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1.

INTRODUCCIÓ
“Ninguna obra de arte se contempla en nuestro tiempo con tanta atención como los retratos de
uno mismo, de los parientes próximos y amigos, y de la amada”, escribió Lichtwark ya en el año
1907, desplazando así la investigación desde el terreno de las distinciones estéticas al de las
funciones sociales”. (Benjamin, 2011, p. 48)

La idea de fer aquest treball va sorgir de l’assignatura d’Art del segle XIX, del grau
d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra impartida per professora Núria F. Rius, qui
va introduir el món de la fotografia com a art que naixé a la primera meitat del segle XIX
i que ràpidament es va expandir per la majoria de camps del món del coneixement.
Durant els quatre anys del Grau d’Humanitats he anat centrant el meu interès en l’època
moderna i contemporània, especialment en aquelles assignatures, tant de literatura, art
o història, que es desenvolupen al llarg del segle XIX i a principis del segle XX. Per aquest
motiu a l’hora de triar el meu Treball de Fi de Grau vaig optar per un tema relacionat en
aquest període i en què pogués aplicar els meus coneixements humanístics.
Durant el Juliol de 2018 vaig visitar per primera vegada la seu de l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya; un fons d’arxius fotogràfics, documentació fotogràfica i
àlbums de fotografies. Després que em guiessin i veure diferents opcions de treball, em
va cridar l’atenció un àlbum de fotografies familiars, en què comentaven que no es
coneixia l’origen, ni ningú havia fet un estudi abans del seu contingut. Aquest àlbum va
ser el que vaig triar. Volia descobrir la història, les fotografies d’allò que alguna persona
desconeguda havia dissenyat de manera creativa.
Tenia un àlbum de fotografies a les meves mans i res més. Aquest era ple de fotografies
enganxades en blanc i negre, on es podien observar persones somrient emmarcades en
celebracions, aniversaris, de viatge, entre altres moments especials. Es podia considerar
el típic àlbum de fotografies familiar d’una persona que fotografia aquells moments que
vol retenir a la seva memòria per poder després compartir amb aquells que formen part
de la seva pròpia família. Una manera de poder reviure el moment o de mantenir a la
memòria aquells instants especials i deixar enrere aquells altres que es volen esborrar
del passat.
Quan es fulleja amb detall totes les pàgines de l’àlbum, es poden veure, moltes
instantànies preses en diferents localitzacions, amb una àmplia varietat de personatges
en un extens període de temps. El procés d’elaboració de l’àlbum sembla pacient i
detallista. En la majoria de peus de les fotografies figuren inscrits els noms de les
persones, les dates, els llocs i diferents anècdotes. Per aquest motiu els camps de treball
que se’n podien derivar de l’estudi d’aquest document eren extensos, des d’aspectes
antropològics donada la diversitat de persones que hi figuren; estudi geogràfic per la
gran quantitat de localitzacions en què són preses les fotografies; estudi del moment
històric donat que el període de les fotografies data des del 1912 al 1929; fins a parlar
pròpiament de fotografia, ja que es tracta dels primers anys en què la fotografia arriba
al gran públic.
3

