produccions dels artistes plàstics de l’època. En aquests casos, a més de servir les seves 

fotografies com a material de suport visual als catàlegs que realitzaven les sales per a les 

mostres expositives, Francesc Serra solia participar també en la documentació fotogràfica 

d’aquests esdeveniments fotografiant-ne les vistes de les galeries abans o després de la seva 

                                                        
171 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 9, 11.35, i 11.36, pp. 187 i 200. 
172 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.68, p. 243. 
173 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.11, p. 215. 
174 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.67, p. 243. 
175 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.8, p. 215. 
176 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.6, p. 213. 
177 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.66, p. 243. 
178 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 10, p. 189. 
179 PLANAS, A. (2015). Op. cit., p. 29. 
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inauguració, tal com veiem en diversos clixés180 del fons del fotògraf, els quals documenten 

nombroses exposicions d’artistes a través de fotografies de vistes de les diverses sales on aquestes 

tenien lloc, les quals s’apreciaven muntades i preparades per a la seva presentació al públic. Això, 

ho exemplifica perfectament, un catàleg181 -del qual es desconeix si fou realitzat per encàrrec 

o bé per vocació del fotògraf-, de l’Exposició Homenatge al pintor Ricard Canals, organitzada 

pels seus companys i que tingué lloc a la Sala Parés el 1933. Aquest, consisteix en un quadern 

il·lustrat per un conjunt de còpies fotogràfiques adherides a les seves pàgines, on es 

reprodueixen pintures i dibuixos d’autoretrats del pintor, i diverses vistes tant del seu estudi, 

com de la sala d’exposicions amb les obres exhibides. A la penúltima pàgina hi apareix el 

llistat de les obres exposades, mentre que a l’última pàgina el fotògraf hi col·locà el seu 

logotip, gest que apunta al màrqueting del seu negoci. 

 

 

 

Fig. 67. Francesc Serra. Exposició Pòstuma d’Homenatge a Ricard Canals a la Sala Parés, 1933. AFB 

                                                        
180 F. Serra / AF-AHCB. 
181 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.44, p. 231. 
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Tota aquesta experiència adquirida propicià en el fotògraf el desenvolupament d’una tasca de 

caràcter documental, en la que hi treballà a partir del registre i la reproducció d’imatges 

relatives a objectes de caràcter artístic -amb el consegüent creixement d’un banc d’imatges 

que suposà una diversa col·lecció d’obres d’art, composta principalment de pintures, però 

també d’escultures, dibuixos, mobles, ceràmiques i retaules, entre altres-, o d’interès 

documental, com podien ser planells arquitectònics o documents escrits. Així doncs, gràcies 

a la feina ben feta i al constant contacte que Francesc Serra mantingué amb els artistes de tota 

mena de disciplines i tendències -als que visitava regularment a llurs tallers o ambients 

personals de treball-, a aquest se li presentà la privilegiada oportunitat d’aproximar-se als seus 

clients i d’establir amb ells un vincle de confiança182, component imprescindible per tal 

d’assolir el repte que s’havia proposat, de plasmar en una imatge la millor definició d’aquell 

a qui pretenia fotografiar. 

 

I és d’aquesta manera com, decididament, i de resultes de la idea proposada a Joan Brull i a 

la resta d’assistents a la Sala Parés, Francesc Serra realitzà els primers retrats d’amics artistes. 

Amb el pas del temps, i a mesura que anà compilant imatges, s’adonà que es trobava 

definitivament embarcat en la missió desitjada de -com ell mateix digué-, fer arribar els noms 

i figures dels artistes al gran públic. Com a resultat, el fotògraf generà una col·lecció de 

fotografies que esdevindria dividida en dues sèries postals, les quals es diferencien entre si 

per les etapes en què foren realitzades tant temporalment, com conceptualment. Així, l’any 

1905 Francesc Serra publicava la primera de les dues sèries, la qual denota una intenció més 

innocent per part del fotògraf, qui senzillament pretenia mostrar l’artista treballant al seu lloc 

d’inspiració -fos a l’estudi, o allà on més li plagués desenvolupar la tasca artística 

habitualment-, amb la intenció que el retratat se sentís el més còmode possible i es mostrés 

despreocupadament davant la càmera. D’aquesta manera, Serrà visitava als artistes que 

treballaven als seus tallers -guarnits d’estris, mobiliari i objectes personals que igualment 

foren documentats, oferint així tota mena de detalls a l’espectador-, com foren els dels 

escultors Enric Clarasó, Manel Fuxà, Josep Clarà i Josep Llimona; i els dels pintors Ramon 

Casas, Joan Cardona, Joaquim Mir, Isidre Nonell, Lluïsa Vidal, Oleguer Junyent i Francesc 

Labarta; i anàlogament, seguí a aquells qui desitjaven treballar a l’aire lliure, com fou el cas 

de Santiago Rusiñol, Eliseu Meifrèn, Dionís Baixeras o Alexandre de Cabanyes. 

                                                        
182 MARAGALL, J.A.: Prólogo. Nuestros Artistas. Reportage gráfico, documental y anecdótico. Edimar SA, 

Barcelona 1954. 
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El 1915, sortia a la llum la segona sèrie fotogràfica en la qual, tot i que romandria i prevaldria 

en la major part dels retrats la idea de representació de l’artista creador treballant a l’estudi, 

la sensació d’artifici -que podia emanar de la voluntat inicial de representar els trets de 

genialitat que es podien amagar darrere la façana dels artistes retratats-, s’aniria esvaint amb 

el temps per donar pas a una nova tipologia d’imatges, on els seus protagonistes començaren 

a aparèixer presentant-se en actituds més confiades, espontànies i naturals -tal com veiem el 

pintor Joaquim Mir i l’escultor Josep Viladomat, treballant destrament al taller; o Rafael 

Durancamps, pintant amb la bata posada-, o bé, en llocs i moments diversos, com és el cas de 

pintors que varen ser retratats en exposicions, com Ricard Opisso, Joan Junceda o d’Olga 

Sacharoff -qui sembla no ser conscient que està sent fotografiada183-, o el crític d’art i teatre 

Joan Cortés Vidal, al Poliorama184.  

 

 

Fig. 68. Francesc Serra, Retrat dels Artistes Ricard Opisso i Joan Junceda a la Sala Renart, 1935. AFB 

 

En altres casos, aquesta espontaneïtat que emana del retratat és substituïda per una actitud més 

aviat inquieta davant la càmera, com veiem en els retrats de l’artista Joaquim Torres-García, 

el pintor Modest Urgell o l’escultor Enric Casanovas. Tot i així, se segueix percebent certa 

                                                        
183 VÀZQUEZ, E. (2015). Op. cit., p. 28. 
184 Carta de Joan Cortés Vidal, datada de 1935, on agraeix a Francesc Serra el retrat que li feu al Poliorama. 

Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.58, p. 241. 
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falta de naturalitat en alguns dels retrats realitzats amb posterioritat, els quals denoten una 

òbvia preparació prèvia a la presa fotogràfica -sumada a una actitud teatralitzada per part del 

retratat-, tal com succeeix en els retrats del pintor -i també escultor, gravador, escriptor i crític 

d’art, qui fou deixeble del professor de dibuix Francesc Galí, i exposà individualment 

a Galeries Laietanes i la Sala Parés de Barcelona-, Santiago César de Salvador de Solá (1890-

1975), també conegut com a Yago César, qui es presenta ben empolainat en ple procés creatiu; 

de la mateixa manera que veiem tant a l’orfebre i pintor Lluís Masriera (1872-1958), com el 

pintor Mateu Balasch (1872-1936), els qui apareixen actuant com si estiguessin treballant en 

la seva obra, encara que es tracti d’una mera interpretació.  

 

De totes maneres, tant si foren escenes preparades, com si no, la representació fingida 

mancava d’importància davant la possibilitat de presentar a l’espectador tant l’aparença dels 

artistes en plena activitat, com l’aspecte dels seus tallers o estris amb què solien treballar –tot 

plegat, recollit en un conjunt de documents visuals que permetessin la lectura i interpretació 

tant de la personalitat, com de l’estatus social i artístic de cadascun dels retratats. Aquesta 

idea, encoratjà al fotògraf Serra a continuar treballant aquest gènere fotogràfic amb 

personalitats relacionades amb el món artístic, al llarg de tota la seva vida professional, tal 

com ho demostren nombroses fotografies publicades els anys posteriors de la presentació de 

les dues primeres sèries de postals, entre les quals trobem les figures dels pintors Joan Serra 

Melgosa (1935) i Ramon de Capmany i Montaner; de l’editor Joan Merli i Pahissa; del crític 

d’art Joan Cortés Vidal185; o el ceramista, vidrier i dibuixant -i del també germà dels artistes 

Feliu i Lluís Elias i Bracons-, Francesc Elies i Bracons (1892-1991). 

 

En altres ocasions, els protagonistes de les imatges es trobaven d’excursió, acompanyats del 

mateix Francesc Serra, com és el cas del seu amic íntim Antoni Ros i Güell; es mostraren en 

l’entorn domèstic i acompanyats de la seva família, com veiem els pintors Joaquim Sunyer, 

Antoni Vila Arrufat i Miquel Utrillo (1917); i també aparegueren situats al jardí, com 

l’industrial Lluís Plandiura (1935), a qui podem observar estirat a la gespa als peus d’un 

xiprer186 . Així, Francesc Serra provà amb els retrats de grup i innovà, pel que fa a la 

composició i al llenguatge visual, experimentant amb primers plans com feu amb els pintors, 

                                                        
185 DE PALOL, M.: La doble mirada. L’artista al seu taller II. Fotografies de Francesc Serra, Ed. Lunwerg, 

Barcelona, 2002, p. 26. 
186 MONTAÑÉS, J.A.: (2009). Op. cit., p. 44. 
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Alfred Sisquella, Enric Cristòfor Ricart i l’il·lustrador i crític d’art Josep Maria Junoy187. És 

a través d’aquest conjunt de retrats que podem observar com alguns dels seus protagonistes 

apareixen en les diverses etapes de les seves vides, fet que assenyala la llarga relació que el 

fotògraf mantingué amb aquests, com és el cas de Iu Pascual, els germans Llimona, Joaquim 

Sunyer, Jaume Martrus188, l’escultor Ernest Maragall, a qui retratà en nombroses ocasions 

entre 1930 i 1960, i el pintor Josep Vidal-Quadras i Villavecchia (1891-1977). 

 

Fig. 69. Francesc Serra. Retrat de Miquel Utrillo i la Seva Família a Sitges, 1917 
 

Entre les fotografies realitzades per Francesc Serra hi ha imatges enginyoses i en les que els 

seus personatges apareixen en actituds poc habituals en el retrat fotogràfic, com són la dels 

caricaturistes Joan Junceda i Ricard Opisso, situats a una cantonada d’una sala d’exposicions 

-un ajagut a terra i l’altre dempeus-; una altra dels pintors Xavier Nogués i Domènec Carles 

ficats dins d’un bagul; o la d’Apel·les Mestres regant les plantes anant descalç. També n’hi 

ha d’intrigants com una vista d’una estança a través de dues portes a mig obrir, al fons de la 

                                                        
187 Biografia. Josep Maria Junoy. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana [en línia]. Consultat 20 de desembre 

de 2015, des de: https://www.escriptors.cat/autors/junoyjm/pagina.php?id_sec=3747 
188 PLANAS, A. (2015). Op. cit., p. 29. 
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qual hi trobem la figura asseguda de l’artista Feliu Elias i Bracons 189. Sovint, gràcies al 

context visual i els elements que acompanyen al retratat, és possible identificar en la lectura 

de les fotografies, l’època en què van ser realitzades, tal com succeeix en la imatge en què 

apareix l’artista Josep Cañas, posant amb una escultura de Francisco Franco vestit d’uniforme 

de campanya190. 

 

D’aquesta manera, podríem dir que Serra feu una doble aproximació a través dels seus retrats 

fotogràfics: per una banda, des d’un punt de vista construccionista, aportant la idea de la figura 

de l’artista a l’imaginari col·lectiu a través de les seves fotografies; mentre que per l’altra 

banda, s’aproximà a l’ambient del subjecte, al qui mostrava en el seu entorn personal i privat 

-ja fos treballant al taller, assistint a trobades socials, en família o en instants de lleure-, oferint 

més informació sobre la persona en qüestió, fet que afegia un valor històric i social a la imatge, 

la qual era considerada una futura font de consulta. Podem observar doncs, com Francesc 

Serra desenvolupà la funció de retratista al llarg de tota la seva trajectòria professional -

fotografiant no només artistes, sinó també a crítics, galeristes, marxants d’art o qualsevol altra 

personalitat de transcendència dins l’àmbit artístic-, tot i que trencant amb els estereotips 

establerts en el retrat d’estudi tradicional que prevalia en aquell moment a Barcelona, pel fet 

que aquest traslladava tot l’equip necessari per a la realització de la fotografia del seu estudi, 

allà on es trobés aquell a qui havia de retratar, la qual cosa que tenia més relació amb el procés 

de treball del fotògraf industrial, que no pas amb el de caràcter domèstic191. 

 

D’aquesta manera, Serra compaginà l’ofici de fotògraf reproductor d’obres d’art -al que 

s’havia consagrat al llarg dels últims anys-, amb la disciplina del retrat en la que hi treballà a 

partir de la voluntat de captar l’essència i caràcter d’artistes i personalitats representatives del 

món artístic català de finals del segle XIX i principis del XX, que igualment eren considerats 

amics per part del fotògraf. Fou gràcies a aquesta iniciativa que existeix la possibilitat de poder 

contemplar avui en dia els seus rostres i la seva expressió, a través d’unes imatges que 

transmeten tant l’amistat com la complicitat que vinculaven retratista i retratat, prescindint del 

toc de fal·làcia que caracteritzava gran part dels retrats d’estudi que es realitzaven a l’època192.  

                                                        
189 TORRELLA, R.: L'artista al seu taller. Fotografies de Francesc Serra. Del 1903 al 1961 [catàleg de 

l'exposició al Palau Solterra, Fundació Vila Casas. Torroella de Montgrí, 2015]. 
190 TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 
191 TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 
192 VÀZQUEZ, E. (2015). Op. cit., p. 28. 
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3.2.2 "L’amic Serra": les relacions amb personalitats del cercle artístic 
 

Francesc Serra, conegut com el fotògraf dels artistes, va ser molt reconegut i estimat per 

aquells qui formaven els cercles artístics de l’època, tant per l’empenta, il·lusió i constància 

amb què es dedicà a la seva feina, com per la valuosa tasca documental que va dur a terme a 

través dels seus treballs. Mostra d’aquest reconeixement, és el dibuix que il·lustrà l’article 

esmentat amb anterioritat, Personalitats simpàtiques. Joan Serra fotògraf d’art -avui dia 

conservat per la família Serra-, realitzat i dedicat pel mateix Francesc Domingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70. Francesc Domingo. Retrat de Francesc Serra. AFB 
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Així doncs, gràcies tant a documentació personal del fotògraf -conservada avui en dia a 

l’AFB-, com a altres documents de caràcter professional, els quals foren dipositats en forma 

de donació pel seu fill Ramon Serra i Junyent, l’any 1980 a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya 193  -on resten ubicats i preservats avui dia-, és possible revisar la relació de 

confiança i proximitat que aquest mantingué al llarg de la seva carrera professional amb els 

seus clients.  

 

D’aquesta manera, és a través d’aquests documents que podem entendre l’afecció que sentien 

molts dels clients de Francesc Serra cap al fotògraf, de qui el seu caràcter servicial i proper 

quedà reforçat pel tracte equidistant que mantingué amb tots ells -fossin més o menys 

acabalats, fos l’obra de millor o pitjor talent, tingués l’artista major o menor repercussió, etc.-

, sempre avocat a un esperit de comprensió, cordialitat i gentilesa, sense fer distincions socials, 

morals o personals davant les situacions particulars que els poguessin afectar194, tal com ho 

confirma Juan Cortés a l’article esmentat anteriorment195, on escrigué: 

 
 (…) se puede ser leal y bueno, como lo era Francesc Serra. Dentro de su círculo 

de actividad y posibilidades, quien necesitaba de él sabía que a él podía acudir en 

la seguridad de ser atendido y ayudado. Colaboraba en cualquier empresa 

laudable -fueron en gran número las exposiciones antológicas o monográficas en 

las cuales aportó su esfuerzo para el puro lucimiento de sus organizadores- y 

estaba siempre dispuesto a movilizarse en favor de la amistad y de lo que fue la 

determinante de su profesión: la información gráfica con respecto a las artes y los 

artistas de nuestra tierra. 

 

Igualment, aquest fet queda palès en una anècdota que Serra explicà en una entrevista 

concedida a Sempronio l’any 1967, on rememorava tot mostrant-li un dibuix d’Isidre Nonell, 

una ocasió en què l’artista li demanà l’ampliació d’un retrat seu per regalar-lo a la seva mare, 

tot avisant-li que no tenia com pagar-li l’encàrrec, al que aquest li respongué: No importa, jo 

et regalo la foto i tu em regales un dibuix teu. Davant la resposta del fotògraf, el pintor obrí 

amb incredulitat una carpeta, pregant-li que s’endugués tots els dibuixos que volgués, al que 

                                                        
193 Vegeu Annex 12, p. 212. 
194 MARAGALL, J.A., (1954). Op. cit., p. 96. 
195 CORTÉS, J.: Francesc Serra Dimas, sense data. Op. cit., p. 75. 
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Serra respongué que només en volia un, considerant-se més que ben pagat196.  

 

D’aquesta manera i tal com rememorà Joan Cortés al seu llibre Setanta anys de vida artística 

Barcelonina (…) Se hizo querer de nosotros, como de cuantos tenían alguna relación con él, 

por la bondad con que atendía a todos, por la generosidad con que ponía su tiempo y su 

esfuerzo a disposición del amigo197. Aquesta apreciació de l’escriptor queda reflectida en una 

petició per carta del pintor Ramon Casas -on s’inclou el disseny de la rajoleta de l’ofici del 

pintor, del qual el fotògraf tenia unes proves impreses en possessió -, dirigida a Francesc Serra, 

i la que de ben segur aquest resoldria de bon grat: 

 

 

Amic Serra: necesitaria una ampliació, pro com no em trobo prou be per pujar 

escales, desitjaria que vinguesiu a casa com mes aviat millor i si pot ser abans de 

les 11 del mati qualsevol dia [sic] 

Vostre (…) amic 

R. Casas 198 

 

 

En aquesta ocasió, Casas es dirigí al fotògraf com a l’Amic Serra. És destacable, doncs, el fet 

que molts dels clients que tractaven amb Francesc Serra s’hi dirigien amb l’apel·latiu d’amic 

en les seves salutacions, la qual cosa remet a la idea que aquesta actitud amigable no era un 

fenomen aïllat, sinó que més aviat, solia ser molt habitual. És possible observar aquest fet a 

través de les correspondències que els clients i companys emeteren al fotògraf al llarg dels 

anys, tal com ho exemplifiquen unes targetes de visita de l’escultor Joseph Llimona [sic]199, 

qui el saluda com Amich Serra, tot citant-lo perquè el visiti amb la màquina; tal com fan el 

seu germà Joan200 i el pintor Manel Cusí i Ferret, qui li comunica que té disposició per a la 

joventut201; o com veiem en una postal enviada per Martí Garcés202, qui li demana unes 

reproduccions fotogràfiques, dirigint-se al fotògraf com a Amigo Serra.  

                                                        
196 SEMPRONIO (1967). Op. cit. p. 75.  
197 CORTÉS, J. (1975) a TORRELLA, R. (2002), Op. cit., p. 34. 
198 Barcelona, sense data. Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.7, p. 214. 
199 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.4, p. 213. 
200 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.3, p. 213. 
201 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.2, p. 213. 
202 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.13, p. 216. 
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Sembla que a més de per la seva amabilitat i disposició i disponibilitat, la figura de Francesc 

Serra fou apreciada per la seva generositat, la qual cosa es palpa en els agraïments dels seus 

clients per les nombroses còpies que els hi regalava, tal com podem observar en una carta del 

pintor Iu Pascual, enviada des d’Olot el 1932, on li comunica que ha rebut les fotografies i li 

agraeix el regal de la foto ampliada203. 

 

Fig. 71. Francesc Serra. El Serra al taller d’un pintor, sense data. IEFC 
 

Val a dir, que Francesc Serra també valorà tant a aquells als qui retratava, com a les obres 

artístiques que aquests realitzaven. Trobem, doncs, un exemple a la ja esmentada entrevista 

amb Sempronio, on el fotògraf assegurà que de tots els artistes que havia conegut en seixanta 

anys, el més pintoresc i atrabiliari va ser indubtablement Modest Urgell, i afegí, referint-se i, 

de passada, enaltint la qualitat i expressivitat de les pintures de l’artista: En la pintura d’un 

paisatge hi ha atmosfera o no hi ha. I per més ben pintat que estigui, si no hi ha atmosfera, 

no és art. Hi ha dues maneres de dibuixar bé. Molts dibuixen bé, però sense ni pisca d’ànima, 

de vida. Llavors no són artistes. Els artistes han dibuixat sempre amb ànima i vida, tant 

Velázquez, com Goya o Picasso204. 

 

                                                        
203 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.52, p. 240. 
204 SEMPRONIO (1961). Op. cit., p. 10. 
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Així, a mesura d’anar estretint llaços en relacions que havien començat per qüestions laborals, 

Serra intimà amb alguns dels seus companys fins al punt d’establir una profunda i sincera 

amistat. D’això, en són testimonis els nombrosos correus -amb data desconeguda- que de 

manera habitual intercanvià amb el pintor sitgetà Joaquim Sunyer, qui solia escriure’l des del 

seu poble natal. En aquestes notes -habitualment referents a les pintures a reproduir, o als 

formats fotogràfics desitjats, les quals moltes vegades arribaven il·lustrades amb dibuixos fets 

per l’artista205-, els dos amics tractaven qüestions tant professionals, com personals, com en 

una ocasió en què el pintor li demana a Serra que realitzi l’encàrrec per la seva neboda de 

reproduir una pintura que la jove té exposada a Can Parés206. 

 

Al llarg dels anys 30 Francesc Serra compartí molta correspondència amb el pintor Xavier 

Nogués amb qui, a més de comunicar-se per qüestions laborals207, s’hi entenia distesament i 

compartia tant els esdeveniments que s’anaven vivint en l’àmbit polític i social, com les 

situacions personals en què ambdós es trobaven durant els temps de guerra -moment en què 

se les havien d’enginyar per subsistir tant vitalment, com professionalment, tenint en compte 

escassetat general de recursos al país208-. Així, l’aspecte general de les missives enviades entre 

Xavier Nogués i Francesc Serra, les quals fins i tot estan escrites sobre trossos de paper de 

molt baixa qualitat -com són el cas de les cartes enviades el 28 de juny i l’1 d’agost de 1938, 

escrites sobre papers de seda grocs-, denoten clarament els temps de la guerra209.  