Després d’un primer estudi del context tant fotogràfic com històric de l’àlbum, la recerca
derivà en voler saber qui eren les persones protagonistes retratades a l’àlbum. A mesura
que anava avançant en el coneixement d’aquests, l’àlbum s’anava convertint en un
ventall de camps de treball inabastables, però que convenia triar-ne un.
Dels possibles enfocaments, el present estudi es basa en el potencial de les fotografies
de l’àlbum per donar resposta a les següents preguntes:
Qui fa l’àlbum?
Per què el fa?
Per a qui el fa?
Què hi explica?
Aquestes preguntes han fet que el treball quedi estructurat en dos blocs distribuïts en
5 capítols més una introducció al treball.
En un primer bloc, titulat Contextualització teòrica de l’àlbum de fotografies familiars,
vol ser una explicació teòrica sobre els àlbums de fotografies familiars. En un primer
punt es parla de l’àlbum de fotografies familiars com un egodocument, allò que algú
escriu en primera persona i de manera subjectiva però amb molt de valor històric i social.
En el segon punt d’aquest capítol es tracta una breu història de la fotografia domèstica
o també anomenada amateur, donat que no existiria l’àlbum si abans no hagués existit
la fotografia. Una fotografia que cada cop era més accessible, tant en l’àmbit tècnic, com
econòmicament, cosa que va permetre’n l’accés a les classes més modestes de la
societat. Això va fer que les famílies fessin instantànies que volien guardar com petits
tresors, retratant aquells moments especials que volien preservar a la seva memòria
col·lectiva i que de mica en mica aquestes fotografies, es van anar dipositant en àlbums,
àlbums que explicaven històries, unes històries que anaven formant part del patrimoni
familiar. Unes històries explicades en primera persona per aquell que compon l’àlbum,
un àlbum amb molts personatges de l’entorn familiar, on comparteix allò que vol,
deixant de banda allò que no vol que formi part d’aquell relat.
En el tercer capítol es parla de la Metodologia desenvolupada per dur a terme aquest
treball, donades les premisses teòriques de l’anterior capítol que han condicionat
l’elecció dels mètodes d’anàlisi i la pràctica metodològica utilitzada. S’explica en què ha
consistit la recerca i com ha estat portada a terme.
En un segon bloc, es planteja l’estudi de l’àlbum concret. Dintre d’aquest bloc, el quart
capítol tracta de la descripció formal de l’àlbum: quina és la procedència de l’àlbum que
avui es troba a l’IEFC, així com la descripció formal, les característiques físiques, l’estat
de conservació i les degradacions més importants i quines són les condicions en les quals
es troba actualment per a la seva preservació i conservació.
Al capítol cinquè, s’estudia el cas concret de l’àlbum de l’IEFC. En un primer apartat es
presenta les persones que pertanyen als arbres genealògics de les famílies que
4

apareixen a l’àlbum, destacant els que es consideren els protagonistes de l’àlbum, així
com aquells que s’ha estimat que tenen una especial rellevància. Alguns d’ells,
personatges que no surten a l’àlbum, però en certa manera es considera que han marcat
les trajectòries vitals dels personatges principals de l’àlbum objecte d’estudi.
Un cop donats a conèixer els personatges que aniran sortint a les fotografies de l’àlbum,
en el segon punt s’explica una història. Una història creada a partir de la lectura de les
fotografies. Una lectura on el llibre és l’àlbum, les fotografies i les seves anotacions
manuscrites són el text. Un text que obre moltes portes i molts interrogants, que
intuïtivament fan anar a buscar respostes, a un manual d’història, a una font
institucional o fins i tot a escriure un correu a algú que pugui donar resposta a allò que
la fotografia desperta, per acabar fent un relat, basat en allò que s’interpreta amb la
visualització de les fotografies i el conjunt de totes les fonts consultades.
A l’últim capítol del treball s’hi reflecteixen les conclusions on es dóna resposta a les
preguntes plantejades, així com a les similituds i les diferències entre el que s’explica en
els àlbums de fotografies familiars i la història familiar realment viscuda. La bibliografia
i els annexos tanquen aquest treball.
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2.

CONTEXTUALITZACIÓ TEÒRICA DELS ÀLBUMS DE
FOTOGRAFIES FAMILIARS
“Algú va dir que un llibre és una capsa plena de coses. Tanmateix, una capsa pot estar plena
d’històries, de moltes vides: capses oblidades, atrotinades, esgrogueïdes...que ara es troben en
el calaix d’un vell moble. Capses plenes de fotografies. Algunes potser s’hauran deslliurat
d’aquest final poc honorable i tindran un lloc més destacat en el calaix dins d’un àlbum que llueix
una cinteta humil i descolorida. L’estat de les cintetes és directament proporcional a l’amor i la
cura que una persona va posar en la col·lecció d’aquelles imatges per garantir el record de la seva
pròpia existència. Recuperar aquestes capses és capturar la nostra presència (Venteo, 2017)”1.

2.1.

L’ÀLBUM COM A DOCUMENT AUTOBIOGRÀFIC O EGODOCUMENT

Un àlbum de fotografies familiar es pot comparar a un relat biogràfic, escrit en primera
persona, fet de moltes peces, on es descriu una trajectòria vital d’un individu, una
família o fins i tot una societat concreta. Un document que mostra experiències,
moments, records, reflexions d’esdeveniments passats, com una manera de somiar
despert, una manera de recordar el passat per poder afrontar el futur, el que Francesc
Espinet anomena egodocuments (Espinet, 1994).
Però per què hauria de tenir validesa un document subjectiu, escrit en primera persona,
que a més pren partit de tot allò que es desenvolupa al seu voltant? Espinet (Espinet,
1994) dóna una importància cabdal a aquests documents (egodocuments), afirmant que
són tants vàlids com qualsevol altre document o llibre d’història. Per il·lustrar posa
exemples com, les actes d’un consell de ministres, les notícies d’un diari o els comptes
d’una societat anònima (Espinet, 1997). La gran diferència amb aquestes altres fonts és
que aquests documents autobiogràfics contemplen la vida social “des de dins” i “des de
sota”, en contra del que estem acostumats, la història explicada principalment de dalt a
baix.
Per donar valor a aquests egodocuments com a font documental necessita el que Carles
Feixa defineix com la “imaginació autobiogràfica” (Feixa, 2018). Aquesta és la
cooperació creativa entre aquell individu que explica la seva història de vida i un
investigador que és capaç de llegir una història social a partir d’aquesta història
individual.
Per tant, l’àlbum de fotografies familiars seria un cas concret de document
autobiogràfic, on l’autor té la intenció de conservar la memòria d’un passat per
projectar-la cap a un futur. Un àlbum on el seu destinatari a priori són ell mateix i els
1

Amb aquestes emotives paraules, els responsables de l’Espai d’Art i Cultura del Casal Pere Quart de
Sabadell feien un tribut, en el marc de la Primavera Fotogràfica de 1998, a la fotografia domestica i el seu
valor no només documental i patrimonial, sinó també d’enfortiment de la identitat personal i col·lectiva .

6

altres membres que formen o formaran part de la mateixa família, podent esdevenir
alhora un document amb valor d’història social.

2.2.
2.2.1.

HISTÒRIA DE L’ÀLBUM DE FOTOGRAFIES FAMILIARS
Breu Història de la fotografia vernacla o amateur

No es pot entendre l’àlbum sense la fotografia i l’evolució de la mateixa al llarg de la
història. Tal com explica Núria F. Rius (F. Rius, 2016), la fotografia va ser concebuda com
un mitjà d’ús mundà ja l’any 1839, quan a França, François Arago va liderar l’adquisició
estatal i la difusió internacional del daguerreotip, la primera tecnologia fotogràfica
comercialitzada. Des d’aleshores, la indústria no va deixar d’investigar, desenvolupar i
millorar les possibilitats mecàniques i econòmiques de la fotografia en termes de
rapidesa i accessibilitat. L’assoliment de la instantaneïtat i la placa seca prefabricada en
l‘últim quart de segle van obrir les portes al fotògraf aficionat sense necessitat de tenir
coneixements científic-tècnics, ja que a la seva disposició es va construir paral·lelament
una xarxa d’establiments destinats l’aprovisionament i rebel·lat de negatius. El gran pas
en aquest sentit el va fer George Eastman (Hacking, 2013), amb la seva càmera Kodak
l’any 1888 i l’eslògan publicitari “Vostè premi el botó, que nosaltres farem la resta”. Però
malgrat l’evolució de les tècniques i el progressiu abaratiment del material, la pràctica
de la fotografia d’aficionat era només accessible a classes socials acomodades.
No va ser fins al 1900 amb l’arribada al mercat de la
càmera Kodak Brownie i el concepte d’instantània
que es va popularitzar la fotografia domèstica. La
facilitat d’ús i el preu van revolucionar la fotografia
fent que pràcticament tothom pogués adquirir una
càmera i fotografiar els seus records: la fotografia es
va tornar accessible per a tothom.
“Take a Kodak with you”. El màrqueting,
especialment el dut a terme per la companyia
americana Kodak, va ser clau per la popularització de
la fotografia. És important esmentar que aquesta
publicitat estava especialment adreçada a les dones.
Com escriu Martha Langford (Langford, 2001), d’una
banda a les dones d’aquella època començaven a ser
mestresses de la seva llibertat, amb feines fora de la
llar i amb capacitat de gaudir lliurement del seu
temps lliure, i per l’altra a les dones mares i esposes,
recordant-los que no deixessin de fotografiar aquells