 

Aquest, són uns documents a través dels quals es palpen l’angoixa que es desprenia de les 

preocupacions i patiments que visqué la societat, la falta d’aliments i recursos al llarg de la 

postguerra i aquell sentiment de camaraderia, proximitat i estima que els unia en moments de 

gran incertesa, impediments i dificultats econòmiques. Tot i així, malgrat les desavinences, 

cap dels dos es deixaren consumir per la situació i seguiren treballant plegats, tal com podem 

observar en una carta de Xavier Nogués, enviada des d’Olot el 1938 escrita en un full amb 

capçalera de l’Escola Superior de Paisatge d’Olot de la Generalitat de Catalunya-, on aquest 

li demana a Francesc Serra una prova de cada plafó de la Garriga -tot encomanant-li que el 

deixi a la redacció de la Vanguardia a nom de Juan de la Encina, on no cal dir que hi va de 

                                                        
205 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annexos 11.37 i 11.38, pp. 200-202. 
206 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.39, p. 204. 
207 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.60, p. 241. 
208 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.59, p. 241. 
209 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.62, p. 241. 
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part seva-, per a la seva publicació al suplement de Arte y Arqueología que el diari publicava; 

i on també li recorda que pensi amb el bodegó del Dr. Celis210. Per altra banda i tal com ja 

s’ha esmentat amb anterioritat, Serra no només estretí llaços amb els artistes, sinó que també 

feu amistats amb antiquaris i col·leccionistes, com foren Josep Valenciano Planas i Lluís 

Plandiura.  

 

 
Fig. 72. Francesc Serra, Botiga de l’Antiquari Josep 
Valenciano, 1915. AFB 

 

 

L’AFB conserva una postal de Nadal realitzada per Francesc Serra -a la contraportada de la 

qual hi podem llegir la frase: Esta felicitación es dedicada únicamente a mis distiguidos 

amigos. Barcelona, diciembre de 1952-, amb la imatge Nostra Senyora, el seu Fillet i àngels 

-reproducció fotogràfica, d’una obra gòtica del S. XIV, de Pera Serra, procedent de la 

                                                        
210 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.61, p. 241. 
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col·lecció del Sr. Lluís Plandiura, situada al Museu Arqueològic de Barcelona i fotografiada 

per Serra-, la qual reafirma l’amistat que lligava al fotògraf amb els seus clients. Aquesta 

felicitació, la qual s’acompanyà d’una poesia de Joan Salvat-Papasseit, té una dedicatòria 

manuscrita pel fotògraf al seu client i amic que hi diu: al amic Sr. Lluís Plandiura i familia. 

Igualment, a l’AFB hi trobem els negatius 211  d’una fotografia de la mateixa felicitació 

nadalenca que un cop rebuda, el col·leccionista hi escrigué al damunt: 

 

He fet emmarcar aquesta fel·licitació, en agrahiment de lo que vol ser: bona 

amistat. En Salvat Papasseit (e.p.d.) fou un amic reconegut, de l’amistat que jo 

vareig tenirli: per aquest motiu creg ha sigut escollida la seva poesia d’aquesta 

fel·licitació. 

La pintura gotica d’en Pere Serra “Mare de deu i Nen Jesús” de Tortosa feia part 

de les meves col·leccions tingudas que vendre en 1932 a la Generalitat de 

Catalunya i Ajuntament de Barcelona; en record d’això i de la bona amistat que’ns 

uneix creg també que ha sigut escollida. ¡Moltes gracies amic Serra! [sic]. 

Lluís Plandiura 

 

 

 

211 Negatius 21.951 i 21.952, conservats al F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.40, p. 206. 

Fig. 73. Francesc Serra. Casa de Lluís Plandiura a la Garriga, 1917-1927. AFB 
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Precisament, aquesta seria una profunda amistat que perduraria intacta malgrat que passessin 

els anys, fet que queda palès en la dedicatòria que Francesc Serra féu al seu company de 

trajecte al seu llibre Nuestros Artistas. Reportaje gráfico, documental y anecdótico -publicació 

editada per la casa Edimar l’any 1954, dedicada Al dilecto e inteligente Coleccionista don 

Luis Plandiura, recordando a antiguos amigos que dieron gloria al Arte, i signada per El 

autor 212 - en la qual es presentava una compilació dels retrats realitzats pel fotògraf, 

complementada amb notes biogràfiques i anècdotes dels artistes que hi apareixien, escrites 

amb un estil senzill, però molt suggestiu, tan reveladores com els peus de les seves fotografies, 

en les quals el mateix Serra comentà trets del caràcter, reflexions humorístiques i explosions 

de mal geni, que ajudaven a comprendre la personalitat evocada dels retratats213. 
 

 

Fig. 74. Retrat de Francesc Serra, sense data. IEFC 

                                                        
212 SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
213 SEMPRONIO (1967). Op. cit. p. 75. 
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4. El caràcter polifacètic de la fotografia de Francesc Serra 

La fotografia de Francesc Serra i Dimas no s’estanca en una sola vessant, sinó que com podem 

observar a través del seu arxiu, el fotògraf explorà i treballà indiferentment en els diversos 

gèneres fotogràfics -com foren la fotografia industrial, retratista, paisatgística i arquitectònica-

, destinant els seus treballs a diverses funcions, com fou tant la reproducció i difusió d’obres 

d’art i altres objectes, la representació dels personatges artístics més reconeguts de la seva 

època o la documentació fotogràfica de vistes tant de la ciutat de Barcelona, com d’altres 

indrets de Catalunya. 

 

Tot i així, malgrat la diversitat temàtica que caracteritzava l’arxiu fotogràfic de Serra, una 

finalitat comú que perseguien i compartien gairebé tots els seus treballs, era la de documentar. 

D’aquesta manera, aquestes fotografies -les quals en el seu moment tingueren sortida com a 

eina propagandística i de suport visual, d’ús habitual tant en les publicacions il·lustrades, com 

en aquelles destinades a l’àmbit comercial; com també serviren de material documental i de 

consulta inherent a les col·leccions d’art propietat tant dels museus, com de particulars-, 

esdevingueren amb el pas dels anys una font d’investigació d’una importància cabdal per a la 

preservació i difusió d’informacions de tota mena. Igualment, les imatges foren consultades 

per a complir una funció testimonial, ja que serviren com a element de suport per a la 

recuperació de dades referents tant a les obres desaparegudes del patrimoni artístic i 

arquitectònic, com dels diversos paratges catalans, i les activitats socials i comercials que en 

ells s’hi desenvolupaven. 

 
 

4.1. La tasca documental de Francesc Serra 

 
La tasca documental de major transcendència i per la que Francesc Serra passà ser reconegut 
dins de l’àmbit cultural fou, sens dubte, la sèrie fotogràfica Nuestros Artistas. Així, el 1905 el 
fotògraf edità les vint-i-cinc primeres postals de retrats d’artistes, les quals oferien la 
possibilitat, no només de contemplar el rostre dels autors de les obres, sinó que a més, 
d’estudiar-ne les signatures -les quals apareixien positivades a les còpies de les imatges-, fet 
que suposava un valor afegit, a la indiscutible qualitat documental intrínseca de l’objecte 
fotogràfic mateix. Aquest fet fou possible gràcies al fet que els mateixos artistes signaren amb 
tinta l’emulsió de les plaques de vidre dels negatius -la qual ha saltat amb els temps, causant 
la pèrdua d’algunes de les signatures de la col·lecció-, la gran majoria dels quals mesuraven 
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13x18 cm, per tal que en emmascarar-los i reenquadrar la imatge en el procés del positivat, 
les fotografies resultants responguessin al format postal de 10x15 cm214. 
 
Entre els seus protagonistes, es trobaven alguns dels representants més destacats de l’art català 
del moment -com foren Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Josep 
Llimona o Antoni Ros i Güell-, la qual cosa ocasionà que la innovadora proposta visual 
tingués una excel·lent rebuda tant per part del públic, com de la premsa, arribant les 
fotografies a gaudir de tal repercussió, que fins i tot foren projectades a la Sala Merced de 
Barcelona215. El 1915, publicà la segona sèrie, la qual es composava de trenta-cinc noves 
imatges de retrats de pintors, entre les quals hi constava el de Joan Miró, juntament amb els 
dels dibuixants Apel·les Mestres i Alexandre de Riquer; d’alguns arquitectes, com Lluís 
Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Enric Sagnier i Villavecchia, Bonaventura 
Bassegoda i Amigó, i August Font i Carreras; i també el del músic Antoni Nicolau, realitzats 
en gran part durant el primer terç del segle XX, i els quals esdevingueren amb els anys, un 
valuós testimoni visual de la societat del moment216.  
 
L’èxit que Francesc Serra assolí amb les sèries de postals fou tal, que aquest aprofità l’auge 
de les bones crítiques rebudes, i edità un nou full de presentació on, a més de presentar les 
dades de contacte del seu estudi -en aquells moments encara situat al carrer Salmerón, 156-, 
hi feu constar els judicis que la Premsa va merèixer la primera sèrie de “Nostres Artistes” -
entre els quals figuraven els comentaris fets als diaris La Vanguardia, el 2 de maig de 1905, 
La Veu de Catalunya, 5 de maig de 1905, i al Diario de Barcelona, 8 de maig de 1905-; la 
llista dels artistes retrats, dividida en les dues sèries corresponents; i l’enumeració de la resta 
de col·leccions i facsímils publicats fins a la data, tot indicant que les postals d’aquelles 
imatges es venien al Saló Parés del carrer Petritxol i a les principals cases d’objectes d’art 
217. 
 
Una altra qualitat que defineix aquest conjunt de fotografies com a reportatge documental del 
col·lectiu modernista -a més del context on apareixen situats els subjectes, el qual es 
coincideix habitualment amb el seu lloc de treball-, és el fet que els seus protagonistes, 
independentment que treballessin tant en una disciplina artística com en l’altra, es presentaren 
davant la càmera tal com es feia a la fotografia de gabinet, juntament amb els atributs que més 
els caracteritzaven tant en l’àmbit laboral, com en el personal. A partir d’aquest moment -tal 
                                                        
214 SERRA, F. (1990). Op. cit., p. 29. 
215 Memoranda. SERRA, F. (1954). Op. cit., p. 10. 
216 DE PALOL, M. (2002), Op. cit., p. 98. 
217 Full de presentació de l’estudi de fotografia editat per Francesc Serra. SERRA, E. (2014), Op. cit., p. 6. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Casas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santiago_Rusi%C3%B1ol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isidre_Nonell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Mir
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Llimona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Llimona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Ros_i_G%C3%BCell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Apel%C2%B7les_Mestres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Nicolau
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com rememorà el mateix Serra a les seves memòries biogràfiques-, la col·lecció de postals 
retrats dels Nostres Artistes, assoli un éxit sorollós, fet que li donà empenta per a la publicació 
de noves sèries de postals que serien publicades ençà el 1907, en endavant: 
 

 (…) en 1907 un altre col·lecció de dibuixos, en 1908 una serie de postals Efemérides 
Barcelonines, en 1912, una serie del malguanyat Brull i en 1918 uns facsimils 
acol·lorits del malguanyat Joan Llimona, i aixis succecivament fins arribar a la data 
actual de 1936 amb un arxiu de 30.000 clixes de un valor i un interés extraordinari 
[sic]218.  
 

Aquesta primera col·lecció que publicà sota el títol Aplech de dibuixos, consistí en una sèrie 
de reproduccions fotogràfiques de les obres d’art de diversos artistes com foren Joan Brull, 
Antoni Ros i Güell, Ramon Casas, els germans Llimona, Modest Urgell, Josep Maria 
Tamburini, Manuel Cusí, Enric Galwey, Enric Clarasó, Arcadi Mas i Fontdevila, Dionís 
Baixeras, Isidre Nonell i Enric Serra. Veiem doncs, com al llarg dels primers trenta anys de 
professió el fotògraf es dedicà a documentar principalment obres artístiques -imatges 
complementades en moltes ocasions amb els retrats d’aquells qui les havien realitzat-. 
D’aquesta manera, a més de les esmentades sèries fotogràfiques i les de vistes de la seva ciutat 
natal, trobem les col·leccions monogràfiques de Ramon Casas i Modest Urgell, i la ja 
comentada sèrie de vistes de Breda219. 
 
  

 

 

218 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 140. 
219 Francesc Serra i Dimas (1877-1967) [en línia]. CIVTAT: IDEARI D'ART I CULTURA. Op. cit., p. 61. 

Fig. 75. Francesc Serra, Vista general de Breda. AFB Fig. 76. Francesc Serra, Carrer Pral. de Breda. AFB  
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Seguint-li els passos a Adolf Mas, Francesc Serra esdevingué un dels cronistes més reconeguts 

del seu moment, i de major rellevància per la important labor documental que dugué a terme 

per a la difusió de l’art català i espanyol de totes les èpoques. A través de les seves fotografies 

documentà una enorme quantitat d’informació relativa al patrimoni artístic i arquitectònic, i 

ho aconseguí per una banda, amb la seva labor com a fotògraf industrial en la reproducció de 

les obres d’art, i per l’altra, gràcies al vessant retratista que igualment desenvolupà, i a través 

de la qual aconseguí representar el conjunt d’aquells qui es dedicaren a l’art i la cultura al 

llarg dels dos primers terços del segle XX. Així doncs, reuní un nombre extraordinari de dades 

tant dels autors, com de les seves obres -algunes de les quals foren destruïdes durant la Guerra 

Civil, o bé, marxaren del país a causa de l’exili de molts dels artistes220-, fet que situa aquestes 

imatges avui dia com una font de consulta imprescindible per a l’estudi de la història de l’art. 

D’aquesta manera, si valorem també el fet que aquest conjunt de fotografies resta com a únic 

testimoni de l’existència de certes obres artístiques i arquitectòniques, i que sense elles no en 

quedaria cap constància, entenem que el seu interès incrementi exponencialment.  

 

Un exemple d’aquestes obres perdudes és el mural que l’artista noucentista Josep Mompou 

pintà a la Casa dels Canonges, el qual fou destruït durant la reforma de la sala que l’allotjava. 

En aquest cas, les fotografies de Francesc Serra foren essencials per a la realització d’una 

reproducció de la pintura, que es féu en motiu de la celebració d’una exposició dedicada al 

pintor, i que posteriorment es conservà a la Casa Milà del Passeig de Gràcia de Barcelona221. 

Una altra anècdota, que explica clarament la transcendència i la utilitat en l’aportació 

d’informació que han tingut les fotografies albergades al fons del fotògraf, té relació amb una 

pintura a l’oli, de temàtica religiosa, realitzada pel pintor Dionís Baixeras, i posteriorment 

fotografiada per Serra, qui juntament amb aquesta, retratà dos esbossos preliminars de l’obra, 

datats el 19 de maig i l’1 de juny de 1923, pel que se suposa que la pintura seria executada 

poc temps després222.  

                                                        
220 Barcelona Fotografiada. Guia dels fons i les col·leccions de l’arxiu fotogràfic de la ciutat. Arxiu Municipal 

de Barcelona / Institut de Cultura de Barcelona, 2007, p. 292 
221 Francesc Serra i Dimas (1877-1967) [en línia]. CIVTAT: IDEARI D'ART I CULTURA.  Op. cit., p. 61. 
222 ALSINA, E.: La fotografía y las obras artísticas destruídas: el ejemplo del cuadro La multiplicación de los 

panes y los peces del pintor Dionís Baixeras (1862–1943). GeocritiQ. 30 de septiembre de 2015, nº 170. 
Consultat el 9 de maig de 2016 a: http://www.geocritiq.com/2015/09/la-fotografia-y-las-obras-artisticas-
destruidas-el-ejemplo-del-cuadro-la-multiplicacion-de-los-panes-y-los-peces--del-pintor-dionis-baixeras-
1862-1943/ 
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  Fig. 77. Josep Mompou Dencausse. Fragments del Mural de la Casa dels 
Canonges. Fotografia de F. Serra. AFB 

Fig. 78. Josep Mompou Dencausse. Fragments del Mural de la Casa dels Canonges. Fotografia de  
F. Serra. AFB 



 

114 
 

L’any 2010, la historiadora de l’art Esther Alsina -coneixedora de l’existència de les imatges 

esmentades-, descobria una pintura de grans dimensions, gairebé calcada a la de les fotografies 

conservades al fons Serra de l’AFB. En ella, s’hi representava l’escena del miracle de La 

multiplicació dels pans i els peixos i la signatura del mateix Baixeras constava a la cantonada 

inferior dreta de la composició. Es decidí, doncs, contrastar l’esmentada pintura amb l’altra 

que apareixia a la fotografia de Serra, i es comprovà que l’obra que hi apareixia estava 

igualment signada per D. BAIXERAS V., però que en aquest cas, la firma estava situada a la 

cantonada inferior esquerra. Semblava que no es tractava de les mateixes peces, motiu pel 

qual s’estudiaren les composicions d’ambdues imatges i es comprovà, que tot i l’evident 

estructura visual que compartien, existien certes diferències entre una imatge i la seva anàloga 

-tal com denotaven tant la modificació, com un lleuger desplaçament d’alguns dels seus 

elements compositius-, constatant que efectivament no eren exactament iguals, pel que 

finalment es demostrà que no es tractava de la mateixa obra.  

 

 

Fig. 79. Francesc Serra. Reproducció de la pintura El miracle de la multiplicació dels pans i els peixos de 
Dionís Baixeras, 1923. AFB  

 
Davant la incògnita, es decidí investigar tant el destí de la pintura reproduïda per Francesc 

Serra l’any 1923, com la procedència de la pintura descoberta el 2010, i en la recerca aparegué 

una carta de Dionís Baixeras, enviada des de Taradell el 8 d’agost de 1939 al també pintor, 

dibuixant i decorador Joaquim Renart i Garcia (1879-1961), la qual sembla esclarir l’enigma. 

En ella, el pintor li comentava al seu amic que malgrat que es trobava davant del paisatge 

idoni per a la seva inspiració, no podia dibuixar-lo pel fet que tenia tot el temps ocupat en 

l’execució d’un quadre gran que tenia encarregat, repetició d’un altre que cremaren els rojos 

á una família de Vich, pel que en aquell moment no podia executar cap dels innumerables 
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temes d’aquella bellíssima comarca223. S’entén, doncs, que el motiu de l’existència de la 

segona pintura fou la destrucció de la primera durant la Guerra Civil per part de les milícies 

republicanes. Tal com afirma Alsina, aquesta anècdota queda definitivament ratificada en un 

fragment de les inèdites memòries autobiogràfiques que Dionís Baixeras escrigué el 1942, on 

l’artista rememorava que havia realitzat tota classe de models per al quadre de grans 

dimensions “La multiplicació dels pans i els peixos” (…), encàrrec de la família Arumí de 

Vich. Quadre que cremaren els rojos, però que repetí després a Taradell, per nou encàrrec 

dels esmentats senyors. 

 

 

Fig. 80. Dionís Baixeras. El miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, 1939. Oli s/tela, 131 
x 253 cm. Col·lecció particular 

 

Veiem, doncs, com la comesa documental fotogràfica que feu Francesc Serra, proporcionà la 

possibilitat de recuperació de dades perdudes tant pel pas del temps, com per causes d’altra 

índole. Però l’arxiu del fotògraf no només oferia la consulta de les seves fotografies, sinó que 

també dels nombrosos reculls de dades biogràfiques -que ell mateix compilà-, tant de les obres 

a fotografiar, com dels artistes als qui en fotografiava les obres; o d’informacions sobre tot 

allò que retratà, indiferentment es tractés de personatges d’interès, edificacions, localitats o 

paratges de la natura224. Aquests textos complementaven les seves imatges, i malgrat que 

                                                        
223 ALSINA, E. (2015). Op. cit., p. 112. 
224 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annexos 11.24-11.32, pp. 193-197. 
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passessin els anys -tal com succeí amb l’arxiu fotogràfic-, aquests continuaren consistint en 

una font de consulta cabdal a la qual acudirien tant els investigadors i historiadors de l’art, 

com les institucions dedicades a l’àmbit artístic que es trobessin a la recerca de dades d’interès, 

a qui Francesc Serra donava totes les facilitats d’accés a la informació que sol·licitaven -com 

veiem en la carta enviada pel fotògraf al seu client, Fernado Riviere-; escrits informatius que 

en ocasions arribaren a ser publicats, tal com el fotògraf en deixà constància a les seves 

memòries autobiogràfiques: Hobtingut premis en concursos de fotografia Nacionals i 

Extrangers, actualment tinc feta la biografia del primer pintor de caballet catalá A. 

Viladomat, que, el malestá que de uns quans anys se sentia i les circumstancies actuals m'han 

privat de portar-ho a la imprenta i fer-ho sortir a la llum [sic]225.  

 

4.1.1.  Guardons i mencions 

Als inicis de la seva trajectòria com a fotògraf, Francesc Serra participà en diversos concursos 

de fotografia en els quals es reconegué tant la qualitat, com l’interès documental dels seus 

treballs. Així ho demostren una sèrie de diplomes conservats al fons que conté la 

documentació professional del fotògraf a l’IEFC, com és el cas del Diploma d’Honor del 

Concurs i Exposició Regional de Fotografia de Manresa, que aquest obtingué l’any 1905 -

juntament amb el primer premi del certamen-, per la sèrie de postals Nuestros Artistas. Tot i 

així, com que no rebé cap notícia dels resultats, Francesc Serra envià una carta al Sr. Climent 

Vidal -el 5 d’octubre de 1905-, on el fotògraf li demanava explicacions al jurat del Concurs 

Regional de Fotografia de Manresa, i l’acompanyava dels negatius de les fotografies 

presentades a l’esmentat concurs, com també d’una llista dels noms dels personatges que hi 

apareixen, les quals corresponen a la primera sèrie de la col·lecció Nostres Artistes226. 

Juntament amb aquest document, s’hi conserva una carta de la comissió de l’esmentat concurs, 

datada el 9 d’octubre de 1905, la qual respon a Serra i, davant l’anterior reclam per tal que 

presentés proves del fet que ell era l’autor de les fotografies, tot demanant disculpes 

anticipades i justificant la petició, s’afirmà que era per comprovar que aquestes eren seves, ja 

que segons explicaren, altres concursants havien tractat un tema similar227. 

                                                        
225 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annexos 1, p. 140 i 11.34, p. 199. 
226 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.29, p. 218. 
227 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annexos 12.30, p. 223. 
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Com també podem veure, el 1907 rebé el Premi del Concurs de Fotografies de l’Acadèmia 

de la Joventut Catòlica de Barcelona, per una altra sèrie de postals d’efemèrides barcelonines, 

tal com consta en una carta del 24 de març de 1907, envidada per l’esmentada acadèmia i 

signada per Arthur de Daumis (lo secretari accidental), on es comunicà a Francesc Serra que 

havia rebut el premi a la millor collecció d'episodis catalans per la  sèrie fotogràfica 

“Efemèrides”228. Trobem també un altre diploma del concurs de fotografia organitzat per a la 

secció de Belles a Arts de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, el 26 d’abril de 1910, en el qual es 

fa menció de què es concedeix el diploma emérito por el trabajo número 71 de Francisco 

Serra “Tardor”229. I, finalment, cal esmentar el diploma de 1912, obtingut en la participació 

del Concurs Internacional Gevaert de Bèlgica amb la presentació d’una col·lecció de postals 

d’obres de Joan Brull, la qual el feu igualment mereixedor de la medalla de bronze, tal com 

hi consta en el text del document que diu: Grand Concurs International Organisé pous les 

milleurs travaux sur les photo-papiers Geavert (1911-1912) - Mention Honorable230. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
228 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.28, p. 218. 
229 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.36, p. 230. 
230 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.37, p. 230. 
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5. El llegat de Francesc Serra 

 

Francesc Serra i Dimas, qui el 1902 iniciava el seu recorregut com a fotògraf professional, es 

dedicà al llarg dels seixanta anys que durà la seva trajectòria sense rebre mai l’ajut oficial de 

cap mena231, a la realització i compilació d’un enorme conjunt de fotografies de caràcter 

artístic i arqueològic que conformarien un fons documental de gran utilitat tant per a la 

recuperació d’informacions extraviades -referents tant a la història de l’art, com a la cultura 

catalana-, com pel servei que aquest oferia com a eina essencial per a les investigacions i 

catalogacions dels seus estudiosos. Per aquests motius, la idea de la donació a la Junta dels 

Museus de Barcelona de gairebé tots materials fotogràfics que conformaven l’arxiu del 

fotògraf -qui els havia generat amb la voluntat expressa que el seu destí fora precisament la 

prestació d’aquests serveis-, per tal que aquests hi restessin i s’hi conservessin com a materials 

de consulta per a les futures generacions que requerissin fer-ne ús, suposà inicialment la millor 

opció pel fotògraf.  

 

 

5.1. La donació oficial de l’arxiu Serra 
 

Era l’any 1958, quan Francesc Serra, a l’edat de 81 anys, es trobà en les delicades 

circumstàncies en què la seva salut era precària i la situació econòmica complicada232, motius 

pels quals decidí fer donació del seu valuós arxiu als museus de la seva ciutat, amb els que 

havia tingut l’oportunitat de treballar i a través dels quals pensà que la seva tasca fotogràfica 

-realitzada al llarg de tota la seva trajectòria professional-, seria ben resguardada, i també 

seguiria mantenint i oferint la seva genuïna funció, que no era altra que la de documentació i 

divulgació de la història de l’art català que es desenvolupà entre finals de segle XIX i mitjans 

del XX.  

 

Així, tingueren lloc un seguit de reunions on s’iniciaren les negociacions amb la Junta dels 

Museus de Barcelona, per tal d’acordar les clàusules que havien de definir el caràcter de 

l’esmentada cessió del fons fotogràfic, les quals foren seguides d’un llarg procés burocràtic 

que, tampoc es presentà senzill. Finalment, el 21 d’octubre d’aquest mateix any s’acordava 

                                                        
231 SERRA, F. (1936). Op. cit., p. 7. Vegeu Annex 1, p. 140. 
232 SERRA, E. (2014), Op. cit., p. 6. 
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des de l’esmentada institució -situada en aquella època al Palau de la Virreina-, acceptar la 

proposta de donació de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra amb caràcter urgent, a causa de 

la seva excepcional importància i interès233. 

 

El dia 1 de desembre es redactava el document on constava la descripció del fons, juntament 

amb una valoració de les clàusules que referien a la negociació. La proposició econòmica fou 

d’un mínim de 25 ptes. per clixé, de manera que, tenint en compte que el volum del fons Serra 

constava de 60.000 negatius234- tots ells registrats i degudament classificats, a cadascun dels 

quals correspon una fitxa amb una còpia fotogràfica i documentació escrita al dors235-, feia 

un total d’un milió cinc-centes mil pessetes. Així doncs, Serra feu els seus càlculs i s’adonà 

que el 5% de la quantitat de diners proposada, donava un total de 75.000 pessetes anuals, que 

igualment suposarien 6.250 ptes. mensuals durant vint anys, pel que valorà que, amb la 

quantitat que se li oferia, la seva dona i ell estarien coberts pel que els quedava de vida. Tot i 

així, segons consta als documents, Francesc Serra manifestà que estaria disposat a cedir el 

seu arxiu a canvi d’un sou vitalici de 5.000 pessetes mensuals del nom propi i de la seva 

esposa Dª Maria Junyent Garcia, amb l’única observació d’admetre un possible increment al 

ritme que poguessin augmentar algunes bases de referència, per exemple, el sou dels 

funcionaris públics236, amb la consegüent recomanació del Director dels Museus d’Art de 

l’Ajuntament de Barcelona, de gestionar l’adquisició del fons fotogràfic partint de les xifres 

inicialment referides.  

 

Es desconeix si la insistència de Francesc Serra per l’obtenció de l’esmentada pensió vitalícia 

estigué propiciada per la voluntat d’assegurar l’estabilitat econòmica tan seva, com de la seva 

dona, però segons consta la documentació relativa al procés de la donació, el fotògraf acabà 

per renunciar al primer oferiment que se li havia fet per valor total d’un milió cinc-centes mil 

pessetes. Així doncs, el 23 de febrer de 1959, signava un acord en el qual l’ajuntament es 

                                                        
233 Descripció del fons i valoració de les clàusules de la negociació. Barcelona, 1958.  Expedients i documents 

referents a la donació oficial de l'Arxiu Serra. Junta dels Museus de l'Ajuntament de Barcelona. Arxiu 
Administratiu Contemporani de Barcelona. Consultat el 3 de febrer de 2016.  Vegeu Annex 7.3, p. 163. 

234 Segons els formats, el fons es dividia en els tres següents grups: 
Sèrie A: - 20.000 negatius   
Sèrie B: 18x24 cm - 10.000 negatius  
9x12 i 10x15 cm - 30.000 negatius 
Vegeu Annex 7.3, p. 163. 

235 Op. cit., vegeu Annex 7.3, p. 163. 
236 Op. cit., vegeu Annex 7.3, p. 163. 
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comprometia a satisfer amb una pensió vitalícia al subscrit i en cas de mort a la seva esposa 

Dª Maria Junyent Garcia també durant la seva vida237. Finalment, també es fixava la referida 

pensió vitalícia en cinc mil pessetes mensuals, amb un increment del 25% cada cinc anys, tal 

com demanava Serra a les primeres negociacions. Finalment, en la sessió del Ple de 

l’Ajuntament del dia 30 de desembre de 1959, s’acceptà la donació del fons en favor del 

municipi, el qual seria destinat als Museus d’Art de l’Ajuntament de Barcelona238. Tal com 

diu el document, la informació que hi apareix va ser copiada de l’ordre del dia, ja que no es 

disposava del document original. Entenem doncs, que a partir d’aquesta data, l’arxiu 

fotogràfic de Francesc Serra -incloent els mobles i armaris on el fotògraf conservava els 

materials fotogràfics al seu domicili-, passà a disposició de l’Arxiu Fotogràfic de Museus de 

la ciutat, tot i que, incomprensiblement, pel que fa al procés de la compensació econòmica 

que havia de beneficiar tant al fotògraf, com a la seva dona, no se’n torna a saber res més fins 

a una nota del Director general dels Museus d’Arts, que s’afegeix a l’expedient el dia 28 de 

febrer de 1966.  

 

En aquesta, es fa referència a un escrit del dia 23 de febrer de 1959 en què es comunicava que 

Francesc Serra havia fet entrega del seu arxiu als museus, citant també l’acord econòmic al 

qual s’havia arribat en el seu moment. S’assenyala també que la condició imposada pel Sr. 

Serra Dimas, de què a la seva mort el pagament de l’esmentada pensió passés de per vida a 

la seva esposa Dª. Maria Junyent Garcia, quedava sense efecte per haver mort la interessada 

l’any anterior, i es reconeix, que tot i que el dia 30 de desembre de 1959, la donació proposada 

pel Sr. Serra va ser acceptada pel Ple municipal, no es tramità l’efectivitat de la pensió que 

quedava subjecte a l’entrega de l’esmentat arxiu239. Tot i així, fent novament referència a 

l’avançada edat amb què comptava Francesc Serra, a la precarietat de la seva salut i a 

l’angoixant situació econòmica en la qual aquest es trobava, se sol·licità la tramitació urgent 

de la petició de l’interessat de rebre el pagament estipulat el seu dia, el valor del qual hauria 

pujat, segons les condicions pactades a les primeres negociacions, a 6.250 pessetes 

mensuals240. 

 

                                                        
237 Vegeu Annex 7.5, p. 169. 
238 Vegeu Annex 7.7, p. 173. 
239 Vegeu annex 7.10, p. 178. 
240 Vegeu annex 7.12, p. 182. 
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El 8 de març de 1966 un nou informe del Director general dels Museus municipals d’Art, 

donava resposta a la petició de Serra, concloent que, pel fet d’haver-se modificat les 

circumstàncies relatives a l’acord inicial, seria convenient reconsiderar el plantejament 

original de la qüestió. Així doncs, per tal de facilitar la situació de l’afectat, proposava 

determinar una quantitat econòmica suficient per a poder-ne satisfer les mínimes necessitats, 

recordant que un cop faltés, l’arxiu passaria a ser de plena propietat de l’Ajuntament241. 

 

Finalment, arribava la resolució de la petició que Francesc Serra havia fet a la Junta dels 

Museus de Barcelona, el dia 3 de gener de 1966: es comunicava que per tal de satisfer les 

necessitats immediates de l’afectat, seria necessari fer efectiu un pagament que permetés el 

fraccionament mitjançant un crèdit valorat en 75.000 pessetes, quedant així un valor de 6.250 

pessetes mensuals, sempre que el mateix Francesc Serra, de gairebé 90 anys, continués 

treballant en la classificació i ordenació dels esmentats materials fotogràfics 242  -fet 

enormement dificultós, si tenim en compte les seves condicions físiques-. Aquest episodi 

queda reflectit en unes reproduccions fotogràfiques d’uns documents de l’ajuntament de 

Caldes d’Estrach, on consten unes anotacions manuscrites pel fotògraf, les quals identifiquen 

i relacionen les imatges amb els clixés 15.042-A, 15.043-A i 15.044-A, i on diu: Nota: no 

puedo recordar a quien hice esta documentación, tot i que la datació que acompanya l’escrit, 

indica que la feina fou realitzada el 1935243. És per aquest motiu que es pot considerar que la 

fiabilitat de la informació moltes d’aquestes anotacions -en què podem deduir a l’edat del 

fotògraf, basant-nos en el canvi que s’observa en la distorsió i fragilitat que presenta la seva 

cal·ligrafia- que Serra pogué aportar en aquell moment, i que feu constar tant al dors de les 

còpies fotogràfiques, com als sobres que els contenien els seus clixés, no és del tot absoluta. 

                                                        
241 Vegeu Annex 7.11, p. 180. 
242 Vegeu Annex 8, p. 184. 
243 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. Vegeu Annex 12.57, p. 240. 
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El 29 d’octubre de 1967244 Francesc Serra moria al seu domicili, situat a la rambla del Prat, 

núm. 17, al barri de Gràcia de Barcelona, deixant el record d’una figura treballadora, sempre 

predisposada, amable i sobretot amistosa, que mai es donà per vençuda i que s’esforçà fins a 

l’últim moment per tal d’aconseguir els seus propòsits, tant en la prosperitat, com en 

l’adversitat de la vida. 

 

 

5.1.1. Ubicació actual del fons fotogràfic 
 

El fons fotogràfic de Francesc Serra va ingressar a l’actual Arxiu Fotogràfic de Barcelona per 

dues vies: d’una banda, aproximadament unes trenta fotografies245 hi entraren a través de dos 

encàrrecs provinents de la Secció de Fotografia de l’Arxiu Històric de la Ciutat, per a la que 

el fotògraf hi treballà puntualment. D’altra banda, l’any 1967, ingressava a L’Arxiu Fotogràfic 

de Museus -situat en aquell moment a l’edifici del Museu de la Ciutadella- la resta del seu 

treball que consistia en el volum més important de fotografies realitzades pel fotògraf. Així 

doncs, entre positius i negatius, el fons es componia d’unes 90.000 fotografies realitzades al 

llarg de la seva trajectòria professional, activitat que se situa entre 1903 i principis de la dècada 

de 1960. 

 

244 SERRA, R. (1977), Op. cit., p. 6. 
245 Barcelona Fotografiada (2007), p. 292-293. Op. cit., p. 112.  

Fig. 81. Sobre del clixé 7605 amb anotació manuscrita de Francesc Serra. AFB 
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Cap als anys 70 l’arxiu es traslladà al Palau de la Virreina i una dècada després se situà a la 

Casa de la Caritat fins finals de la dècada de 1980, moment en què s’inicià el projecte de 

reactivació del barri del Raval i del seu patrimoni, i es procedí a l’esfondrament de l’edifici 

que el contenia, pel que es procedí a un nou desplaçament de la seva ubicació a la segona 

planta de l’antic convent de Sant Agustí, on ha perdurat fins avui246. Amb tots els canvis 

d’emplaçament que visqué l’arxiu al llarg dels anys -i el consegüent transport dels seus 

materials fotogràfics-, s’entén doncs que els fons que aquest custodiava es veiessin 

irremeiablement afectats, tant a causa de la disgregació de les col·leccions que els componien, 

com pels danys -alguns d’ells irreparables- que malauradament sofririen els mateixos objectes 

fotogràfics, ocasionant en conseqüència la pèrdua de part de la seva informació.  

 

  

 

 

  

 

246 TORRELLA, R.: Arxiu Fotogràfic dels Museus de l’Ajuntament de Barcelona, p.191. Publicat en format PDF 
al web informatiu del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, Ajuntament de Girona [en línia]. 
Consultat el desembre de 2017 a: 
http://www.girona.cat/sgdap/docs/ssmldbfrafel%20torroella.pdf 

Fig. 82. Llibrets de registre dels materials 
fotogràfics de l’arxiu de Francesc Serra. AFB 

Fig. 83. Llibrets de registre dels materials 
fotogràfics de l’arxiu de Francesc Serra. AFB 
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Afortunadament, l’AFB continuà treballant no només per millorar les condicions en què es 

trobaven les col·leccions fotogràfiques, sinó que també les documentà i obrà en la seva 

difusió, com és el cas del Fons Francesc Serra -actualment ubicat al dipòsit núm. 5 de l’arxiu-

, del qual se’n preparà una exposició itinerant a partir d’una selecció de retrats de les sèries 

Nuestros Artistas, que fins al dia d’avui, ja ha voltat arreu de Catalunya i d’Espanya. El centre, 

també disposa de sales de consulta i de treball, laboratoris, dipòsits dotats de les perfectes 

condicions per a la conservació de les fotografies i d’una sala d’exposicions, on regularment 

s’organitzen presentacions de les fotografies dels diversos fons que aquest conserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84. Postal de l’exposició Fons Fotogràfic. Retrats de Francesc 
Serra, 2009. AFB 

Fig. 85. Ubicació del fons fotogràfic de Francesc Serra: Dipòsit 5. AFB 
. 
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5.1.2. El fons fotogràfic: volum i classificació dels seus materials 
 

Al llarg dels anys que es dedicà a la fotografia, Francesc Serra produí un grandíssim volum 

d’arxius, entre plaques de vidre i negatius de tots els formats, recopilats en un fons fotogràfic 

que aplega una gran quantitat d’imatges en blanc i negre de la producció artística barcelonina 

al llarg del segle XX. Principalment, les imatges fan referència a reproduccions d’obres d’art 

que tant van ser realitzades als tallers dels mateixos artistes, com als museus i galeries on 

aquestes s’exposaven, o bé allà on es trobessin les col·leccions privades que les custodiaven. 

Posteriorment, les fotografies eren destinades a publicacions d’índole diversa per a la seva 

presentació. Les peces reproduïdes són majoritàriament pintures, dibuixos, escultures, 

mobles, retaules, ceràmiques, joies i monuments, entre d’altres. 

 

Així doncs, de les sèries fotogràfiques que componen el fons, n’és pertinent destacar el conjunt 

de retrats dedicat als artistes treballant al seu taller, estudi o lloc de creació, galeries on aquests 

exposaven les seves obres, realitzades amb la voluntat del fotògraf de mostrar al públic tant 

l’obra d’art, com la figura dels seus creadors. També són rellevants les fotografies de vistes 

d’edificis tant de caràcter institucional, com privat -molts d’ells desapareguts avui en dia-, que 

fan referència tant a la ciutat de Barcelona, com a altres indrets de la geografia catalana, 

suposant així el conjunt de les imatges de paisatges i esdeveniments socials i culturals, una 

temàtica prou recurrent en el conjunt aplegat per Francesc Serra. Tot plegat, suposa un extens 

volum de documentació gràfica a través del qual és possible fer una reconstrucció tant de la 

història de l’art català, com de la ciutat de Barcelona i la seva societat, atorgant a la col·lecció 

l’inqüestionable valor documental que la caracteritza. 

 

Originalment, el fons estava endreçat segons els autors i les seves col·leccions, i es trobava 

dipositat en caixes seguint els números de registre assignats per Serra. Posteriorment, un cop 

adquirit el fons pel Servei Fotogràfic de Museus i introduïda la informació referent a la seva 

documentació als llibres de registre, aquest es va anar positivant i endreçant per autors, procés 

en què tot i que s’anotaren als positius la informació que el fotògraf habitualment escrivia en 

els sobres on guardava els seus respectius negatius, el seu ordre original va ser dissolt. Així 

doncs, per una banda, es van destinar els positius a arxivadors -disposant-los per ordre 

alfabètic-, mentre que per l’altra, es van separar els negatius segons els seus formats i es van 

endreçar seguint-ne el número de registre. Això va suposar una nova catalogació per 

temàtiques generals d’una part dels positius, que es van enganxar sobre fitxes de cartró per tal 



 

126 
 

de ser presentats a consulta pública, amb el consegüent trencament de la unitat de les 

col·leccions. Per altra banda, la resta de les còpies es van enviar a la reserva -on no es devien 

trobar en les millors condicions de conservació-, fet que causà el deteriorament d’algunes 

d’elles247. 

 

Avui en dia -exceptuant aquelles sèries dedicades als retrats d’artistes que ja havien estat 

tractades, endreçades i dipositades a l’espai de consulta-, des de l’Arxiu Fotogràfic s’està 

treballant per recuperar l’orde inicial del fons, seguint el sentit en què les col·leccions van ser 

creades. Tot i així, a causa de la seva gran envergadura, aquest és un procés que s’està 

allargant, ja que requereix temps i dedicació per arribar-se a completar definitivament. Pel 

que fa als negatius, cal tenir present el mètode de classificació al que posteriorment aquests 

foren sotmesos, el qual responia a una ordenació segons els diferents formats i mides que els 

caracteritzaven, fet que va suposar la seva distribució en diversos grups tipològics, 

identificables en la seva descripció per signes de puntuació o lletres. 

 

D’aquesta manera, a l’hora d’assignar els números als negatius -tant pels flexibles de base 

plàstica, com pels de suport rígid de vidre- s’ha conservat la numeració de registre dels 

documents fotogràfics originals, tot i que modificada amb una extensió que els identifica 

segons el format al qual pertanyen. Així, van encapçalats per la lletra “S”, fent referència al 

nom de l’autor del fons, afegint un punt (.), per englobar tots aquells que oscil·len entre les 

mides 6x9 cm, 9x12 cm i 10x15 cm, mentre que aquells que van acompanyats de lletres, fan 

referència als negatius de majors dimensions, com són els de 13x18 cm. (A.) i de 18x24 cm. 

(B.), de manera que s’ha generat una nova numeració correlativa, independent segons format. 

Dins d’aquest conjunt s’hi troben barrejats els negatius de vidre amb els plàstics, fet que ha 

comportat en alguns casos l’acceleració de determinades pautes perjudicials per a l’òptima 

conservació dels materials. Així doncs, pel que fa a l’estat de conservació dels negatius 

plàstics –amb suport de nitrat de cel·lulosa–, cal destacar les afectacions puntuals que han 

patit alguns dels clixés, les quals han provocat tant el seu deteriorament, patent en la 

descomposició dels nitrats, com en l’ondulació de les bases de molts diacetats248. D’aquesta 

manera, tenint en compte les pèrdues que patí l’arxiu de Francesc Serra al llarg dels anys, el 

recompte aproximat de clixés conservats avui dia a l’AFB es desglossa en 28.000 negatius de 

                                                        
247 Barcelona Fotografiada (2007), p. 294. Op. cit., p. 112. 
248 Barcelona Fotografiada (2007), p. 293. Op. cit., p. 112. 
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les mides compreses entre 6x9 cm, 9x12 cm i 10x15 cm; prop d’uns 17.000 negatius de format 

13x18 cm; i 743 negatius de 18x24 cm. 

 

 

Fig. 86. Nota de l’arxiu Serra amb la classificació dels 
seus materials fotogràfics. AFB 

 

Pel que fa a les condicions de conservació dels materials fotogràfics esmentats, veiem que en 

el cas de les plaques de vidre, els patrons de deteriorament més comuns han estat, d’una banda, 

el trencament dels suports enganxats posteriorment amb cinta adhesiva i protegits amb una 

base rígida, i de l’altra, la pèrdua d’adherència de les gelatines amb el seu consegüent 

desenganxament del suport. Pel que fa a les intervencions d’autor aplicades a aquest tipus de 

negatius, cal assenyalar la freqüència amb què hi trobem màscares de paper enganxades, o bé 

pintades directament a l’emulsió. Pel que fa a l’estat de les còpies positives en paper, cal 

esmentar que n’hi ha que presenten doblecs, estrips i distorsions dimensionals, motiu pel qual 

també se’ls hi han aplicat uns protocols de conservació per tal de facilitar-ne la manipulació, 

resultant en conseqüència, més còmode per a la seva visibilitat i consulta.  

 

Per aquest motiu i per tal de preservar aquest conjunt de materials fotogràfics, un cop acabats 

els tractaments pertinents segons els criteris de conservació preventiva per a cada tipus de 

negatiu, aquests han estat degudament signaturitzats; i s’ha procedit a dipositar, tant els 

negatius com els positius, a les caixes de conservació especialment destinades per a tal fi, 

dissenyades tant per les característiques dels seus materials com per les seves dimensions, 

triats per albergar uns materials fotogràfics de gran fragilitat i alta sensibilitat vers a unes 

condicions lumíniques i ambientals adverses. Finalment, aquestes s’han col·locat al nou 

emplaçament, destinat a albergar aquells materials fotogràfics que han superat tots els 

processos de tractament del fons.  
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L’AFB també conserva, juntament amb el fons fotogràfic de Francesc Serra, una sèrie de 

documents que ell mateix recopilà, a través dels quals es relaten tant el seu recorregut 

professional, com l’estreta relació que mantingué al llarg dels anys amb els artistes -de la qual 

cartes, retalls de diaris amb articles referents a temes artístics, fulletons de presentacions a 

sales d’exposicions il·lustrats amb fotografies del seu arxiu fent de portada i, fins i tot, un gran 

nombre d’esqueles dels mateixos artistes amb qui més intimà, en són els testimonis-. Així 

doncs, el caràcter genuïnament documental de Francesc Serra queda palès en les freqüents 

anotacions manuscrites pel mateix fotògraf -o a vegades pel seu fill Ramon, les quals 

contenien informacions relatives als clixés emprats, dades d’interès com noms de les 

publicacions i dates on apareixien les seves fotografies, articles sobre pintors i artistes 

emergents del moment o recordatoris de personalitats de transcendència dins l’àmbit polític -

com fora la figura de Francesc Cambó i Batlle (1876-1947)249-, les quals ajudaven a identificar 

els documents que acompanyaven. 