Imatge 1: Publicitat Kodak. "Take a Kodak with
You". Duke University Libraries. (1901).
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moments inoblidables de la vida familiar, com eren els aniversaris, els primers passos
dels fills, vacances, graduacions,... 2
D’aquesta manera, en paraules de Pedro Vicente (Vicente, 2018), s’aconsegueix
gradualment per primera vegada a la història de la humanitat, la democratització de la
imatge de totes les capes socials. D’aquest fenomen, el mateix Vicente o Fontcuberta
(Fontcuberta, 2012) l’han anomenat la “Monumentalització“, fins i tot de les històries
de vida més humils. Això va permetre durant els dos primers terços del segle XX que a
les llars de classe mitjana baixa, es pogués tenir accés a la pràctica de la fotografia,
naixent d’aquesta manera els fotògrafs aficionats. Va ser en aquest moment quan les
fotografies van passar a formar part de la història personal de cada individu i de la seva
família. Fins aquell moment, tal com diu Freund (Freund, 1993), el privilegi de perpetuar
la imatge pròpia a través de retrat només havia estat reservat a les classes riques (reis,
nobles, clergat, i més tard l’alta burgesia) amb capacitat econòmica suficient per
encarregar el seu retrat i el de les seves respectives famílies a hàbils pintors de retrats
que resultaven inaccessibles a la butxaca de la immensa majoria de ciutadans. A partir
de la popularització de la càmera i la fotografia, qualsevol podia construir el seu propi
retrat i dels seus així com de tot el seu voltant.

2.2.2.

Història dels àlbums de fotografies familiars

Pel que fa a les primeres col·leccions de fotografies i més concretament, als àlbums,
aquests van aparèixer en els cercles burgesos a la dècada de 1860 (Fontcuberta, 2012).
En un primer moment es componien de targetes de visita i altres tipus de retrats
obtinguts en els establiments comercials, on hi havia retrats de familiars de diferents
generacions en un ordre vagament cronològic.
Després, els avanços de la tècnica i la varietat de formats van facilitar el desplaçament
de les càmeres i tot el material fotogràfic fora de l’estudi, de manera que l’àlbum va anar
incorporant mostres d’una vida social més enllà de l’estudi: cerimònies i celebracions,
viatges i esdeveniments, amb els seus corresponents registres de noms, dates i llocs. De
mica en mica, l’àlbum de fotografies familiars va esdevenir una col·lecció de somriures
en què no hi havia lloc per al conflicte ni per la tragèdia: només era admissible retenir
els bons moments, amb la finalitat de preservar el mite d’un clan harmònic i feliç.
(Vicente, 2012).
Aquestes fotografies familiars van anar agafant importància, fins al punt d’ordenar-se
en àlbums i llegar-lo (el que no té per què passar sempre) (Ortiz, Sánchez-Carretero, &
Cea, 2005). D’aquesta manera, els àlbums representen petites històries visuals de
milions de famílies anònimes que han anat deixant un llegat testimonial d’aspectes
personals i socials molts més enllà que la mera aparença dels que allà estan retratats.
En un pla més personal, l’àlbum adquireix també una funció de consol, ja que funciona
com a refugi on la memòria va per obtenir estabilitat i sentiment d’arrelament, per
2

Alguns dels eslògans de la marca Kodak: “Keep the story with a Kodak”, “Keep Christmas with Kodak”,
“Look Darling, look a mother” o “Give a Kodak”.