 

Altres exemples són la invitació a l’exposició-homenatge pòstum a Francesc Labarta i Planas 

(1964)250, o articles, esqueles i necrològiques -dedicats a diversos pintors després de la seva 

mort-, i publicats als diaris, com foren Francesc Vayreda i Vila (1929)251, Josep Maria de 

Martí i Garcés (1932)252, Eliseu Meifrèn i Roig (1940)253, Nicolau Raurich i Petre (1945)254, 

els seus íntims amics Antòni Ros i Güell (1954)255 -de qui també en conservà un article escrit 

per Joaquim Folch i Torres, dedicat a la vida del pintor, on es fa menció de la seva participació 

en la sèrie de postals Nuestros Artistas-, i Joaquim Sunyer i de Miró (1956)256; com també al 

joier Ramon Sunyer i Clarà (1963)257. 

 

Pel que fa als articles relacionats amb l’objecte artístic per se, trobem la crítica a l’estil de 

l’harmoniosa obra de la pintora Carmen Balanzó, escrit per Juan Barcino 258 ; o l’article 

                                                        
249 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.41, p. 208. 
250 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.42, p. 208. 
251 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.43, p. 208. 
252 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.44 i 11.45, p. 208. 
253 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.46 i 11.47, p. 208. 
254 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.48 i 11.49, p. 208. 
255 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.50 i 11.51, p. 208. 
256 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.52, p. 208. 
257 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.53, p. 209. 
258 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.54, p. 209. 
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publicat a la Gaseta de les Arts259, on es feia elogi a la tècnica pictòrica de Luis García Oliver, 

acompanyat d’una il·lustració realitzada pel pintor, del retrat del cardenal arquebisbe de 

Tarragona, Benjamín de Arriba i Castro. 

 
 

5.2. Donació dels documents i correspondències de caràcter professional 

 
Per altra banda, el 1980 ingressava el conjunt restant de documents i correspondències de 

caràcter professional que faltaven per completar l’extens arxiu de Francesc Serra, format per 

documents de tota mena, que el fotògraf generà i conservà al llarg de la seva trajectòria 

professional. Així doncs, en aquest altre fons documental hi trobem correspondències -com 

foren les enviades tant per carta, com per postal o també escrites en targetes de visita i altres 

objectes d’interès-, com textos i notes manuscrits tant pel fotògraf -com pels seus clients i 

amics-, proves litogràfiques i petites litografies pertanyents a la seva etapa de dibuixant 

litògraf, fotografies i reproduccions fotogràfiques, factures, cartes dels organismes oficials 

reconeixent la seva professió com a fotògraf, un catàleg d’exposició editat pel mateix Serra, i 

també altres documents de tipus personal -com és el cas d’una estampa de la comunió de 

Francesc Serra de l’any 1884-, títols dels estudis cursats, diplomes dels premis, els carnets 

d’identitat tant del mateix Francesc Serra i Dimas -com de la seva esposa Maria Junyent i 

Garcia-, els carnets i estatuts de les associacions a les quals aquest pertanyé, una sèrie de 

fotografies del fotògraf en l’ambient familiar, o una altra del seu autoretrat rondant la 

seixantena, on apareix fumant un puro260. 

 

La donació d’aquests documents la feu el fill del fotògraf a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya l’any 1880, tal com consta tant a un article anònim titulat Arxiu Fotogràfic de 

Catalunya. Una idea hecha realidad -el qual va ser publicat a la pàgina 45 de l’edició número 

78 de la revista Flash foto261, editada el mateix any-, com a la invitació de l’exposició-

homenatge Francesc Serra i Dimas. El fotògraf, l’home, l’artista, on diu que la mostra -la 

qual estigué oberta al públic del 3 al 23 de març de 1981-, fou organitzada per la mateixa 

institució, a partir dels documents i originals del Departament de Recerca Històrica, cedits 

pel Sr. Ramon Serra i Junyent.  

                                                        
259 F. Serra / AF-AHCB. Vegeu Annex 11.55, p. 209. 
260 Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. 
261 Anònim: Francesc Serra i Dimas. Un  fotógrafo del arte y los artistas. Flash foto, núm. 78. Barcelona 1980, 

p. 32 
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Com ja hem esmentat amb anterioritat, en aquest fons s’hi conserven diverses 

correspondències de gran valor documental, l’estudi de les quals ajuden a entendre tant la 

tasca fotogràfica de Francesc Serra en relació a la documentació de l’art, com també de fets 

històrics concrets -com són les missives enviades pel també fotògraf Adolf Mas o bé, una 

carta de Francesc Macià, enviada des del Palau de la Generalitat el 24 de juliol de 1931, on se 

li agraeix a Serra el preuat obsequi que ha volgut fer-li de la fotografia de la bandera que els 

catalans d’Amèrica ofrenen a la Mancomunitat de Catalunya-, la qual cosa ens empeny a 

valorar les diverses línies de treball del fotògraf, si tenim en compte tant la seva important 

aportació per a l’art i la cultura de Catalunya; com també per a la seva història, si pensem en 

la possibilitat que en alguna ocasió podria haver participat com a reporter fotogràfic en 

esdeveniments de transcendència. 

 

Fins al dia d’avui, el tractament que ha rebut aquest fons documental ha consistit en la selecció 

i separació per dates del conjunt dels documents -els quals han estat col·locats en diverses 

carpetes de paper permanent lliure de reserva alcalina, per tal de preservar-ne l’estat-, i 

posteriorment s’ha procedit a la digitalització de part dels seus components. Per altra banda, 

els materials fotogràfics que també s’hi conserven, han estat col·locats en caixes de 

conservació per tal de conservar-les també en les millors condicions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 87. Postal de l’exposició Francesc Serra i Dimas. El fotògraf, l’home, l’artista, 1981. IEFC 
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Fig. 89. Família de Francesc Serra a l’exposició-homenatge celebrada a l’IEFC l’any 1981. Fons 
familia Serra 

Fig. 88. Postal de l’exposició Francesc Serra i Dimas. El fotògraf, l’home, l’artista, 1981. IEFC 
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Conclusions 

 
A través de la recerca La trajectòria professional del fotògraf Francesc Serra i Dimas (1877 

– 1967), veiem doncs un retrat de l’evolució que experimentà l’activitat laboral d’aquell qui, 

per la seva contribució en la documentació de l’art i el patrimoni cultural català, com en la 

preservació de la història i la identitat del seu país, fou considerat un dels cronistes de l’art 

més representatius del segle XX. 

 

D’aquesta manera, a través d’aquesta investigació hem pogut constatar la primera etapa que 

definí carrera artística de Francesc Serra, des del seu primer ofici de dibuixant litògraf -el qual 

compaginà amb la formació en dibuix a l’Escola d’Arts i Oficis de la Llotja-, fins als primers 

treballs que realitzà dins d’aquesta disciplina aplicada a la litografia, alguns dels quals van 

esdevenir publicacions de gran èxit com va ser la revista recreativa Album Salón. Per altra 

banda, hem pogut observar les idees progressistes a través de les quals Francesc Serra 

desitjava modernitzar la societat a través de la raó, la ciència i l’educació, i també la seva 

participació en associacions culturals com van ser el Cercle Artístic de Sant Lluc, l’Agrupació 

Wagneriana de Barcelona, l’Aplec Catalanista de Catalunya, l’Associació Protectora de 

l’Ensenyança Catalana i el grup excursionista l’Aplech Catalanista de Barcelona. 

 

Així, a través dels eixos principals en què s’estructura la investigació hem situat, primerament, 

la personalitat de Francesc Serra dins del marc historiogràfic de la Catalunya en què es 

transcorria del modernisme al noucentisme; hem observat tant el canvi de direcció en el seu 

ofici, com la causa per la qual decidí substituir el seu ofici de dibuixant litògraf, pel de fotògraf 

industrial; i també hem analitzat el seu pensament crític, marcat per un discurs de caràcter 

clarament noucentista. Per altra banda, hem definit la seva línia de treball, les vies de difusió 

tant de la seva obra, com del seu negoci fotogràfic -com foren les revistes il·lustrades de 

caràcter artístic-, i aquells altres fotògrafs amb qui participà en aquest tipus de publicacions, 

a través de les quals hem pogut fer un seguiment de les seves fotografies i anuncis del seu 

negoci. D’aquesta manera, ens ha estat possible resseguir-hi la seva activitat i contrastar-la 

amb la dels altres fotògrafs contemporanis, entre els quals trobem la figura d’Adolf Mas i 

Ginestà -amb qui sabem, segons hem tingut l’oportunitat d’esbrinar a través de les 

correspondències que aquest envià a Francesc Serra- que hi va treballar conjuntament en 

l’execució d’alguns treballs. 
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Per altra banda, hem esclarit tant el funcionament del negoci de fotografia regentat per 

Francesc Serra, com l’essència dels encàrrecs que aquest rebé al llarg de la seva activitat -o 

d’altres feines que tingueren lloc, atès a l’estreta relació que el fotògraf establí amb els seus 

clients-, per part d’artistes, col·leccionistes, crítics, historiadors, editors, museus, galeries, o 

bé establiments comercials; i també hem precisat el tarannà de les amistats que amb aquests 

establí. A més a més, basant-nos tant en l’àmplia tasca documental de Francesc Serra -qui no 

només es limità a reproduir obres d’art i a retratar-ne els artistes, sinó que a més fotografià 

vistes d’indrets, documents escrits i tota mena de referències que completessin la informació 

d’allò que pretenia documentar-, hem establert la importància del valor tant testimonial, com 

polifacètic que realment distingí la fotografia de Francesc Serra, fet que queda palès en els 

guardons i reconeixements que aquest rebé al llarg dels anys.  

 

Així doncs, hem pogut apreciar en el conjunt de treballs fotogràfics als quals es dedicà 

Francesc serra, que aquest no es limità tan sols a la fotografia industrial i al gènere del retrat, 

sinó que també treballà en altres vessants com foren la fotografia de paisatges i de vistes -tant 

dels interiors de les galeries i sales d’exposició, com de les diverses estances de les cases dels 

artistes-, o bé a la reproducció de documents escrits; i tot i que no hem analitzat a fons els 

continguts de les fotografies que conformen el volum total del seu arxiu, sí que a través 

d’aquest, i de les anotacions als sobres dels clixés o bé al dors de les còpies en paper, hem 

assolit una identificació més precisa dels familiars del fotògraf.  

 

Pel que fa a l’aportació de noves dades assolides a través d’aquesta investigació, cal esmentar 

la importància d’haver tingut accés a les dades autobiogràfiques de 1936, gràcies a les quals 

hem pogut establir la mirada de Francesc Serra vers el camp fotogràfic i també conèixer més 

detalladament els inicis de la seva trajectòria professional, i a través de les quals ens ha estat 

possible conèixer dades sobre la seva formació artística a l’Escola de la Llotja. Tot i així, 

també hem corroborat aquesta informació a través dels nombrosos certificats i documents que 

acrediten, tant la matriculació, com la superació dels seus estudis; com també el 

reconeixement a la seva obra fotogràfica a través dels diversos diplomes dels concursos en 

què el fotògraf fou guardonat, o bé a través de les cartes que concedeixen a Serra la merescuda 

admissió com a representant del gremi de fotògrafs per part de Cambra Oficial d’Indústria de 

Barcelona. 
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Per altra banda, hem determinat que el fet que els clients el tractessin d’amic, no era una 

formalitat, sinó que realment s’hi referien pel seu caràcter proper i sempre servicial i també 

hem pogut conèixer que a més de les grans amistats amb els pintors Ros i Güell, Joaquim 

Sunyer, i l’industrial Luís Plandiura, Francesc Serra també estretí llaços amb l’artista Xavier 

Nogués, amb qui compartí correspondències a través de les quals podem resseguir i entendre 

la situació en què es trobava el fotògraf durant la Guerra Civil. I d’aquest mateix període 

també hem pogut conèixer les activitats a les quals en aquell moment es dedicava el fotògraf, 

com és el cas del reportatge amb el qual aquest documentà les txeques republicanes un cop 

acabada la guerra. Una altra dada d’interès que se’ns ha presentat la possibilitat d’esclarir -a 

través de la carta de Francesc Serra dedicada a l’industrial Lluís Plandiura-, és la raó que 

motivà al fotògraf a realitzar el reportatge fotogràfic del poble de Breda, indret que sembla 

que estava de moda aquella època, motiu pel qual va esdevenir la font de les imatges per a 

l’edició d’una nova sèrie de postals. A més, sembla que va aprofitar aquest viatge per tal de 

dur a terme un encàrrec fotogràfic al taller de manufactures i ceràmiques de l’artista 

noucentista Josep Aragay. 

 

Finalment, esmentar que hem estudiat la documentació relativa als processos de cessió i 

documentació, tant dels materials fotogràfics, com dels documents professionals de l’arxiu de 

Francesc Serra, la qual cosa ens ha permès saber en quines condicions van entrar a les diverses 

entitats que els preserven avui en dia, i com va repercutir el procés de la donació del fons de 

fotografies en la vida del fotògraf. També hem de tenir en compte, que el fet de conèixer 

l’existència del conjunt dels documents professionals generats arran del negoci fotogràfic ha 

suposat de gran transcendència, ja que això ens ha facilitat la possibilitat de contrastar dades 

i informacions compreses entre els dos fons que -tot i que es troben per separat-, al cap i a la 

fi suposen el total de l’arxiu que Francesc Serra generà al llarg de tota la seva trajectòria 

professional, oferint així la possibilitat de fer-ne una anàlisi global. Així doncs, tot i les noves 

dades que hem aportat amb aquesta recerca, val a dir que a causa de l’extens volum de 

documents que entre objectes fotogràfics i documents escrits que formen el fons de Francesc 

Serra -dels quals encara hi ha informacions que resten per esbrinar i identificar-, aquesta queda 

oberta a futures investigacions entorn del tema. 
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http://www.timeout.cat/barcelona/ca/art/francesc-serra-lartista-al-seu-taller
http://www.vicolot.com/noticia/1266/francesc-serra-artista-i-el-seu-taller-vicolot-costabrava.html
http://www.vicolot.com/noticia/1266/francesc-serra-artista-i-el-seu-taller-vicolot-costabrava.html
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Annexos 

Annex 1: Autobiografia, 1936 

 

Dades autobiogràfiques dictades per Francesc Serra Dimas i mecanografiades pel seu fill 

Ramon Serra Junyent en un paper encapçalat amb la informació pertinent al negoci de 

fotografia -adreça, número de telèfon i logotip de l’estudi: F. SERRA, FOTÒGRAF: 

Informacions d’Art antic i modern. Rambla del Prat 17, 4º 2ª, Barcelona-, datades el 1936. 

Fons Família Serra. 

 
DATAS BIOGRAFIQUES 

L’any 1893 i als 14 anys vaig començart l’aprenentatge de dibuixant litograf 
(cromista) a les ordres del mestre Audet, al cap de 4 anys pogué entrar com oficial a 
la litografia de M. Pujades teballant-hi deu anys, mentrestant al vespre de 7 a 9 
cursaba a l’Escola de Llotja la classe de dibuix sota les ordes del mestre Benet 
Mercadé, fins arribar a les classes del Natural: a la litografia Pujadas adquirí 
coneixements pràctics de lo que era realment una Litografia. L’any 1899 se imprimí la 
il·lustració a tot color “Album Salón” la primera qu’es pubicá Espanya per el 
procediment Tipo-litografia, del qu’en sigué un important col·laborador. 

 
L’any 1903 vaig entrar a prestar serveis com a dibuixant litograf (cromista) al taller 
del editor M. Seguí, casa importantísima composta de tallers de fotografia, fotograbat 
i secció de maquines de litografia i de imprenta etc. etc. desde aquesta data, Album 
Salón propietat del bondadós Editó Sr. Seguí e.p. d. tingué una época de un éxit franc 
i jó una afició a la fotografia. 
 
En aquesta vareig contreura amistat amb artistes, en Brull un bon dia bol ensenyar-
ma unes belles fotografies angleses hem digué. 
 
-Si arribesis a fer de les nostres obres, reproduccions tan perfectes com aquestes, 
tindries un brillant esdevenidor. 
 
D’aquí comensá el meu entusisame boig per la fotografia industrial, dedicant-hi totes 
les hores lliures al estudi de les reproduccions policromes i les seleccions tricomes i 
quatricomes, el esfors doná el seu fruit, duran un llarc tems vareig treballar per 
diferentes casas servint-los seleccions tricomes. 
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 Fig. 90. Autobiografia, 1936. Fons família Serra 
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La col·lecció de postals retrats dels Nostres Artistes, assolin un éxit sorollós, en 1907 
un altre col·lecció de dibuixos, en 1908 una serie de postals Efemérides Barcelonines, 
en 1912 , una serie del malguanyat Brull i en 1918 uns facsimils acol·lorits del 
malguanyat Joan Llimona, i aixis succecivament fins arribar a la data actual de 1936 
amb un arxiu de 30.000 clixes de un valor i un interés extraordinari. 
 
Hobtingut premis en concursos de fotografia Nacionals i Extrangers, actualment tinc 
feta la biografia del primer pintor de caballet catalá A. Viladomat, que, el malestá que 
de uns quans anys se sentia i les circumstancies actuals m'has privat de portar-ho a la 
imprenta i fer-ho sortir a la llum. 
 
Tot aixo, sol, tot solsense habé tingut mai, pro mai l'ajut OFICIAL de cap mena. 
 
LA FOTOGRAFIA FILLA DE LA CIENCIA 
La historia de la fotografia es relativament curta, però extraordinariament progresiva 
i de esdevaniments insospitats, des del seu inventor Niepce any 1814 a Lumiére any 
1935 amb la aplicassió del relleu al cinema han transcorregut solsament 122 anys, 
duran aquet periodo relativament curt els descubriments han sigut de una varietat 
fantástica, per abreujar, es pot clasificar en dues especies, La Fotografia Científica i 
la Fotografia Industrial. 
 
La científica la veiem esmercada fins a treballs de investigació com son la 
Microfotografia, la Astronomia, la Meteorologia, la Cirugia raig X, la Cinemática, 
etc. etc. 
 
Homes de ciencia ha perfeccionat la plaque fotografica i homes de ciencia han assolit 
mercé a la fotografia sorprenens descubriments. 
 
La industrial es molt mes variada i extensa, peró, la més importan es la referent a les 
Arts Gráfiques, la majoria dels treballs moderns de caracter artistic emprats a la 
Litografia i la Imprenta, el seu imprescindible col·laborador es la Fotografia. 
 
La fotografia industrial aplicada a les Arts lliberals, retrats, vistes, anuncis, reclams, 
etc. aquesta si bé al fotograf no li cal un coneixement 



 

143 
 

 Fig. 91. Autobiografia, 1936. Fons família Serra 
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tan pregon de la mecanica fotografica, en canvi, sí que ha de tenir coneixements de 
Estetica i coneixements artístics. La fotografia purament aumática [sic] 262  la 
intervenció del fotograf es purament nula, en aquest cas concret tot es mecánica i 
finalment el Cinematograf de una importancia capdal i de uns coneixements especials 
per part del fotograf. 
 
LA FOTOGRAFIA A LA ESCOLA DELS BELLS OFICIS 
Cal tenir ben present que una Escola de Bells Oficis les Arts Gráfiques li representa 
un delicat problema de organització i que la fotografia es de una necesitat capdal per 
la seva delicada intervenció per a la imprenta. per tan segons el meu modest criteri 
ovalat per la propia experiencia i confirmat per les organitzacions estrangeres crec 
que l'home o dona encarregat de ensenyar de fotografia ha de esser un Inginyer quimic 
especialitzat en aquesta materia, es a dir, un home de ciencies, aixó ho veiem a totes 
les nacions d'Europa i America del Nord i molt especialment a Anglaterra i Alemanya 
on fins i tot es donen cursos de fotografia i fotograbat a patrons, aixis es i no pot esser 
d'altre manera, tots els avensos, tots els invents, totes les perfeccions i totes les 
evolucions son degudes a la Quimica i la Matemática, aixi a la Ciencia pura. El 
fotograf no es més que un intermediari entre la Ciencia i el ofici, es a dir que s'apropi-
ha les ensenyances del primer per aplicarles i adoptarles a la practica del segon, 
l'ensenyansa de la fotografia i els seus derivats feta i dirigida per un bon Inginyer 
Quimic donaria sens cap clase de ductes [sic] 263  dies de gloria a la Escola i 
perfeccionaments insospitats al Ofici, el cientific es el que descobreix, perfecciona i 
evoluciona. 
 
L'ensenyament d'aquesta Materia encomanada a un fotograf per be que fes seria una 
lamamtabla equivocació, seria estacionar-nos a una greu rurineris-ma [sic]264, no es 
faria res de bó, ni se adelantaria un sol pas a la evolució. 
 
Ara aixo no vol dir pas di que l'homa d'ofici sigui inservible al ensenyament, molt al 
contrari, es de una absoluta necesitat el seu concurs, no sá de perdre de vista que la 
Ciencia es forsa viva i per tan creadora, l'Ofici perfecciona, l'homa d'ofici es poseidor 
de unes práctiques manuals que l'homa de ciencis no nes poseidor, per tan son dues 
inteligencies 
 

                                                        
262 Automàtica. 
263 Dubtes. 
264 Rudimentarisme 
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 Fig. 92. Autobiografia, 1936, p. 3. Fons família Serra 
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que van lligades a un fi comú i a una sola misió, la de completar les llisons als alumnes 

amb teoria del home de ciencia i amb le práctica del home d'ofici. 

 

A la Escola l'alumne no hi ha de anar a fer fotografies sino per apendren de ferles, no 

es poden fer bones fotografies per les Arts Gráfiques si previament no es coneixen amb 

tot el seu valor les diferentes reaccions químiques dels productes i el valor dels ecrans 

acolorits per poguer obtenir un coeficient just on cada cas concret a que deuen restar 

els negatius per assolir un perfecte treball per les benideres operacions a que deu estar 

sotmesa la placa fotografia abans de convertirse en un perfecte negatiu. 

 

La tónica moderna es la pressa, una selecció tricoma defectuosa en prevé un 

allargament de la feina al grabador per corretjir per mitjá del acit els defectes de la 

sel·lecció fotográfica, amb resultat final la manca de netedat a la tricomia. 

Aquest es el meu modest criteri exposat amb tota la sinceritat qu'els meus modestos 

coneixaments i el meu patriotisme de barceloní i de catalá he dictat per bé d'una futura 

Escola i per gloria de Catalunya. [sic] 
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Fig. 93. Autobiografia, 1936, p. 4. Fons família Serra 
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Annex 2: Carta d’Adolf Mas 

 

Carta manuscrita d’Adolf Mas, dirigida a Francesc Serra i enviada des de l’estudi de fotografia 

amb domicili al carrer Rosselló, 277 (motiu pel qual es dedueix que la seva datació es troba 

compresa entre els anys 1905 i 1924, època en què l’estudi estava situat a l’esmentada adreça). 

Barcelona, sense data. Col·lecció Francesc Serra Dimas / IEFC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amic Serra. Adjunt el negatiu que va deixarnos i gracias. 
En Ramon Casas pintor me demana de ferli un engrandiment en un paper que diu que 
vosté li entregá amb una proba que li va fer no se de que. 
Vol fer lo favor de dirme quina marca era? Suposo que's tracta de paper bromur. [sic] 

Gracias avansadas de son amic 
Mas 

Rosselló 277 

Fig. 94. Carta d'Adolf Mas, sense data. IEFC 
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Annex 3: Nota per a la Hispanic Society of America - Ceràmica de Muel 
 

Nota mecanografiada en un sobre de cartes desplegat, amb la informació relativa 

mecanografiada: FOTO. F. SERRA. Rambla del Prat, 17. BARCELONA, amb les dades sobre 

la fabricació de ceràmica a Muel, per a la Hispanic Society of America, sense data. F. Serra / 

AF-AHCB. 

 
FOTO. F. SERRA 
Rambla del Prat, 17 
BARCELONA 
 

Datos esquemáticos sobre la fabricación de cerámica de Muel. 
para 

THE ISPANIC[sic] SOCIETY OF AMERICA 
  

MUEL, pueblo de la provincia de Zaragoza. 
  

ARAGON 
 

Calatayud, Teruel, Duroca, Calcena, Almonacit y Muel fueron los pueblos de la región 
aragonesa que se dedicaron a la industria de la cerámica y de estos los más antiguos fueron 
Calatayud y Muel. 
  
De la fabricación de la cerámica de Muel, actualmente poco se conoce de su fecunda y larga 
duración. Para dar una pequeña idea de su importancia, hay que recurrir en documentos 
que afortunadamente se han encontrado. El más importante es el del geógrafo árabe Al Idrisi 
en su libro “Descripciones de África y España”, escrito en el siglo XII y divulgado por 
Lafuente en su libro “Historia de Calatayud”. 
  
“Por los estudios de las escumbreras de Muel y por los datos proporcionados por Al Idrisi, 
se ve claramente que la industria de Muel data del siglo XII. 
  
En el siglo XVI, por un documento escrito por Enrique Cok, archero de Felipe II, 
acompañando al esmentado monarca en un viaje por tierras de Cataluña, Valencia y Aragón, 
nos habla con gran elogio de la cerámica de reflejos metálicos de Muel.  
  
El ilustre director del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza en un bien documentado 
trabajo presentado a la Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis en 1934 
entre otras interesantes manifestaciones ya mencionadas en este informe, figuran las 
siguientes conclusiones. 
  
PRIMERA- La cerámica de reflejos metálicos se hizo en Calatayud, según testimonio de Al 
Idrisi, no desmentido, en la segunda mitad del siglo XII. Es decir, inmediatamente después 
de haber sido importada España la técnica de fabricar loza vidriada. 
  
SEGUNDA- Los restos de cerámica recogidos en las escumbreras viejas de Muel, también 
de reflejos metálicos, tienen dibujos ornamentales semejantes a los de algunas piezas que se 
consideran fabricadas en Calatayud en los primeros tiempos, de cuyo  
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Fig. 95. Nota per a la Hispanic Society of America amb dades sobre la fabricació de la ceràmica de Muel, sense 
data. AFB. 
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parecido puede deducirse que la primitiva industria de Muel fué contemporánea o poco 
posterior a aquel. 
  
TERCERA- Todos los fragmentos de cerámica encontrados en las escumbreras de Muel 
presentan detalles de técnica característicos, que sirven para diferenciarla de las 
cerámicas de otras regiones españolas. 
  
CUARTA- cuántas variedades de azulejos se descubrieron en las escumbreras de Muel 
están aplicadas en los muros y torres de nuestras construcciones de mudéjares, en los 
frisos de capilla de iglesias de distintas épocas y en los palacios renacentistas, siendo sus 
características, en técnica y en defectos, idénticas; y 
  
QUINTA- Como en Aragón hubo ceramistas musulmanes, mudéjares, moriscos y 
cristianos, sin solución de continuidad, y de las diversas fases de la industria quedaron 
pruebas en las escumbreras de Muel, podía admirarse como cierto y en términos 
generales que cuánta cerámica arcaica se ve en Aragón, excepción hecha de la de 
aliceres de la seo de Zaragoza, fue obra de sus ceramistas, cuya representación típica, 
por más duradera, es Muel.” 
  
Extracto del trabajo presentado en 1934 a la Academia Aragonesa de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis por D. José Galiay. 
  
Ahora por mi cuenta debo añadir, y Vds. podrán comprobar por las fotos hechas, que 
todas las piezas de cerámica de Muel, a pesar de historial y antigüedad, no se distingue 
por sus formas ni dibujos de aquella gracia y finura y gusto artístico que distinguen las 
piezas de Teruel, se ve que a Muel no disfrutaron de buenos artífices. 
  
De todas maneras, esta, casi podríamos decir nueva clasificación de la cerámica 
aragonesa, no deja de producir un interesante y nuevo valor de marcado interés.  
 
Archivo Serra. 
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Fig. 96. Nota per a la Hispanic Society of America amb dades sobre la fabricació de la ceràmica de Muel, sense data, 
p. 2. AFB. 
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Annex 4: Nota per a la Hispanic Society of America - Capella d’en Marcús 
 

Nota mecanografiada amb dades sobre la construcció i història de la Capella d’en Marcús de 

Barcelona, per a la Hispanic Society of America, en un paper amb capçalera amb adreça i 

logotip de l'estudi de fotografia de Francesc Serra: Informaciones de Arte antiguo y moderno. 

Rambla del Prat 17, 4º 2ª, Barcelona. Al final, on diu Datos facilitados por, està esborrat i 

posteriorment manuscrit al damunt, amb una cal·ligrafia inintel·ligible. Habitualment, hi 

posaria Archivo Serra, en aquest cas, no es distingeix el text. Barcelona, 1941. Fons Família 

Serra. 

 
 

BARCELONA, 23 de Julio de 1941 
 

Datos esquemáticos de la CAPILLA DE MARCUS para The Hispanic Society of America. 
 
Esta capilla es una de las más antiguas de Barcelona (Ciudad). En 1166 un acaudalado 
barcelonés llamado Bernardo Marcús fundó y dotó esta capilla. Hay que mencionar que 
el Custodio o Rector de la misma cumpliendo obligaciones que le estaban encomendadas, 
se situaba en el pequeño pórtico, que aún subsiste, para dar la bendición a los correos 
para guardarles de mal en su viaje.- En la foto adjunta refleja este acto. 
 
La Cofradía de Correos tenía por patrona Ntra. Sra. de la Guía, esta imagen está 
destruida, no tengo ninguna referencia gráfica, según mis noticias es que era de escaso 
valor artístico.  
 
 En 1417 el Rey Alfonso V público una orden reglamentando el buen funcionamiento de 
la Capilla. Este es el origen del escudo de armas de la capilla de Marcús y de cofradía 
de Correos. Este escudo está esculpido en el banco que adjunto. -En 1835 fue profanada 
y en 1870 restaurada tal cual está en la foto que acompaño y finalmente en 1936 la 
revolución destruyó completamente su interior. -El cuadro de de San Cristofol que está 
debajo el pórtico su estado no permite sacar ninguna fotografía, el humo y el fuego lo 
han dejado completamente en negro. -Datos facilitados por (...). 

 
 
 
 

Informaciones 
de Arte 
antiguo y moderno 

Rambla del Prat, 17, 
4º, 2ª 

Barcelona 
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Fig. 97. Nota per a la Hispanic Society of America amb dades sobre la Capella d’en Marcús de 
Barcelona, 1941. Fons família Serra 
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Annex 5: Personalitats simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d'art, 1932 

 
Article anònim: Personalitats simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d’art. Esplai, núm. 51. 

Barcelona, 20 novembre 1932 

 
Personalitats simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d’art 
 
Trenta anys enrere hi havia a can Parés una tertúlia on acudien tots els artistes de 
l’època. Molts d’ells ja han desaparegut, i els que encara viuen s’han perdut moltes 
barbes i molts bigotis. Francesc Serra, aleshores dibuixant litògraf, era un concurrent a 
la tertúlia i allà va començar a fer amistat amb tots els artistes de l’època. D’aleshores 
ençà no hem tingut cap artista notable que En Serra no li sigui amic.  
  
Un dia, al taller de Joan Brull, va iniciar-se a la seva vocació. El primer el pintor li 
ensenyava unes belles fotografies angleses i li deia: 
 
- Si arribessis a fer de les nostres obres, fotografies tan perfectes com aquestes, tindries 
un brillant esdevenidor. 
 
En brull va actuar d’impulsor i en Serra abandonava la litografia per dedicar-se a la 
fotografia industrial.  
  
Però l’incipient fotògraf d’art es trobava que ningú no sabia un borrall sobre aquest 
aspecte de la fotografia. Indagant obstinadament, va arribar a les seves mans una revista 
francesa de caràcter tècnic, en la qual es parlava d’uns de llibres on eren tractats a fons 
els procediments del general a què volia dedicar-se, i aquestes hores foren els seus 
mestres.  
  
Amb un aparell que un amic li va deixar, es donava a conèixer l’any 1905, aquest 
fotògraf, amb una connexió de postals titulada “Els nostres artistes”, que foren molt 
admirades.  
 
El nostre fotògraf d’art avui té 20.000 arxivats, la majoria dels quals són de pintura 
catalana i aquella col·lecció de postals haurà estat el modest inici d’una empresa 
editorial de gran importància, puix que En Serra va llançar una sèrie de volums 
biogràfics dels nostres artistes. Seran de gran interès per a tothom i contindrà cada un 
48 belles reproduccions d’obres mestres. Tots els noms de la nostra pintura hi seran, des 
dels germans Serra (segle XIII) fins en Ramon Cases, l’últim artista que hem perdut.  
  
Aquestes monografies seran, sens dubte, ben acollides, car el fotògraf Serra s’ho ben 
mereix. A la perfecció del seu treball afegeix la seva abnegació, que, de mica en mica, 
creà un arxiu artístic tan important, sense cap mena d’ajut oficial. 
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Fig. 98. Article anònim, Personalitats simpàtiques. Joan Serra, fotògraf d'art. Esplai, 1932 
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Annex 6: SEMPRONIO, Serra, el fotógrafo de los 70.000 clisés y de la amistad de millares 
de artistas. Destino, 1961 

 
Entrevista amb SEMPRONIO, Serra, el fotógrafo de los 70.000 clisés y de la amistad de 

millares de artistas publicada a la revista Destino -núm. 1246-, el 24 juny de 1961, p.41. 

 
Serra, el fotógrafo de los 70.000 clisés y de la amistad de millares de artistas 
 
Francisco Serra es toda una institución. Desde el año 1904 viene fotografiando las obras de 
los artistas catalanes. Es del fotógrafo titular de cuántos manejan el pincel y el cincel.  
  
- ¿Cuántos clisés conserva en su archivo?  
- Setenta mil. ¿Quiere usted contarlos?  
- ¡No! ¡Dios me libre!  
 
El archivo Serra hallase perfectamente ordenado. Todo en su casa y en su persona respira 
orden y pulcritud.  
 
- Soy un hombre cargado de naderías- declara.  
 
Lo dice mostrándome un lienzo de pared dónde se juntan el barómetro, el termómetro, un 
calendario y los aparatos para medir el tiempo.  
Es todo un caballero, dotado de jovial carácter. Su presencia en las galerías de arte es 
acogida siempre con simpatía por las tertulias. 
 

 - ¿Cómo se le ocurre dedicarse a la reproducción de pinturas?, Inquiero. 
 
- Yo tengo dos oficios: dibujante litógrafo y fotógrafo. Iba a clase de Lonja y mi gran 
compañero era Ros i Güell, que trabajaba entonces en el taller del escenógrafo Urgellés. 
Ros i Güell me hizo conocer al pintor Juan Brull, que era un hombre muy culto, lleno de 
sensatez. Un día les mostré algunas fotografías de paisaje que yo hacía, como aficionado a 
la cámara, y me las elogió mucho. En otra ocasión me dio un consejo: “Abandona el oficio 
dibujante litógrafo, pues está destinado a desaparecer. Ve lo que hacen en Londres”, y me 
mostró unas tricromías reproduciendo unas pinturas suyas.  
  
Serra decidió seguir los consejos de Brull, pero en aquellos días nadie en Barcelona sabía 
nada de reproducciones fotográficas. Serra se procuró un manual francés, que todavía 
conserva.  
 

 - Voy a enseñárselo- me anuncia, dirigiéndose a biblioteca. - Es mi maestro. Cuanto sé lo 
aprendí de él.  
 
El joven fotógrafo se impuso inmediatamente. Era hombre de ideas. Contra la opinión 
general, que decía que iba a perder el dinero, editó una colección de postales titulada 
“Nuestros artistas”, donde los pintores, los escultores, los músicos y los arquitectos del país 
eran fotografiados en la intimidad de sus estudios. Una obra de gran reportaje que cuanto 
más tiempo pasa más aumenta el valor de interés. 
  
Serra, que en la célebre peña de la Sala Parés, conoció a todos los grandes del arte catalán, 
es una mina de anécdotas y de sucedidos.   
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 - De todos los artistas que he conocido en sesenta años, el más pintoresco y atrabiliario fue 
indudablemente Modesto Urgell- asegura.  
  
Quién ha visto tantas y tantas cosas, posee mucha experiencia. Para él es clarísimo el 
problema del pretendido arte nuevo, oscuro para muchos.  
 

 - En la pintura de un paisaje hay atmósfera o no la hay - sentencia - Y por bien pintado que 
esté, si no hay atmósfera, no es arte. Hay dos maneras de dibujar bien. Muchos dibujan bien, 
pero sin pizca de alma, de vida. Entonces no son artistas. Los artistas han dibujado siempre 
con alma y vida, lo mismo Velázquez, que Goya, que Picasso...  
 
Conserva una gran veneración por todos aquellos que fueron sus amigos y clientes y que han 
desaparecido.  
 

 - Juan Llimona me quería mucho, y yo a él, pues era un santo -va refiriendo, a medida que 
señala fotografías visibles en las paredes de su estudio-. Más y Fondevila, al contrario de 
los artistas de su época, aborrecía las capillitas, detestaba el “safareig”...  
 
Y la amistad no le enturbia el sentido crítico, pues que algunos pintores escultores que 
gozaron de gran prestigio, afirma Serra que por benevolencia les dio entrada en sus 
colecciones de postales, a sabiendas de que artísticamente no estaban a la altura.  
 
Hijo de la plaza del Pino, luego Serra ha residido casi toda la vida en Gracia, con 
envidiable salud física y espiritual. ¡Que Dios se la conserve! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fig. 99. SEMPRONIO, Serra, el fotógrafo de los 70.000 
clisés y de la amistad de millares de artistas. Destino, 1961 
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Annex 7: Donació oficial de l’Arxiu Serra a la Junta de Museus de Barcelona 

 
Expedients i documents referents a la donació oficial de l’Arxiu Serra a la Junta de Museus 
de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

 

7.1. Expedient núm. 1, 1958 

 

Portada de l’expedient de la donació de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra, Barcelona, 1958. 

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 

C-I-12 

1959-11 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  

SECCIÓN DE GOBERNACIÓN  

SUBSECCIÓN DE CULTURA  

 

Expediente: Donativo efectuado por D. Francisco Serra Dimas consistente en un archivo 

compuesto de sesenta mil negativos con las respectivas pruebas fotográficas, con destino 

a los Museos municipales de Arte. 

 

Iniciación: Oficio del Secretario de la Junta de Museos.  21-XI-58 Fº1 

Dictamen Pleno: Agradecimiento de la donación. 30-XII-59Fº5 
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Fig. 100. Portada de l’expedient de la donació de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra, 1958. AMCB 
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7.2. Expedient núm. 1, doc. 1, 1958 
 

Resolució favorable per part de la Junta de Museus de Barcelona: Accepta la proposta de 

donació de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra. Barcelona, 1958. Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona. 

 
JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA  

Palacio de la Virreina  

 

REGISTRO DE SALIDA Nº 61 (segell) 

 

 

En la reunión de esta Junta de museos del día 21 de octubre ppdo, fué adoptado el 

siguiente acuerdo: 

 

“Informar favorablemente y con carácter de urgencia debida a su excepcional 

importancia e interes la oferta de adquisicion del archivo fotografico de D. Francisco 

Serra constituido por 60.000 negativos y valorado en un mínimo de 1.500.000 pesetas”. 

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Dios guarde a V.I. muchos años. 

 

Barcelona, 21 noviembre 1958  

EL SECRETARIO  

 

Sr. Teniente de Alcalde, Delegado de Cultura del Excmo. Ayuntamiento. CIUDAD 

 

JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA (segell) 

 

SECCIÓN DE CULTURA 10 dic. 1958  

nº 5732 Folio 13-B-17  

El Jefe (segell) 
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Fig. 101. Document 1, Exp. núm. 1, 1958. AMCB 
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7.3. Expedient núm. 1, doc. 2, 1958 

 

Document amb la descripció del fons i valoració de les clàusules de la negociació. Barcelona, 

1958. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  
MUSEOS DE ARTE  
Oficinas: Parque de la Ciudadela  
 
REGISTRO DE SALIDA Nº 483(segell) 
 
Con referencia a la oferta del archivo fotografico propiedad de D. Francisco Serra Dimas, 
residente en Rambla del Prat nº 17 de esta ciudad, cúmpleme informar a V.I. de los siguientes 
extremos:  
 
El Archivo Serra consta de 60.000 negativos, todos ellos registrados y debidamente 
clasificados, a cada uno de los cuales corresponde una ficha con una copia fotografica y 
documentacion escrita al dorso. 
 
Según los formatos puede dividirse en los siguientes grupos: 
20.000 negativos tamaño 13x18 (Serie A)  
10.000 negativos tamaño 18x24 (Serie B)  
30.000 negativos tamaño 9x12 y 10x15  
 
El nucleo mas numeroso y ciertamente insustituible dentro de la vida artistica Barcelona es el 
de fotografias de obras de arte contemporàneao desde 1900 hasta nuestros dias. Esta serie 
incluye ademas valiosisimos documentos fotograficos del interior del taller de los artistas de 
retratos de éstos. 
Otra serie de gran interés es la de objetos de colecciones particulares de arte, de muchas de 
las cuales no existen otras fotografias que las del Archivo Serra. 
Finalmente cabe mencionar un grupo de fotografias de cronica gráfica y de aspectos varios 
de la vida barcelonesa en torno al año 1900 de un extraordinario sabor de época.  
El Archivo Serra es insustituible para el conocimiento de la vida artistica barcelonesa del siglo 
XX, y su incorporación a los fondos fotograficos de los Museos de Arte de Barcelona seria de 
extrema importancia.  
Para su valoración conviene tener en cuenta que el precio actual de un negativo y primera 
copia puede oscilar segun los formatos entre 40 y 100 pesetas. Ello sin contar el trabajo de 
clasificación y numeración, registro, fichas, documentación de éstas, etc. asi como el valor 
inestable de caracter documental que tienen algunos negativos del archivo Serra, en particular 
los retratos de los artistas en sus talleres.  
De todo ello se desprende que la mínima valoración posible no seria inferior a 25 pesetas cada 
clisé con su ficha correspondiente lo que nos daria un total de 1.500.000 pesetas.  
En unas primeras conversaciones oficiales el Sr. Serra manifestó que estaria dispuesto a ceder 
su archivo a cambio de un vitalicio de 5.000 pesetas mensuales a nombre propio y de su esposa 
Dª María Junyent Garcia, con la unica salvedad de admitir un posible incremento al ritmo que 
pudieran aumentar algunas bases de referencia, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios 
públicos.  
 
Habida cuenta de los elementos de juicio que anteceden, estimo de suma conveniencia se 
gestione la referida adquisicion partiendo de las cifras de antes indicadas.  
Dios guarde a V.I. muchos años.  
Barcelona, 25 noviembre 1958.  
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EL DIRECTOR 
 
Excmo. Sr. Teniente de Alcalde, Delegado de Cultura del Excmo. Ayuntamiento. CIUDAD. 
Sección de Cultura 1 dic. 1958 . Nº 5565 folio 126-B-17. El Jefe (segell). AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA. MUSEOS DE ARTE (segell) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 102. Document 2, Exp. núm. 1, 1958. AMCB 
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7.4. Expedient núm. 1, doc. 3, 1958 
 

Document amb la petició de les dates de naixement de Francesc Serra i Maria Junyent. 

Barcelona, 1958. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 

 

Cumpliéndose órdenes de la Superioridad con referencia a su escrito de 25 de noviembre 
último, relativo a la adquisición del archivo fotográfico, propiedad de D. Francisco Serra 
Dimas, le agradeceré se sirva indicarme la fecha de nacimiento del mencionado Sr. 
Serra, así como la de su esposa Dª Maria Junyent Garcia.  
 
Dios guarde a V. muchos años. 
Barcelona, 11 de diciembre de 1958 
El jefe actual., 
 
EL DIRECTOR DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE ARTE 
 
REGISTRO DE SALIDA  
12 de Dic de 1958  
libro 18 n.º 2721 (segell) 
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Fig. 103. Document 3, Exp. núm. 1, 1958. AMCB 
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7.5. Còpia del document oficial de la donació del fons, signada per Francesc Serra 
 

Fons Francesc Serra / IEFC. 

 

a) Bis de la notificació anterior conservada a l’AFB, assegurant que s’informarà 

favorablement sobre els acords de la donació.  

Vegeu Annex 7.2: Document núm. 1, Exp. núm. 1, 1958 

b) Bis del document del contracte de cessió conservat a l’AFB.  

Vegeu Annex 7.3: Document núm. 2, Exp. núm. 1, 1958. 

c) Document amb les clàusules dels acords de la negociació, signat per Francesc 

Serra el 1958: 

 

El que suscribe, FRANCISCO SERRA DIMAS, mayor de edad, domiciliado en esta 

ciudad, Rambla del Prat nº17, 4º 2ª, provisto del Documento Nacional de Identidad nº 

37927427, a V.E. acude y respetuosamente  

EXPONE: 

  

Que cuenta en la actualidad 81 años y que por haber dedicado toda su vida a la fotografía 

de obras de arte ha logrado reunir un archivo compuesto por 60.000 negativos con la 

respectiva prueba fotográfica referenciada, cuyo contenido se desglosa como sigue:  

 

20.000 negativos tamaño 13x18 (Serie A)  
10.000 negativos tamaño 18x24 (Serie B)  
30.000 negativos tamaño 9x12 y 10x15  
 

Que la valoración actual de este archivo puede estimarse en 1.500.000,- pesetas. 

 

Que teniendo en cuenta el valor documental, en algunos casos único, de este archivo y 

su interés para los Museos de Arte de Barcelona, se permite ofrecerle a esa Excma. 

Corporación municipal con sujeción a las condiciones siguientes:  

 

1ª - El suscrito cede a perpetuidad ese Excmo. Ayuntamiento de Barcelona la plena 

propiedad del archivo compuesto de los negativos y pruebas antes reseñadas y además 

de los muebles, armarios dónde están actualmente instalados en su citado domicilio.  
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Fig. 104. Document amb les clàusules dels acords de la negociació, signat per Francesc Serra el 1958. IEFC 
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2ª - El Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a partir del recibo del archivo de referencia 

se obliga a satisfacer una pensión vitalicia al suscrito y en caso de muerte a su esposa 

Dña. Maria Junyent García también durante su vida, la cual cuenta 70 años. 

 

3ª - La referida pensión vitalicia se fija inicialmente en pesetas 5.000,- (CINCO MIL) 

mensuales, pero se incrementará cada 5 años en un 25%, atendiendo a las mayores 

necesidades que puedan sobrevenir en la vejez de ambos titulares.  

 

4ª - Al fallecimiento de los titulares de dichos pensión la Excma. Corporación municipal 

quedará libre de todo pago por el referido concepto, sin que pueda obligarla ninguna 

acción que pudiera interponer cualquier persona alegando derecho a ello. 

 

El suscrito confía en que tiendo al valor e interés del mencionado archivo y a las 

favorables condiciones propuestas por el suscrito para que quede incorporado a los 

Museos de Arte de la ciudad, V.E. tendrá a bien aceptar la presente oferta y disponer su 

pertinente tramitación, a cuyos efectos acompaña los certificados de nacimiento propio 

y dos esposa, así como el de casamiento.  

 

Dios guarde a V.E. muchos años  

Barcelona, a veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.  

 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA. 
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Fig. 105. Document amb les clàusules dels acords de la negociació, signat per Francesc Serra el 1958, bis. IEFC 
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7.6. Justificant d’enviament de documents, 1959 

 

Justificant d’enviament de la còpia dels informes emesos per la Junta de Museus de Barcelona, 

1959. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 

Con referencia a su escrito de 16 de marzo en curso, relativo a la adquisición del archivo 

fotográfico ofrecido por D. Francisco Serra Dimas, adjunto me complazco en remitir a 

V. copia de los informes emitidos por la Junta de Museos de Barcelona y el Director de 

los de esta Corporación, relativos a la citada oferta.  

 

Dios guarde a V. muchos años. 

Barcelona, 24 de marzo de 1959  

El JEFE actual., 

 

JEFE DEL NEGOCIADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

REGISTRO DE SALIDA  

25 de 3 de 1959  

libro 18 n.º 634 (segell) 
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Fig. 106. Justificant d’enviament de documents, 1959. AMCB 
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7.7. Admissió de la donació del Fons Serra, 1959 
 

Notificació del Ple de l’Ajuntament on s’informa de l’acceptació de la donació del fons 

fotogràfic de Francesc Serra. Barcelona, 1959. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 
 
 

AYUNTAMIENTO PLENO 
 
SESION del día 30 de diciembre de 1959 
 
ACEPTAR la donación, en favor del Municipio de un archivo compuesto por sesenta mil 
negativos con las respectivas pruebas fotográficas, ofrecido por su dueño D. Francisco 
Serra Dimas, con destino los Museos de Arte del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
(Copiado de la orden del día; no hay documento original) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 107. Admisió de la donació del Fons Serra, 1959. AMCB 



 

174 
 

7.8. Expedient núm. 2, 1966 
 

Ampliació de l’expedient de la donació de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra. Barcelona, 

1966. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 

 

C. - I - 12 

1966-2 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  
SECCIÓN DE GOBERNARNACION 

SUBSECCIÓN DE CULTURA 

 

 

 

Expediente: Acerca de la DONACIÓN del ARCHIVO FOTOGRÁFICO de D. 

FRANCISCO SERRA DIMAS. 

 

Iniciación: Escrito director general museos arte fecha 28-2-66 - Fº 1 

Copia informe D.g.M.A. para sindicatura, P. y C. 28-2-66 - Fº 2 

Informes Escrito Director general Museos Arte8-3-66 - Fº 3 

Copia informe D.g.M.A. para S., Patrimonio y C. 8-3-66 - Fº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

 
Fig. 108. Portada de l’expedient núm. 2 de la donació de l’arxiu fotogràfic de Francesc Serra, 1966. AMCB
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7.9. Expedient núm. 2, doc. 1, 1966 
 

Escrit del Director General dels Museus Municipals d’Art. Arxiu Municipal Contemporani 

de Barcelona. 
 

 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  

MUSEOS DE ARTE  

Oficinas: Parque de la Ciudadela  

BARCELONA - 5  

 

REGISTRO DE SALIDA Nº 67 (segell) 

 

I-94 

1 MAR. 1966 (segell) 

 

Cúmpleme de remitir a Vd. copia del escrito que en esta fecha he dirigido al Sr. Jefe 

de la Subsección de Sindicatura, Patrimonio y Compras con relación a la donación 

del archivo fotográfico de D. Francisco Serra Dimas.  

 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Barcelona 28 febrero de 1966  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE ARTE  

 

Excmo. Sr. Delegado de Servicios de Cultura de ese Excmo. Ayuntamiento. Ciudad 

 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  

MUSEOS DE ARTE (segell) 
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Fig. 109. Expedient núm. 2, doc. 1, 1966. AMCB 
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7.10. Expedient núm. 2, doc. 2, 1966 
 
Còpia de l’informe de la Direcció General dels Museus d’Art de Barcelona dirigida a la 

Subsecció de Sindicatura, Patrimoni i Compres. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 
Debo comunicar a Vd. que D. Francisco Serra Dimas, en complemento del ofrecido al 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona en su escrito de 23 de febrero de 1959, ha hecho 
entrega a estos Museos de su archivo compuesto por 60.000 negativos fotográficos 
acompañados de la respectiva prueba referenciada, así como de los muebles en que 
estaba instalado dicho archivo.  
 
Según los términos del referido escrito, el Sr. Serra Dimas hacía donación de su archivo 
y solicitaba que en atención a haber terminado su posible actividad como fotógrafo 
debido a su avanzada edad, la Corporación municipal le satisfaciera una pensión 
vitalicia de 5.000,- pesetas mensuales que cada 5 años tenía que ser incrementada en el 
25%.  
 
La condición impuesta por el Sr. Serra Dimas de que su fallecimiento pasara de por vida 
el pago de la mencionada pensión a su esposa Dña. Maria Junyent García, queda sin 
efecto por haber muerto la interesada en el pasado año.  
 
En 30 de diciembre 1959, fué aceptada por el Pleno municipal la donación propuesta 
por el Sr. Serra Dimas, pero no se tramitó la efectividad de la pensión que quedaba sujeta 
a la entrega del repetido archivo.  
 
En la actualidad del Sr. Serra Dimas cuenta 87 años, su estado de salud es muy precario 
y su situación económica es angustiosa, por lo cual sería de desear que, planteados los 
términos de la propuesta inicial, se diera urgente trámite a la petición que verbalmente 
ha formulado el interesado ante el suscrito, de que por parte del Excmo. Ayuntamiento y 
a partir de esta fecha se le paga la pensión fijada en su día y que de acuerdo con las 
condiciones determinadas por el donante ascendería hoy a la cantidad de 6.250,-- 
pesetas mensuales. 
 
Dios guarde a Vd. muchos años.  
 
Barcelona, 28 de febrero de 1966. 
EL DIRECTOR GENERAL DE LOS MUSEOS DE ARTE, 
 
Sr. Jefe de la Subsección de Sindicatura, Patrimonio y Compras de ese Excmo. 
Ayuntamiento. 
 
REGISTRO DE SALIDA Nº 66 (segell) 
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Fig. 110. Expedient núm. 2, doc. 2, 1966. AMCB 
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7.11. Expedient núm. 2, doc. 3, 1966 
 

Notificació del Director General dels Museus municipals d’Art de Barcelona. Arxiu 

Municipal Contemporani de Barcelona. 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  
MUSEOS DE ARTE  
Oficinas: Parque de la Ciudadela  
 

I-12-4 
8 MAR. 1966 

 
Cúmpleme remitir a Vd. copia del escrito que en esta fecha se ha dirigido al Sr. Jefe de 
la Subsección de Sindicatura, Patrimonio y Compras con relación a la donación del 
archivo fotográfico de Francisco Serra Dimas.  
 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
 
Barcelona 8 marzo 1966  
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE ARTE 
 
Excmo. Sr. Delegado de Servicios de Cultura de ese Excmo. Ayuntamiento. Ciudad 
 
REGISTRO DE SALIDA Nº 69 (segell) 
 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  
MUSEOS DE ARTE (segell) 
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Fig. 111. Expedient núm. 2, doc. 3, 1966. AMCB 
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7.12. Expedient núm. 2, doc. 4, 1966 
 

Còpia de l’informe de la Direcció General de Museus d’Art de Barcelona per a la Subsecció 

de Sindicatura, Patrimoni i Compres. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 
 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  
MUSEOS DE ARTE  
Oficinas: Parque de la Ciudadela  
BARCELONA-5 
 
 
Con referencia al asunto de la donación efectuada por Don Francisco Serra Dimas y 
aceptada por el acuerdo del Pleno municipal de 30 de diciembre de 1959 y a la concesión, 
por parte del Ayuntamiento, de una pensión vitalicia solicitada por el donante, me 
permito comunicar a Vd. que por haberse modificado algunas circunstancias en la 
situación de dicho Sr. Serra sería tal vez conveniente volver a considerar el 
planteamiento de la cuestión.  
 
En primer lugar, la esposa del Sr. Serra que la única persona que debía sucederle a su 
muerte en el derecho de percibir la mencionada pensión vitalica, falleció hace más de un 
año.  
 
En segundo lugar la edad del Sr. Serra es en la actualidad de 87 años, hallándose sujeto 
a los achaques propios de su longevidad.  
 
Con el fin de hallar una solución de rápido trámite que pudiera facilitar al Sr. Serra unos 
recursos económicos de los que por su quebrantada salud está cada día más necesitado, 
me permito proponer que se destine una suma preventiva que podría fijarse en 150.000.-
- pesetas, destinada a satisfacer al Sr. Serra, contra factura o en la forma que se estimara 
más a propósito, cantidades mensuales de 6.250.-- pesetas o trimestrales de 18.750.-- 
pesetas, toda vez que, al ocurrir su fallecimiento, el archivo fotográfico, que ya tiene 
depositado en estos Museos, queda de plena propiedad Ayuntamiento sin otro dispendio. 
 
Dios guarde a Vd. muchos años.  
 
Barcelona, 8 de marzo de 1966.  
EL DIRECTOR GENERAL DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE ARTE  
 
Fdo.: Juan Ainaud de Lasarte  
 
Sr. Jefe de la Subsección de Sindicatura, Patrimonio y Compras de ese Excmo. 
Ayuntamiento. -Ciudad-. 
 
REGISTRO DE SALIDA Nº 68 (segell) 
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Fig. 112. Expedient núm. 2, doc. 4, 1966. AMCB 
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Annex 8: Resolució de la petició de donació, 1967 

 

Resolució de la petició de donació del fons fotogràfic de Francesc Serra Dimas a la Junta de 

Museus de l’Ajuntament de Barcelona, 1967. Fons Família Serra. 

 
 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

DELEGACIÓN DE SERVICIOS DE CULTURA 

 

Registro de Salida  

4 de I de 1967 

libro 18 n.º 4 

 

Fecha: 3 de enero de 1966 

Asunto: D. Francisco Serra Dimas 

Sr. JEFE DEL NEGOCIADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

La dirección de los Museos municipales de Arte, con fecha de hoy, comunica lo siguiente:  

“El volumen de negativos y pruebas fotográficas que forman el archivo donado a esa 

Excma. Corporación por el fotógrafo Don Francisco Serra Dimas, exige que el referido 

señor continúe el trabajo de clasificación y ordenación de dichos materiales que le fué 

encomendado encomendado por decreto de Alcaldía los de julio de 1966. A tal efecto, el 

suscrito se permite interesar de V.E. tenga a bien solicitar del Servicio de Patrimonio 

que se confíe al mencionado Don Francisco Serra Dimas la prosecución de los 

expresados trabajos, y se habilite el crédito de Ptas. 

75.000 para el pago fraccionado ha dicho señor de una gratificación de 6.250 ptas. 

mensuales”.  

 

Lo que traslado a V. con el ruego de que tenga bien acceder a lo que se interesa en el 

precedente escrito. 

Dios guarde a V. muchos años.  

 

EL DELEGADO SERVICIOS, 
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Fig. 113. Resolució de la petició de la donació del fons, 1967. Fons Família Serra 
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Fig. 114. Resolució de la petició de donació del fons, 1967, bis. Fons Família Serra 



187 
 

Annex 9: Carta de Francesc Serra dirigida a Angulo Íñiguez 

 

Carta mecanoscrita en un full encapçalat amb les dades de l’estudi fotogràfic F. Serra, dirigida 

al Sr. Angulo Íñiguez, juntament amb la qual el fotògraf li envia la foto de Murillo o atribuida 

a Murillo del Sr. Conde de Churruca -foto 4368-, sense data. F. Serra / AF-AHCB. 
 

Sr. De Angulo Ínñiguez. 
 
Muy Sr. Mio: En primer lugar le ruego que me perdone si he tardado en contestar a su 
atenta, por estar ausente de Barcelona. Asi pues, me place adjuntarle la foto de Murillo 
o atribuida a murillo del Sr. Conde de Xurruca. Esta pintura va reproducida en la revista 
Vell i Nou pagina 61 año 1919 acompañada de un inteligente comentario por J. Sacs 
(Apa) en un artículo que se ocupa de la colección del Sr. Conde de Xurruca: Ademas 
tengo de la colección Escuela de Toledo. La Gloria- de F. Madrazo, retrato de la joven 
Mercedes Sesé y Llanos – de  Madrazo, retrato Sra. Matilde Llanos y Dotres. Condesa de 
Xurruca y una escultura de R. Amadeo – La Adoración de los Angeles. Y vistas generales 
de la casa. Esto es todo. El precio de esta copia con derecho a reproducirla pts. 50. que 
Ustedes liquidarla el la forma que mas les acomode. 

 
Me es grato saludarle cordialmente 

Su afm. s.s.  
Francisco Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 115. Sobre de la carta de Francesc Serra dirigida a Angulo Íñiguez, sense data. AFB 
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 Fig. 116. Carta de Francesc Serra dirigida a Angulo Íñiguez, sense data. AFB 
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Annex 10: Carta de Francesc Serra dirigida al Sr. D. Joan Orriols, 1963 

 

Carta mecanoscrita en un full encapçalat amb les dades de l’estudi fotogràfic F. Serra, dirigida 

al Sr. D. Joan Orriols, Barcelona. F. Serra / AF-AHCB. 

 
 
 

Barcelona 6 de Agost de 1963. 

 

Sr. D. Joan Orriols. 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Molt benvolgut Senyor. 

 

Adjunto 31 probes de obres del gran artista y estimat amic en Enrich Ricart de grata 

memòria. 

Aquesta col·lecció de fotos hi trobará el seu retrat y les sebes selecyes [sic] mans. Fotos 

fetes l’any 1942. despres hi trobará Retrats, Bodegons, Paisatges y alguns grabats, Si 

son per reproduir en algun llibre poden ferles servir sense cap recàrrec de dret de 

reproduirles, únicament li demano de indicar Foto. Archivo Serra. 

El preu de aquestes probes en de 25 pesetes cada y el total 775. Si li sembla be pot fer el 

Giro Postal o amb la forma que Vd. cregui. a la seba mes compreta comoditat. 

 

Perdoni si he tardat y la meba distracció. Moltes Mercés. 

El saluda afectuosament 

 

Francesch Serra [sic]. 
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Fig. 117. Carta de Francesc Serra dirigida al Sr. D. Joan Orriols. Barcelona, 1963. AFB
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Annex 11: Documents escrits conservats a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 
Documents personals de Francesc Serra i Dimas, conservats al fons F. Serra, a l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona.  
 
1. Petita nota biogràfica del joier i pintor Jaume Mercadé. Dades facilitades a The Hispanic 

Society of America, per l’Arxiu Serra. També conservà un fulletó sense data d’una 
exposició l’artista celebrada a les Galerias Grifé & Escoda de Barcelona. 

 
2. Dos retalls de diari amb articles sobre l’escultor Jaime Martrus il·lustrats amb fotografies 

de F. Serra. El primer, titulat Jaime Martrus, premiado, fou preservat a la caixa 249. Al 
Segon, que es titula La nueva imagen de San Miguel para el Gremio de Revendedores, hi 
ha anotada la mateixa localització del clixé dins del fons del fotògraf. 

 
3. Dos retalls de diari sobre la pintora Olga Sacharoff, possiblement compilats pel fotògraf 

per tal de documentar-se i així conèixer millor al subjecte que havia de retratar. El primer 
és una crítica a la pintura de l’artista, publicat com a crònica setmanal de la secció d’art 
del diari La Vanguardia, amb motiu de l’exposició col·lectiva en la qual hi participà la 
pintora, juntament amb els pintors F. Galofre i J. Roig Ensenat, a les Galeries Laietanes. 
Al segon retall hi trobem una crítica a la pintura i l’exposició d’Olga Sacharoff que tingué 
lloc a la galeria Syra de Barcelona.   

 
4. Fulletó de l’exposició del pintor Jaime Pla, celebrada a la Librería Mediterránea, amb 

l’anotació manuscrita caixa 223, que fa referència a la localització del clixé de la imatge 
que l’il·lustra dins del fons Serra. 
 

5. Llibret de l’exposició del pintor Segundo Matilla, que tingué lloc a les Galerias San 
Jorge, del 7 al 20 de febrer de 1953, il·lustrat amb reproduccions fotogràfiques de Serra, 
fet que denota l’anotació manuscrita caixa 200, que fa referència a la localització dels 
clixés dins del fons Serra. 

 
6. Fulletó de l’exposició del pintor F. de A. Planas-Doria, al Saló Parés de les Galeries 

Maragall. 
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7. Full de mà de l’exposició de l’escultora Dagmar Dadie-Roberg, que tingué lloc a les 
Galerías Layetanas, del 8 al 21 de febrer de 1930, amb les anotacions manuscrites pel 
mateix Serra 9. estudio (?) - 11 esculturas - 2 vistas. 

 
8. Full de mà de l’exposició de Maroussia Valero, que tingué lloc a les Galeries Pallarès, 

del 3 al 16 d’octubre de 1942. 
 
9. Invitació a l’exposició del pintor Y. Palau, que tingué lloc a les Galeries Augusta, del 31 

d’octubre al 14 de novembre de 1942. 
 
10. Full de mà de l’exposició de la pintora Consuelo Matoses, que tingué lloc a les galeries 

Fayans Catalán, del 13 al 26 de febrer de 1943. 
 
11. Full de mà de l’exposició d’Alfredo de Torres, que tingué lloc a les Galerías Pallarés, 

del 20 de març al 2 d’abril de 1943. 
 
12. Invitació a l’exposició del pintor Juan Marcé, que tingué lloc a les Galeries Pons Llobet, 

del 6 al 26 d’abril de 1946. 
 
13. Full de mà de l’exposició del pintor C. Pascual Bosom, que tingué lloc a la Galeria 

Pictoria, del 23 de febrer al 8 de març de 1946. 
 

14. Full de mà de l’exposició d’A. Casamajor, que tingué lloc a les Galerías Syra, del 8 al 21 
de febrer de 1947. 
 

15. Full de mà de l’exposició de dibuixos d’Arturo Potau, que tingué lloc a la Sala Gaspar, 
del 21 de maig al 3 de juny de 1949. 

 
16. Full de mà de l’exposició del pintor Matamala Flotats, que tingué lloc a les Galerías 

Cristina, del 8 al 21 d’abril de 1950. 
 

17. Full de mà de l’exposició de José Maragall, que tingué lloc a la Sala Vayreda, del 19 de 
maig a l’1 de juny de 1951. 

 
18. Full de mà de l’exposició del pintor Ventosa (il·lustrada amb una fotografia que podria 

ser de F. Serra), que tingué lloc a La Pinacoteca, del 16 al 29 de febrer de 1952. 
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19. Full de mà de l’exposició de Suzanne Davit Flores y temas campestres y montañeros, que 
tingué lloc al Centre Excursionista de Catalunya, del 1 al 15 de juny de 1954. 

 
20. Full de mà de l’exposició del pintor Joaquim Sunyer, que tingué lloc a les Galeries Syra, 

del 5 al 18 de febrer de 1955. 
 
21. Full de mà de l’exposició antològica, commemorativa del 75è aniversari del pintor 

Porcar, que tingué lloc a les Galeries Syra, del 2 al 21 de maig de 1964. 
 
22. Targeta de visita de l’Agència Executiva de cobraments de crèdits i impagats Gespo, 

dirigida per Oswaldo Potau. 
 
23. Fulletó biogràfic sobre el pintor Joan Brull, titulat LA PERSONALIDAD DE BRULL EN 

EL ARTE CATALÁN i il·lustrat amb fotografies del fons de Francesc Serra -tal com ho 
indica el peu de la fotografia on diu: (ARCHIVO SERRA). 

 
24. Nota mecanoscrita amb dades biogràfiques del pintor Pelegrí Claver i Poquer (Barcelona, 

1811-1880). 
 
25. Nota mecanoscrita amb dades biogràfiques l’escultor, deixeble de Josep Llimona, 

Antonio Ramon Gonzalez (Murcia, 1909-1980). 
 

26. Nota mecanoscrita, del 1946, amb dades biogràfiques, mèrits i obra del pintor, Francisco 
Miralles (Valencia, 1848-Barcelona, 1901), acompanyats d’observacions personals del 
fotògraf.  
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27. Catàleg de la casa de campanes de Pedro Dencausse, fundada el segle XV i establerta a 
Barcelona l’any 1855, il·lustrat amb fotografies de Francesc Serra. 

Fig. 118. Portada del catàleg de campanes de la 
casa Pedro Dencausse. AFB 

Fig. 119. Pàgines del catàleg de campanes de la casa Pedro Dencausse. AFB 
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Figs. 120, 121 i 122. Pàgines del catàleg de campanes de la casa Pedro Dencausse. AFB 
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28. Tríptic publicitari, en format de targeta de visita, del desaparegut Hotel Colón de 

Barcelona, il·lustrat amb fotografies de Francesc Serra d’algunes de les seves estances, 

com el hall, el bar i la sala de festes. Tal i com s’indica en el mateix tríptic amb una 

anotació manuscrita, els clixés corresponents a aquestes imatges es trobaven situats a la 

Caixa 236. 

 

 
29. Nota manuscrita amb dades biogràfiques i acadèmiques del pintor Joan Vila i Cinca 

(Sabadell, 1857-1938). 

 

30. Nota manuscrita amb dades biogràfiques i acadèmiques del pintor Antoni Vila Arrufat 

(Sabadell, 1894-). 

 

31. Catàlegs d’artistes i llistes de col·leccionistes, endreçats per ordre alfabètic, que es 

trobaven dins les caixes de l’Arxiu Serra en el moment de la seva donació. 

Figs. 123 i 124. Tríptic publicitari del desaparegut Hotel Colón de Barcelona. AFB 
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32. Nota mecanoscrita, la qual consisteix en un estudi del poble de Breda, situat a la Província 

de Girona, amb l’aportació de dades d’interès (demografia, economia, patrimoni 

arquitectònic i cultural...), sense data. 

 

Fig. 125. Nota mecanoscrita amb un estudi del poble de Breda, Girona, sense data. AFB 
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33. Inventaris de fotografies fetes a col·leccions privades, com la del Vescompte de Güell -

Eusebi Güell i López-, de Lluís Plandiura o Jorge Mayerhoffer, tot indicant d’aquesta 

última que és una interessant col·lecció a mirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 126. Inventari de la col·lecció de fotografies del 
Vescompte de Güell. AFB 

Fig. 127. Inventari de la col·lecció de fotografies de 
Lluís Plandiura. AFB 

Fig. 128. Inventari de la col·lecció de 
fotografies de Jorge Mayerhoffer. AFB 
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34. Nota mecanografiada en un paper en males condicions del 14 de juliol d’any desconegut, 

enviada per Francesc Serra a Fernado Riviere, qui a petició del seu client -qui demana 

informació sobre l’artista d’una obra en concret, que apareixia en una fotografia realitzada 

pel fotògraf-, aquest li indica el número de clixé de la fotografia que reprodueix l’obra 

del seu interès, que el nom de l’autor és Juan Vicente, i també aporta una petita descripció 

biogràfica de l’esmentat pintor.  

  

Fig. 129. Nota mecanografiada de Francesc Serra a Fernado Riviere. Any desconegut. AFB 
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35. Sobre amb nota manuscrita del Sr. Angulo Íñiguez on li demana, de part de la Condesa 

de Chuurruca, una còpia de la fotografia amb número de clixé 4368, que conté la imatge 

de la pintura La Dolorosa de Murillo. 

 

36. Carta mecanoscrita en un full encapçalat amb les dades de l’estudi fotogràfic F. Serra, 

dirigida al Sr. Angulo Íñiguez, junt amb la qual el fotògraf li envia la foto de Murillo o 

atribuida a Murillo, del Sr. Conde de Xurruca, és a dir, Cosme de Churruca y Dotres 

(1872-1919), I comte de Churruca. De passades, l’informa que la pintura es troba 

reproduïda a la pàgina 61, de la revista Vell i Nou, de l’any 1919, acompañada de un 

inteligente comentario por J. Sacs (Apa) en un artículo que se ocupa de la colección del 

Sr. Conde de Xurruca. I aprofita per comunicar-li que ja té llestes les còpies d’altres 

pintures i escultures de la col·lecció i de vistes de la casa. Finalitza la carta, recordant que 

el preu de la còpia amb drets de reproducció és de 50 ptes., a liquidar en la forma que 

mas les acomode. Signa com a Francisco Serra. 

 

37. Carta manuscrita del pintor Joaquim Sunyer, enviada des de Sitges, el 2 d’octubre (any 

desconegut), que inclou un dibuix d’una pintura a fotografiar: 

 
 

Amic Serra – Despres de tres mesos del Nord d’Espanya torno  esser per uns 

dies aqui- Em convindria molt em fessiu dos o tres probas lluentas i macas 

d’aquest cuadro y me les enviessiu. Tenio temps fens dissapte, pero ni un dia 

mes, m’es impossible. 

 

Aixis que torni tindrem molta feina a fer fotografias- 

 

Una estufa [sic] de riure del vostre amic 

 
 
 

Sunyer 
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Fig. 130. Carta núm. 1 del pintor Joaquim Sunyer a Francesc Serra. Sitges, any desconegut. AFB 
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38. Carta manuscrita del pintor Joaquim Sunyer, enviada des de Sitges, el 9 de setembre (any 

desconegut), que inclou un dibuix d’una pintura a fotografiar: 

 
 
 

Amic Serra. Ya l’altre dia debiau rebrer l’import de la vostre factura, desitjo 

que tingueu molta feina, pero ya comprenc qu’es un moment no gens favorable. 

Com us deya aviat tindré a punt uns cuadros y os demanaré de venir- Per avui 

desitjaria cuatre probes dels dos cuadros, el meu nen amb el conill y l’apat dels 

pescadors. També d’aquest cuadro 

 

Fotos d’aquest format 

Una estufa [sic] de riure del vostre amic 

 

Sunyer 

 

L’altre dia “La Nación” de Buenos Olives m’escrigué demanant-me  fotografias 

grands- Yo el en vaig enviar d’aquesta grandària, no en tenia d’altres y a mes 

suposo qu’els es fàcil engandir-las per fer reproduccions- 
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Fig. 132. Carta núm. 2 del pintor Joaquim Sunyer a Francesc Serra. Sitges, any desconegut, bis. AFB. 

Fig. 131. Carta núm. 2 del pintor Joaquim Sunyer a Francesc Serra. Sitges, any desconegut. AFB 
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39. Carta manuscrita del pintor Joaquim Sunyer, enviada des de Sitges, el 26 de novembre 

(any desconegut), que inclou un dibuix del pintor amb la paleta i els pinzells en mà: 

 
 
 

Amic Serra, Molt be las dugas fotografies de les sta Rodés. Son molt macas. Una 

reclamació. La meva neboda fa un mes que s'em queixa de vos y mai pensaba 

en reclamaros el seu encarrec. Diu qu'os encomanaria sis fotografias de las 

macas del seu cuadro ultimament exposat a can Parés. Feu ho me, feu per una 

noya tan gentil. Les podeu enviar al seu pare. Amadeo Bertrán, Carrer St 

Francisco 

 

Bon any a tots els vostres 

Vostre Sunyer 

 

Yo, si perdoneu, desitjaria dugas probes de la noya llescant pa que té el nen al 

costat. 

 

En estos dias de gloria y divinidad 

El pintor le felicita a V. Las Pascuas de Navidad 
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Fig. 133. Carta núm. 3 del pintor Joaquim Sunyer a Francesc Serra. Sitges, any desconegut. AFB 
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40. Postal de Nadal realitzada per Francesc Serra -acompanyada de la frase Esta felicitación 

es dedicada únicamente a mis distiguidos amigos. Barcelona, diciembre de 1952-, amb 

la imatge Nostra Senyora, el seu Fillet i àngels -reproducció fotogràfica, d’una obra 

gòtica del S. XIV, del pintor Pere Serra, procedent de la col·lecció del Sr. Lluís Plandiura 

i fotografiada per Serra al Museu Arqueològic de Barcelona-, acompanyada d’una poesia 

de Joan Salvat-Papaseit i d’una dedicatòria manuscrita pel fotògraf al seu client i amic 

que deia: al amic Sr.Lluís Plandiura i familia. Tanmateix, l’AFB conserva el negatiu de 

la felicitació nadalenca que un cop rebuda, el col·leccionista hi escrigué: 

 

 

 
He fet emmarcar aquesta fel·licitació, en agrahiment de lo que vol ser: bona 

amistat. En Salvat Papasseit (e.p.d.) fou un amic reconegut, de l’amistat que jo 

vareig tenirli: per aquest motiu creg ha sigut escollida la seva poesia d’aquesta 

fel·licitació. 

 

La pintura gotica d’en Pere Serra “Mare de deu i Nen Jesús” de Tortosa feia 

part de les meves col·leccions tingudas que vendre en 1932 a la Generalitat de 

Catalunya i Ajuntament de Barcelona; en record d’això i de la bona amistat 

que’ns uneix creg també que ha sigut escollida. ¡Moltes gracies amic Serra  

 

Lluís Plandiura 
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Fig. 134. Anvers de la postal de Nadal realitzada per Francesc Serra i manuscrita per Lluís Plandiura, 1953. AFB 

Fig. 135. Revers de la postal de Nadal realitzada per Francesc Serra i manuscrita per Lluís Plandiura, 1953. AFB 
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41. Recordatori del difunt Francesc Cambó i Batlle. 

 

42. Invitació a l’exposició-homenatge Francesc Labarta i Planas, organitzada per la secció de 

cultura del centre parroquial d’A.C. de Centelles, que tingué lloc del 30 agost al 6 

setembre del 1964, acompanyada d’una carta amb la presentació i breu biografia del 

difunt pintor. 

 

43. Anònim. ELS QUE Se'EN VAN. El pintor Francesc Vayreda. Retall de diari amb anotació 

manuscrita: La Vanguardia, 8 febrer de 1929. 

 

44. Anònim. LOS QUE MUEREN. José de Martí Garcés. La Vanguardia, sense data. Retall 

de diari amb anotació manuscrita: La Vanguardia, 7 novembre de 1932. 

 

45. Retall de diari amb l’esquela de José de Martí Garcés. 

 

46. Recordatori Eliseu Meifrèn Roig. La Vanguardia, 6 de febrer de 1940, p. 5. 

 

47. La Vanguardia. NECROLOGICAS, Eliseo Meifrén Roig. Retall de diari, sense data. 

 

48. FRANCÉS, J.: Raurich, Olvidado de sí mismo. Colaboración de La Vanguardia, sense 

data. Retall de diari amb anotació manuscrita: 1 junio 1945. 

 

49. Dos Recordatòris del difunt Nicolau Raurich i Petre. 

 

50. La Vanguardia. NECROLOGIA, Fallecimiento del ilustre pintor Ros y Güell. Retall de 

diari, sense data, amb anotacions manuscrites: Vanguardia, 28 desembre de 1954. 

 

51. Folch i Torres, J.: ADIOS AL PINTOR MODERNISTA ROS GÜELL (1878-1954). (…) la 

famosa colección de postales de los más renombrados pintores del momento que editó el 

buen amigo y benemérito fotógrafo de nuestros artistas, Francisco Serra. 

 

52. CORTÉS, J.: FORMAS Y COLORES, Joaquin Sunyer. La Vanguardia Española, retall 

de diari, sense data; Juntament amb un parell d’articles que parlen de la mort de l’artista, 

l’any 1956. 
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53. La Vanguardia, 15 d’agost de 1963, p. 20. Retall de diari amb l’esquela de l’argenter i 

joier Ramon Sunyer i Clarà amb anotació manuscrita sobre el nom del diari i la data de 

publicació. 

 

54. BARCINO, J.: CARMEN BALANZO en “Argos”, retall de diari desconegut, sense data.  

 

55. Article d’autor desconegut publicat a Gaceta de las Artes, il·lustrat per una fotografia de 

F. Serra on apareix la reproducció del retrat del cardenal arquebisbe de Tarragona, 

realitzat pel pintor Luis García Oliver. La Gaseta de les Arts, sense data.  

 

56. Retall de diari amb anotacions manuscrites: CLIXÉ - 6745-A i Correo Catalan, 27 enero 

1957).   

 

57. Nota mecanografiada, en forma de factura, on apareixen les despeses pels serveis prestats 

al Servei d’Exposicions, sense data: 

 
 
 
 

... segueix Servei d’Exposicions ... 
 
- 336 còpies 13 x 18 ..............................(40)13.440.- 
- 190     “      18 x 24 ..............................(74)14.060.- 
- 3         “      30 x 40 RC ........................(355)  1.065.- 
- 12 Caixes de 100 fulls 18 x 24 B/N.......(3.522)  5.283.- 
- 12 taxis ................................................  4.242.- 
 
Suma Total Pessetes Despeses ...........66.750.- 
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58. Document de l’Arxiu Serra amb un llistat dels clixés de l’obra del pintor Antoni Vila 

Arrufat, sense data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 136. Llistat dels clixés de l’obra del pintor Antoni Vila Arrufat, sense data. AFB 
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59. Full de presentació de l’estudi de fotografia, editat pel mateix Francesc Serra, sense data: 

 

 
LES FOTOGRAFIES F. SERRA, interessan… 
 
Als artistes 
Perquè les vostres obres seran ben reproduides i ben guardades. 
No volgueu que els negatius de les vostres obres estiguin arreu escampades sense ordre. 
Pel vostre nom, pel vostre interès personal i artístic es convenient ùtil i pràctic que els 
negatius de les vostres obres es puguin trobar en un sol lloc. 
No us deixeu portar ni guiar per l’esperit de una malentesa economía a canvi de malversar 
el vostre caudal artístic. 
Tenir arxivat i registrat el vostre caudal artístic ara i sempre us pot reportar beneficis, 
morals i materials; mai perjudicis. 
 
Als col·leccionistes 
Perquè les vostres col·leccions d’art antic i modern deuen ésser fotografiades amb tota cura 
i catalogades. 
Es una manera elegant i culta de poguer mostrar a les vostres amistats que es troben fora 
de la vostra ciutat la vostra selecta col·lecció. 
Perquè el vostre patrimoni artístic igual que les vostres cases, els vostres valors deuen estar 
registrats per a poguer al seu degut temps fer una distribució equitativa i justa. 
Una fotografía de bona qualitat és un bon present que les persones cultes agraeixen molt. 
Els vostres negatius poden ésser arxivats o entregats, a vostra voluntat i sempre ambdos 
casos, amb reserva absoluta. 
 
Als antiquaris 
Les vostres valioses obres d’art antic deuen fotografiarse, la practica ha ensenyat que una 
bona fotografía a fet pendre interès al divulgarla amb intel·ligència fent pujar el seu valor. 
 
Als industrials 
Perquè els vostres viatjants, al mostrar les fotografíes dels vostres productes donguin ben 
bé idea del bon gust i cura que haveu posat en llur confecció amb totes les qualitats degudes. 
Les fotografíes aixís obtingudes és una bona garantía per si teniu necessitat de fer impresos 
il·lustrats de que els gravats podran ésser perfectes. 
Una bona casa deus empre mostrar bones fotografíes. 
Als editors 
Perquè en la confecció dels vostres llibres artístics si empleieu bones fotografíes sortiran 
bons gravats. 
Un llibre amb bons gravats té un cent per cent de venda favorable, el públic cada dia és 
més culte i per tant més exigent. 
La casa accepta encàrrecs per qualsevol punt d’Espanya per a fotografies de carácter 
artístic i arqueològic. 
També accepta encàrrecs per a seleccions, tricolors i quatricolors i autocromes per a 
objectes que no sía permés portarles al taller [sic]. 
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Fig. 137. Full de presentació de l’estudi de fotografia, editat per Francesc Serra, sense data. AFB 
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Annex 12: Documents professionals conservats a l’IEFC 

Documents i correspondències de caràcter professional de Francesc Serra i Dimas, conservats 

al Fons Serra, a l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya): 

 

Sense data: 

 

1. Postal de la Unión Universal de Correos de España, il·lustrada amb un dibuix modernista 

d’Antoni Ros i Güell, enviada a Francesc Serra de part de Carolina Serrat i Montada, 

vídua de l’impressor Francesc Badia Cantenys -desaparegut el 1914-, qui saluda al 

fotògraf amistosament. Fons Francesc Serra / IEFC, Barcelona. Consultat el 22 de juny 

de 2017 

 

2. Targeta de visita de Manel Cusí i Ferret, amb l’adreça Passeig de Gràcia 86, 3er., on li 

diu que té disposició per a la joventut. Comença amb la salutació: Amich Serra (…). 

 

3. Targeta de visita de Joan Llimona, amb l’adreça Roger de Llúria 42, 2ª, o el saluda: Amic 

Serra. Feu els engrandiments dels 14 via crucis. Els de dibuix - de la mateixa mida de la 

mostra i de la mateixa intensitat = sensa car. 

 
4. Dues targetes de visita de Joseph Llimona, amb adreça al carrer Diputació 227 de 

Barcelona, on el saluda: Amich Serra: Desitjaria vinguesis demà tarda - de 4 a 5 amb la 

maquina.  

 
5. Targetes de visita de Ramon Casas il·lustrades amb dibuixos litogràfics en gravat -molt 

possiblement realitzats pel mateix Serra- amb adreça Passeig de Gràcia, 96 de 

Barcelona.  Els logotips són policromats i en un s’hi representa un cotxe amb una masia 

i un campanar de fons, acolorit amb groc, verd, vermell i blau, mentre que l’altre 

representa una rajola de l’ofici de pintor amb variacions de groc i verd. 

 
6. Carta de la Dirección de Servicios Culturales, Catalogación y Conservación de 

Monumentos, signada per Juan Subias i dirigida al Sr. D. Francisco Serra (adreçada a 

Rambla del Prat 17): Muy señor mio:  debidamente autorizado por D. Luis 

Plandiura,  por carta de 27 actual, me dirijo a V. (...), demanant la còpia del retaule de 

la Col·lecció Plandiura en nom Lacobus Me Fecit. També li demana l’import que será 
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satisfecho immediatamente. Al full hi ha una anotació manuscrita de Serra que diu Clixé 

nº 3172. 

 

7. Carta de Ramon Casas, on s’inclou el disseny de la rajoleta de l’ofici del pintor, sense 

data:   

 
Amic  Serra:  necessitaria una ampliació, pero com no em trobo prou be per pujar 

escales, desitjaria que vingusiu a casa com més aviat millor i si pot ser abans de les 

11 del mati quansevol dia. Vostre (...) amic. R. Casas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 138. Carta de Ramon Casas a Francesc Serra, sense data. IEFC 
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8. Carta de la Junta de  Museus de Barcelgona, situada en aquells moments al Poble 

Espanyol de Montjuïc, on li demanen l’ampliació del retrat de Fuxà, de la col·lecció 

dels artistes a llurs tallers, en sèpia i ampliada 0,45 1/2 mm. per l’alçada que doni. 

Especifica també que  potser estaria bé que prescindisim d'un tros de la part de sobre el 

cap de la figureta que queda en blanc.  Signada com Vostre afm. s. j. i amic Banagó 

[sic]., Admin. Gral. dels museus. 

 
9. Carta encapçalada amb les dades de l’estudi fotogràfic F. Serra que duu per títol 

PROCESO DE LA IMAGEN FOTOGRAFICA DE LA SANTA SABANA. Ens explica 

metafòricament el procés fotogràfic per a reproduir un objecte qualsevol, vulgar, al 

alcance de cualquier aficionado a la fotografia, comparant-lo, tal com succeïa amb la 

figura humana al fenomen de la Santa Sabana en positivo y negativo: (…) poner la 

camara delante,  poner los chasis con la placa,  impresionanrla,  revelarla,  fijarla y 

secarla. Después de estas operaciones la placa cambio de nombre para llamarse 

negativo que después se pasa a positivo, paral·lelisme que neix del fet que el negatiu 

format en la imatge del Sant sudari permetés contemplar una reproducció del rostre de 

Jesús. 

 
10. Targeta de visita de Francisco Serra on es presenta com dibujante litógrafo amb adreça 

al carrer Bruc, 68, 5è. En aquesta targeta hi apareix un petit dibuix litogràfic fent la funció 

de fotografia de carnet de Serra.  Com aquesta targeta, Serra en conservava d’altres amb 

les mateixes característiques, que presumptament realitzà pels seus amics com fou el cas 

d’Antoni Ros i Güell, amb adreça Calle Mayor del Clot, 116, on es presenta com a pintor 

escenògraf; o bé, una altra de Pablo Valls, qui es presenta com a litógrafo.  També 

trobem una altra targeta posterior, similar aquesta primera de Francesc Serra, amb adreça 

a Rambla del Prat 17, 4art-2ª, telf. 227 83 04.  

 

11. Targeta de visita de Miguel Mateu Pla, on li agradece la felicitacion,  como su nota que 

siguen en su poder los clisés del Castillo de Perelada. 

 

12. Carta d’autor desconegut -tot i que molt probablement es tracta de Xavier Nogués, qui en 

una altra ocasió li parla també de la col·lecció del mateix Doctor-, on se li fan a Francesc 

Serra encàrrecs de fotografia: Se li demana una prova de 20x17 de la tela en exposició 

que té el Dr. Celis d’una noia apoiada en uns coves, xais i a la dreta dos nois a un banc, 
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un amb boina i pipa a la boca, i també, dues proves de 14x12 del bodegó que li havia fet 

foto l’any passat del plat amb arengades i tomaquets i d’un bodegó que té la Syra amb 

un raïm pansit. 

 

13. Postal de Martí Garcés on el saluda  Amigo Serra, i li demana sis reproduccions de figura 

sencera i sis del bust que estigui completament de perfil, signant salut i peles, M.G. 

 

14. Nota de l’arxiu Serra dirigida a Lluís Plandiura i signada per fotògraf que porta com a 

títol -DEDICATORIA-:    

 
Som altra vegada al 21 de juny, l’aromatic puro em recorda que ja tenim a sobre 

un altre cop St. Lluís.  Ocurrència: el puro li dirà si pot complaure el bon amic S. 

Plandiura. “El Serra posa má a l’arxiu i hem diu, home potser que aquesta vegada 

deixis tranquils als artistes i fessis ara que está de moda un reportatxa de Breda 

amb les famoses olles i cassoles que tanta estima han tingut i tenen de totes les 

bones mestresses de casa”. Ja tenim el triunvirat, El Serra, El puro i El arxiu posan 

fil a l’agulla i… allò que deia el poeta Pitarra (…). Aqui estimat Sr. Plandiura el 

tema escullit i que per molts anys jo pugui fer-ho amb Vd. i amb salut rebrels. 

Moltes felicitats per a Vd. i els seus li desitja l’amic. 

 

15. Carta de Feliu Elias Bracons, on li demana que vagi a casa del Sr. F. Porta per fotografiar 

un o dos paravents de laca xinesa, per fer-ne una sola bona prova, gran, per l’Editorial 

Sabor, situada al carrer Provença 84, on el senyor li prepararà la casa per tal de que 

pugui dur a terme la sessió fotogràfica. 

 

16. Text manuscrit per Francesc Serra que conté els estatuts, i els articles que d’aquests se’n 

derivaren, del grup excursionista Els Pardals, del qual el fotògraf en fou membre 

fundador. 

 

17. Prova d’impressió litogràfica a tot color (11 tintes), realitzada per Serra a partir d’una 

il·lustració del pintor Lluís Graner i Arrufí (1863-1929). 

 

18. Postal enviada per l’escultor Enric Clarasó i Daudí (1857-1941) on cita al fotògraf per 

veure’s. 
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19. Reproduccions fotogràfiques d’algunes pàgines del número 841 de la revista L’Esquella 

de la Torratxa, identificades amb el número de clixé 23.226. 

 

Anys 1890 

 

20. Estampa de la comunió de Francesc Serra que tingué lloc el 29 de maig de 1884. El text 

està en francès i va ser impresa a Paris, L. TURGIS, IMP. EDIT. R. DES COLES, 60. 

 

21. Un dibuix litogràfic d’un violinista i un nen cantant amb una partitura, signat per Francesc 

Serra el 1892. 

 
22. Carta del 30 d’abril de 1896, signada per Antonio Caba, Director de la Escuela Oficial 

de Bellas Artes y Oficios de Barcelona -entre 1887 i 1900-, on se li comunica a Francesc 

Serra que ha obtingut la qualificació d’Aprovat, a l’assignatura de Dibujo general 

artístico. 

 
23. Carta del 6 de maig 1894, signada pel Director de la Escuela Oficial de Bellas Artes y 

Oficios de Barcelona, Antonio Caba, on se li comunica a Francesc Serra que ha obtenido 

V. primera mención honorífica en la asignatura de Dibujo general artístico, a l’exàmen 

del dia 1 de maig. 

 

Anys 1900 

 

24. Estatuts de l’Associació Wagneriana de Barcelona reformats en la Junta General de 

primer de juliol de 1902, amb el llistat de la Junta Directiva i dels socis, protectors i 

fundadors, entre els quals hi havia personalitats com Isaac Albéniz, Manuel Girona, 

Francesc Batlle, Joan Massana i Joan Miró. 

 

25. Reproducció fotogràfica del carnet de soci de l’Associació Wagneriana de Barcelona 

núm. 163, de l’any 1904-1905, sota el títol de soci fundador i a nom de D. Francisco 

Serra, expedit el 1r d’octubre de 1904.  

 

26. Carta de la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes, del Ayuntamiento Constitucional 

de Barcelona, en la que es comunica que D. Miguel Saigné y Riera autoriza 
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reproducir  fotograficamente varios cuadros del Museo Municipal de Bellas Artes para 

lo cual deberá atenerse a lo dispuesto respecto del particular, del 20 de juny de 1904 

signada per El Secretario. 

 

27. Carta de l’Aplech Catalanista de Barcelona on se li demana a Serra cooperació per a la 

realització d’una exposició sobre els joves artistes de Catalunya, datada el 1905 i signada 

per Lo President Lluís Mumau i pel Secretari Joseph Casals. 

 

28. Carta de l’Academia de la Juventud Católica de Barcelona, signada per Arthur de Daumis 

(lo secretari accidental), on es comunica a Francesc Serra que a rebut el premi a la millor 

col·lecció d’episodis catalans per la sèrie fotogràfica Efemèrides, amb data 24 de març 

de 1907. 

 

29. Carta de Francesc Serra al Sr. Climent Vidal, enviada el 5 d’octubre de 1905, on el 

fotògraf demana explicacions dels resultats del Concurs Regional de Fotografia de 

Manresa, i l’acompanya dels negatius de les fotografies presentades al concurs, i d’una 

llista dels noms dels personatges que hi apareixen, les quals corresponen a la primera 

sèrie de la col·lecció Nostres Artistes. 

 

Senyor Climent Vidal 

Molt Sr. meu: 

 

Lo motiu de la present es pera demanarli qu'es prengui la molestia de ferse corren 

de lo que mes avall exposo y posarho en coneixement dels senyors que composen lo 

jurat de'll concurs de fotografias celebrat en Manresa a primers del mes passat. 

 

En dit concurs lo jurat premiá las 12 postals que portaban per lema Pincel y 

destinados al tema 26 per lo tan resulta que apesar de que hau passat un mes encara 

es la hora que no se m'ha comunicat oficialment res puig si hu he sapigut ha sigut 

per casualitat, aixo sol no deixara de recoineixa V. que aquesta manera de procedir 

es un poch estranya: despues fará 12 o 15 dias que vareig (…) 
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Fig. 139. Carta de Francesc Serra al Sr. Climent Vidal, 1905. IEFC 
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(…) escriure á V. demananli per favor quès prengues la molestia de indicarme la 

manera de fer afectiu dit premi; tambe en resulta que a pasat de que ami em consta 

positivament que la carta n'os va perdre tampoch he sabut cap clase de contestacio. 

Per tan torno a repetir que fassi el favor sino es molestarlo massa de ferho present 

als senyors del jurat la anomalia qu'esta passat y si V.  no vol o no pot li estimare 

qu'em dongui la direcció del president o de qui sen cuidi puig crech que en el temps 

que ha passat es hora que jo tingui lo que de dret em pertoca. Donarli las gracias 

anticipadas,  y esperare a que aquesta carta sera mes afortunada que la anterior se 

repeteixi a V. (…) 

 

P.D. Referent a la propietat dels negatius  si hi hagues algun dupte esteu a la 

disposició del jurat o de cuansevulga persona degudament autoritzada. 

Barcelona 5 Octubre de 1908. 

 

Entregat al consurs de Manresa les 12 rostres seguents, 

Juan Llimona 

Santiago Rusiñol 

J. M. Tamburini 

Juan Brull 

Pere Cusachs 

I. Nonell  

Dionisio Baixeres 

Mas i Fontdevila 

Modesto Urgell 

Ramon Casas 

Antonio Ros y Güell 

Joaquin Mir 
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Fig. 140. Carta de Francesc Serra al Sr. Climent Vidal, 1905, bis. IEFC 
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Fig. 141. Llista dels noms dels personatges retratats, 1905. 
IEFC 

Fig. 142. Revers del full amb la lista dels noms dels 
personatges retratats, 1905. IEFC 
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30. Carta de la comissió del Concurs de l’Exposició Regional de Fotografia de Manresa, 

amb data del 9 d’octubre de 1905, on es reconeix a Serra -havent presentat les proves-, 

com l’autor de les fotografies, tot demanant disculpes i justificant la petició afirmant que 

era per comprovar que aquestes eren seves, ja que altres autors també havien tractat el 

mateix tema. 

 

 

9-10-5 

Sr. D. Francesch Serra. 

Molt Senyor meu. 

 

avans de tot li demanem perdo per la tardança, que se esplica perque aquesta 

Comissió, ha volgut sapiguer si era voste l'autor de les esmentades postals, que el 

jurat digue que à Barcelona se venian à casa Pares y algun altre loch. 

 

Al comensar els traballs per a investigaro, em rebut sa carta en que ofereix els 

negatius, en vista de sa conducta de tot noble em desistit de preguntaro y li remetem 

per conducta del recader Cañol lo que per dret li pertoca. 

 

V. dispensará lo ocorregut que no te altre funament qu'el de obrar amb justicia, 

perque habent concorregut altres aficionats al tema que ha guanyat, desitjaban 

sapiguer si era el veritable autor, y avenç al la sola confesió que fa en sa carta y al 

el oferiment dels negatius creyem que nosaltres hem fet lo que debiam, y li enviem el 

premi que oferi el Sr. (…) 

 

Climent Vidal 
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Fig. 143. Fig. Carta de la comissió del Concurs de l’Exposició Regional de Fotografia de 
Manresa, dirigida a Francesc Serra, 1905. IEFC 
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Fig. 144. Carta de la comissió del Concurs de l’Exposició Regional de Fotografia de Manresa, 
dirigida a Francesc Serra, 1905, bis. IEFC 
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31. Carta de la casa de materials fotogràfics Klimsch & Co – Frankfurt A.M., del 19 d’octubre 

de 1903, enviada a l’adreça Carrer Bruch 46, 5º, adjunta a la qual li envien un catàleg de 

materials per a la litografia, on apareix un aparell de cuadrografía, el qual li recomanen. 

 

Fig. 145. Carta de la casa de materials fotogràfics Klimsch & Co – Frankfurt A.M., enviada a Francesc 
Serra, 1903. IEFC 
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32. Correu de la casa fotogràfica Eastman Kodak de París, enviada a Francesc Serra a 

l’adreça Calle del Druch [sic.], 46, el 13 de desembre de 1904, on l’informen de les 

seves ofertes: una comanda de 6.000 targetes postals al bromur costaven 75 frs., 

havent de pagar el 25% al comptat, tenint en compte l’enviament. 

 

Fig. 146. Correu de la casa fotogràfica Eastman Kodak de París, enviada a Francesc Serra. IEFC 
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33.  Correu de la casa fotogràfica ILFORD LIMITED (Ilford London), enviada a Francesc 

Serra a l’adreça Bruch 46, 4º, el 19 de desembre de 1904, on el deriven a Riba Sdad. 

en cta. Plaza Cataluña, 20, on li donarien todos los precios y pormenores de nuestras 

tarjetas prostales al bromuro. 
 

  
Fig. 147. Correu de la casa fotogràfica ILFORD LIMITED (Ilford London), enviada a Francesc Serra, 
1904. IEFC 
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34. Correu de la Sociéte Anonyme des Plaques & Papiers Photographiques A. Lumiére & ses 

Fils, enviada a Francesc Serra des de la ciutat de Lió (França), el 19 de desembre de 1904, 

on informen el fotògraf que, per comandes importants, li deixaven el preu excepcional 

de 40 frs. per cada comanda de mil postals al gelatinobromur, preu al qual se li havia de 

sumar el valor de la duana en el seu transport. 

 

Fig. 148. Correu de la Sociéte Anonyme des Plaques & Papiers Photographiques A. Lumiére & ses 
Fils, enviada a Francesc Serra, 1904. IEFC 
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35. Diploma d’Honor del Concurs i Exposició Regional de Fotografia de Manresa, 1905. 

 
Anys 1910 

 
36. Diploma de l’Ateneo Enciclopédico Popular, pel concurs de fotografia organitzat per a la 

secció de Belles a Arts, amb el qual s’atorga el diploma emérito por el trabajo número 

71 de Francisco Serra “Tardor”. Barcelona, el 26 d’abril de 1910. 

 

37. Diploma del Grand Concurs International Organisé pous les milleurs travaux sur les 

photo-papiers Geavert (1911-1912) - Mention Honorable. 

 

38. Carta destinada a Lluís Plandiura de part de Nicolau Raurich, datada del 29 de setembre 

de 1915 des del barri Sarrià de Barcelona: Estimat Amic Plandiura; El portador de la 

present, l’amic Francesc Serra, desitja parlar amb vte. per un assumpte d’arts. 

Afectuosos recorts a tots i ja sap es sempre son seu amic, Raurich. [sic]. 

 

Anys 1920 

 

39. Carta de Joan Llimona de 1921: El Sr. Conde de Belloch està conforme en un altre 

fotografia (…) [sic]. 

 

40. Estatuts de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, amb Joaquim Folch i 

Torres com a Secretari, presentats al govern civil el 13 de novembre de 1921. 

 

41. Carta de la Cambra Oficial Indústria de Barcelona del 24 d’octubre de 1924, enviada a 

l’adreça rambla del Prat 17, que diu: En virtud de lo dispuesto en la base 36 del Real 

Decreto sobre ordenación de las tarifas para la reforma de la Constitución Industrial, 

referente a la constitución de las Juntas Gremiales, esta Cámara ha acordado nombrar 

a Vd. representante de la misma en el gremio de Fotógrafos sin Galería (Gracia), 

propuesta que ha sido comunicada a la administración de Rentas Públicas de esta 

Provincia, signada per El Presidente, El Conde de Caralt. 
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Anys 1930 

 

42. Carta de la Cambra Oficial Indústria de Barcelona del 13 d’octubre de 1930, enviada a 

l’adreça rambla del Prat 17, que diu: En virtud de lo dispuesto en la base 36 del Real 

Decreto sobre ordenación de las tarifas para la reforma de la Constitución Industrial, 

referente a la constitución de las Juntas Gremiales, esta Cámara ha acordado nombrar 

a Vd. presentante de la misma en el gremio de Fotógrafos (Gracia), propuesta que ha 

sido comunicada a la administración de Rentas Públicas de esta Provincia, signada per 

El Presidente, Andrés Oliva y Ledesma. 

 

43. Carta de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, del 15 de maig de 1931 a 

Barcelona, en la que El Secretari Bertran comunica la subscripció de Francesc Serra com 

a soci individual, tot afegint Esperant el vostre zel i entusiasme per la tasca 

catalanitzadora de la “Protectora” que el nostre concurs a d’ésser favorable als 

propòsits de la nostra institució. 

 
44. Catàleg de l’Exposició Homenatge a Ricard Canals, organitzada pels seus companys i 

que tingué lloc a la Sala Parés del carrer Petritxol de Barcelona, del 25 de febrer al 10 de 

març de 1933. Aquest consisteix en un quadern il·lustrat per un conjunt de còpies 

fotogràfiques adherides a les seves pàgines -les quals s’identifiquen pel fet que s’hi 

comencen a veure les acumulacions de sals de plata-, on es reprodueixen pintures i 

dibuixos d’autoretrats del pintor i diverses vistes tant del seu estudi, com de la sala 

d’exposicions amb les obres exhibides. A la penúltima pàgina hi apareix el llistat de les 

obres exposades, mentre que a l’última pàgina el fotògraf hi col·locà el seu logotip, gest 

que apunta al màrqueting del seu negoci. 
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45. Carta de la casa Kodak, situada a la Plaza del Sol, 4 de Madrid, datada del 12 de setembre 

de 1933 i signada pel responsable del departament de comptabilitat, on s’explica que han 

rebut la devolució del Banc de Bilbao per l’impagament de la lletra acordada de 341,35 

ptes., sense rebre cap objecció per part seva. Li demanen doncs que els remeti l’import 

citat, incloent-hi les despeses de devolució, sumant un valor de 342,35 ptes. 

 

 

Fig. 149. Carta de la casa Kodak, dirigida a Francesc Serra, 1933. IEFC 
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46. Carta aclaridora de Francesc Serra a la casa de materials fotogràfics, datada el 15 de setembre 

de 1933, amb adreça rambla del Prat, 17 de Barcelona, dirigida al Sr. Director de la Kodak, 

on diu que El Banco de Bilbao ha cometido dos faltas la primera no presentar al cobro a la 

letra y devolverla por falta de pago, y la segunda no avisar a Vds. dando disculpa del 

ocurrido tal como quedamos con el Sr. encargado de ese menester. Explica doncs, que el dia 

6 no li venien a cobrar, pel que va trucar al banc des d’on li explicaren que la lletra havia estat 

retornada per falta de pagament, pel que es dirigí a l’entitat per descobrir que l’empleat no 

l’havia pagat perquè no la tenia en el seu poder, pel què Serra li exigí una trucada a la Kodak 

demanant disculpes. Sentencia també que pagarà l’import inicial acordat i que espera que el 

banc es faci càrrec de l’import de la devolució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 150. 
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Figs. 150 i 151. Carta aclaridora de Francesc Serra dirigida a la casa Kodak, 1933. IEFC 

 



235 
 

47. Carta del dia 19 de setembre de 1933 de la casa Kodak dirigida a Francesc Serra, on 

expliquen que han rebut la carta del dia 15 de setembre i entenen que la devolució és cosa 

del banc, explicant que s’han dirigit a la sucursal de Barcelona, pregant-los que es facin 

càrrec del cobrament per la suma referida, sense despeses de devolució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 152. Carta de la casa Kodak, dirigida a Francesc Serra, 1933. IEFC 
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48. Carta del dia 16 d’octubre de 1933 de Francesc Serra, dirigida a la casa Kodak, on el 

fotògraf comenta que Des del 1818 manté relacions comercials amb la casa, els quals han 

estat quinze anys sense informalitats en el compromís, aclarint que des de 1918 al 1933 

s’han transformat moltes modalitats que la crisi agreujat una manera tenaç.  Comenta 

que amb la crisi mundial i global importants cases comercials han passat els pagaments 

dels seus crèdits a 90 dies de manera que, per poder sobreviure, els treballadors d’ofici hi 

han hagut d’accedir:  

 

La fotografía de retratos generalmente cobran al contado, la industrial es muy 
diferente, nosotros tenemos que hacer facturas y cobramos cuando podemos (…).   
 
Treinta años llevo de constante actuación, y durante este ya largo plazo he 
conseguido una distinguida clientela que continúa siéndome fiel, pero eso sí, a 
condición de ajustarme en conceder largos plazos de 90 días.  
 
(…) Vd. comprenderá que van a ser razonables mis dos demandas, no tienen otro 
objeto que buscar un poco de equilibrio financiero entre mi casa proveedora y mis 
clientes. Mis dos solicitudes que tengo el gusto de poner a la consideración de Vd. 
son las siguientes.  
 
PRIMERA- El plazo de 90 días que Vd. me conceden deberían prolongarse a 90 días 
en igual forma y condición que la actual.  
 
SEGUNDA- El precio de coste y los impuestos del papel en un año han aumentado 
un 50%, actualmente el papel Kodak es el papel más caro del mercado, Yo creo que 
Vds. podrían rebajar su actual precio y si no lo permitiera el coste de producción 
podrían a los verdaderos fotógrafos (...) facturarnos a precio de proveedor. 
 

 
Serra els diu finalment que si ells no poden atendre les seves peticions, altres importants 

cases estrangeres li ofereixen aquestes condicions; tot i que no ha fet ús dels oferiments 

perquè no li agrada variar si no hi ha una unes causes de pes que ho justifiquin. Sentencia 

finalment que prova de la seva fidelitat amb la casa, són els quinze anys de relacions, sense 

haver presentat una sola queixa. 
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Fig. 153. Carta de Francesc Serra dirigida a la casa Kodak, 1933. IEFC 
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Fig. 154. Carta de Francesc Serra dirigida a la casa Kodak, 1933. IEFC 
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49. Resposta de la casa Kodak el 18 d’octubre de 1933 confirmant que han rebut la carta del 

dia 16 i han estudiat el contingut amb verdader interès i afirmen que han escrit el seu 

representant, el Sr. Planas, qui el visitarà per determinar els punts que comenta a la seva 

carta, ja que no dubten de les antigues i bones relacions comercials les quals afirmen que 

seguiran el mateix curs. 

 

 

Fig. 155. Carta de la casa Kodak, dirigida a Francesc Serra, 1933. IEFC 
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50. Factures de fotografies entregades a l’Escola del Treball per 201 ptes. amb els següents 
conceptes i relació de les mateixes: 

 
1) 13x18 “Cursillo de dibujo desarrollado en Barcelona para la selección del 

profesorado”, per 161 ptes. 

2) Engandiment a 50x60 en sèpia, d’una pintura de Francesc Galí, per 40 ptes.  

 

51. Carta de Feliu Elias Bracons, del 24 de maig de 1932, qui el saluda amistosament i li 

agraeix la fotografia que li envia. Li comenta que està molt ben feta, demanant-li una 

altra proba al doble de mida.  

 

52. Carta d’Iu Pascual, enviada des d’Olot el 7 d’octubre de 1932, on li diu: Rebuda la carta 

i fotos. Molt i molt agraït de la seva feina i afecció pel regal de la foto ampliada. 

 
53. Carta enviada des de Manofactures i Ceramiques Aragay -taller situat a Breda, Girona-, 

signada pel mateix Josep Aragay, on li comuniquen a Francesc Serra que se li pagaran 

les fotografies realitzades per gir postal. 

 

54. Dues cartes de Francisco Bernareggi, amb dates del 27 d'octubre i el 3 de novembre de 

1934 i el 5 de gener de 1935 on li encarrega la tasca de retratar els seus quadres. 

 

55. Carta de Pere Ysern y Alié, enviada al maig del 1935, des de l’adreça situada al carrer 

Marina 293 de Barcelona, on li diu que del 3 al 16 de maig serà l’estudi del carrer Marina 

i que el plauria molt veure’l. 

 

56. Carta des de París de Joaquim Sunyer, datada del 19 de maig de 1935, on li demana proves 

de clixé. 

 

57. Reproduccions fotogràfiques de la targeta de visita de Francesc Serra: una, il·lustrada 

amb un dibuix litogràfic que fa la funció de foto de carnet, una altra del logotip de 

Francesc Serra i, la resta, de documents de l’Ajuntament de Caldes d’Estrach amb 

anotacions manuscrites que les identifica i relaciona amb els clixés 15.042-A, 15.043-A 

i 15.044-A. També hi apareix la notació del fotògraf què diu  Nota: no puedo recordar a 

quien hice esta documentación, tot i que la data com a realitzada el 1935. 
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58. Carta de Joan Cortés Vidal, amb adreça al carrer Diputació, 369 de Barcelona i datada 

del 27 de maig de 1935, on agraeix a Francesc Serra el retrat que li feu al Poliorama, 

explicant que quan li prenia la fotografia no el va voler mirar per no entretindre’s. De 

totes maneres, comenta que quan se’l mira queda convençut, una vegada més, del fotògraf 

Serra, ja que assegura que és el millor retrat que li han fet. Li agrada tant que n’hi demana 

mitja dotzena de còpies per repartir entre les conquistes. 

 
59. Carta de Xavier Nogués del 12 d’agost de 1937, on l’artista li demana que guardi papers 

dels quals hagi pogut arreplegar, ja que li haurà de fer una foto d’una tela. Li parla, doncs, 

de fer fotos d’una tela que té en Merli i en vol una altra per una natura morta que té a la 

galeria Syra en la que hi apareix un plat vermell amb peixos. També li desitja que tingui 

bones notícies del seu fill Ramon, mobilitzat al front en aquell moment. 

 

60. Carta de Xavier Nogués, enviada des d’Olot el 24 d’agost de 1937 on li comenta: Molt 

ben rebudes les fotos, com de costum. Les haura de ficar entre dos cartrons per anar ben 

resguardaes (El matasegells mecànic de correus ha travessat el sobre, marcant les fotos. 

Remet per giro postal les 24 ptes. 

 
61. Carta de Xavier Nogués, enviada des d’Olot el 24 de febrer de 1938, escrita en un full 

amb capçalera de l’Escola Superior de Paisatge d’Olot de la Generalitat de Catalunya, on 

li explica que ha rebut una postal amb l’entrada de Can Plandiura, explicant que no sabia 

que havia fet postals d’aquesta sèrie de fotografies. També li demana una prova de cada 

plafó de la Garriga i diu que el deixi a la redacció de la Vanguardia, a nom de Juan de 

la Encina a qui no cal dir que hi va de part seva, per al suplement de Arte y Arqueología 

que el diari publica. Finalment, li recorda que pensi amb el bodegó del Dr. Celis. 

 

62. Carta de Xavier Nogués, enviada des d’Olot el 26 d’abril de 1938, en la que parla 

amigablement dels problemes de postguerra i on li ofereix llet en pols a 17 ptes. el quilo, 

tot dient que n’hi pot enviar un o dos quilos.  Tanmateix, li parla d’una tela a retratar, la 

qual ja està llesta, i que portarà a Barcelona per posar-li el marc i portar-la a la Pinacoteca. 

Diu que l’avisarà per anar-la a fotografiar i li demana que li passi un parell de proves com 

les darreres, si és que té paper per a dues.  
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63. Carta de la Delegación de Seguridad de Barcelona y su Provincia, de la Jefatura 

Nacional de Seguridad amb el segell de sortida número 132, en la que es comunica: Por 

el presente documento se autoriza a D. Francisco Serra para obtener fotografías de las 

chekas que los rojos instalaron en esta ciudad. Barcelona 3 de marzo de 1939 III año 

triunfal. Signada per  El Jefe Superior, Olivares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 156. Carta de la Delegación de Seguridad de Barcelona y su Provincia amb permís per a 
fotografiar les txeques republicanes, 1939. IEFC 
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Anys 1940 

 

64. Carta de Francesc Serra, del 1942, dirigida a l’il·lustrat José Galiay (1880-1952), director 
del Museo de Bellas Artes de  Zaragoza. 

 
65. Carta de l’any 1943, enviada a l’Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San 

Luís de Saragossa, a través de la qual Serra comunica que ha realitzat les fotografies de 
les ceràmiques de Muel, al municipi de Terol. Vegeu Annex 3.  

 
66. Carta del 22 d’agost de 1945 signada per l’alcalde d’Olot, Pedro Bretcha Galí, en la que 

li comunica a Francesc Serra que ha rebut la fotografia de retrat que il·lustra al pintor 

Enrique Galwey, li dóna els agraïments i li expressa que es farà constar en la publicació 

pertinent que el document fotogràfic prové de l’Arxiu Serra. 

 
67. Carta del Museu Marítim de la Diputació Provincial de Barcelona (Ataranzas) del 10 de 

març de 1945, confirmant que han rebut les sis fotografies que han servit per remetre’l a 

l’arxiu de la institució i que han estat publicades a l’Historial de la Asociación de Amigos 

de los Museos, que l’entitat ha cedit a l’esmentat museu. 

 

Anys 1950 

 

68. Cartes que Francesc Serra envia a Lluís Plandiura. La primera, del 15 de juny de 1950, la 

feu arribar a Plandiura a Madrid i li parla de trenta fotografies que sap que han arribat bé 

per la seva postal, tot reconeixent que falta fotografia de la pintura La fugida d’Egipte, 

la qual repetirà tal com li indica l’amic. A la segona carta li comunica que, juntament 

amb aquesta li envia les set postals del dibuix d’en Casas i Companys SA. 

 

69. Cartes de l’Associació de Veïns del Carrer Petritxol, on Francesc Serra deixà fotografies 

seves en donació. A la primera carta, del 20 d’octubre de 1952, se li agraeix a Francesc 

Serra el donatiu d’una magnífica fotografia de l’esmentat carrer, que ha estat destinada a 

l’arxiu de l’associació, fent menció tanmateix als veïns, qui l’han rebuda amb la major 

efusió.  A la segona, del 6 de novembre de 1957, el president de l’associació, Joan A. 

Maragall, comunica al fotògraf que les fotografies donades seran preservades al seu arxiu. 
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Anys 1960 

 

70. Full de mà de l’exposició d’homenatge a Francesc Serra a la Sala Parés, del 13 al 24 de 

juny de 1964, amb una llista de les reproduccions fotogràfiques que s’exposaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 157. Full de mà de l’exposició-homenatge a Francesc Serra a la 
Sala Parés, 1964. IEFC 
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