8

endinsar-se al passat i per inscriure’s, en un present en què les persones no se sentin ni
orfes ni abandonades (Fontcuberta, 2012). És a dir, l’àlbum com una protecció contra el
temps, que ajuda a preservar la memòria d’un passat col·lectiu, el de la família, abans
que sigui massa tard. Unes col·leccions de fotografies que a vegades com diu Vicente
(Vicente, 2018), arriben a modelar la memòria col·lectiva o familiar fins al punt que
aquestes, poden arribar a substituir als mateixos fets.
Independentment del seu format, condició, context o naturalesa, les fotografies que
expliquen històries i construeixen memòries són una part important de les arrels i de
l’existència de cadascú de nosaltres, de la nostra història i per tant de la nostra societat
(Vicente, 2012).
Pierre Bourdieu fou un dels pioners de veure el valor dels àlbums familiars, donat que
els associava a la fabricació casolana d’emblemes domèstics. Li donà importància per a
l’antropologia, ja que com ell mateix diu no és fàcil o accessible fotografiar o accedir als
aspectes de la vida privada (Bourdieu, 1979):
“L'àlbum familiar expressa la veritat del record social. Res s'assembla més a la recerca artística
del temps perdut que aquestes representacions comentades de les fotografies de família, ritus
d'integració pels quals la família obliga a passar als seus nous membres. Les imatges del passat,
guardades d'acord a un ordre cronològic (...) evoquen i transmeten el record de successos que
mereixen ser conservats perquè el grup veu un factor d'unificació en els moments de la seva
unitat passada o, el que ve a ser el mateix, perquè pren del seu passat les confirmacions de la
seva unitat present (...) té la nitidesa gairebé coqueta d'un monument fúnebre fidelment
freqüentat. "

Per tant, els àlbums de fotografies familiars són testimonis únics de la vida quotidiana i
de la societat. El seu objectiu, en un primer moment, era preservar uns moments de
l’entorn íntim i familiar, però que amb el pas del temps, aquests documents han
esdevingut peces amb un gran valor documental per al conjunt de la societat.

2.2.3.

Present i futur de l’àlbum de fotografies familiars

Si ens situem al moment present, ens trobem immersos en la revolució tecnològica. Els
pensadors Bauman i Lipovetsky3, (Vicente, 2018) expliquen que les fotografies del
nostre àlbum de família tractaven sobre la nostra història, la de la nostra família; les
fotografies es feien des del passat per al futur amb la intenció de guardar memòries, per
a preservar-les de l’oblit i que poguessin ser reviscudes després per nosaltres i pels
nostres descendents, perquè ens permetés fer servir l’àlbum des de la seva estructura
cronològica en l’àmbit del privat. En aquesta modernitat líquida moltes de les fotografies
del nostre àlbum familiar tracten sobre el present, sobre nosaltres mateixos, nosaltres i
només nosaltres; s’utilitzen de forma immediata, són efímeres, sense cap mena
d’intenció de perdurar, es consumeixen a l’àmbit públic, d’una forma desestructurada i
caòtica i sense una cronologia aparent. No estan pensades per durar, no intenten
preservar res, sinó afirmar, testificar, dir “sí, sóc jo”, aquí i ara i no “sí, era jo”, allà i

3

Pensadors que van posar en circulació el concepte de modernitat líquida.
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llavors. La nostra societat està evolucionant cap a una societat en la qual no hem de
posseir els béns: en tenim prou en fer servir aquests béns. Unes fotografies que són d’un
sol ús (Vicente, 2012) o en una expressió de Fontcuberta: “Fa uns anys fer una fotografia
era un acte solemne reservat a ocasions privilegiades; avui disparar la càmera és un gest
tan banal com el de rascar-se una orella (Fontcuberta, 2010, p. 28)”.

2.3.

AUTORIA DELS ÀLBUMS
“La fotografía constituye un ejercicio científico y artístico de primer orden. Por ella,
vivimos más, porque miramos más y mejor. Gracias a ella, el registro fugitivo de nuestros
recuerdos conviértase en copioso álbum de imágenes... la vida pasa, pero la imagen
queda (Ramón y Cajal, 1912, p. 1)”.

2.3.1.

Qui fa l`àlbum?

La característica essencial comuna segons Olivera (Olivera, 2010) en les col·leccions de
fotografies de família és la memòria. La majoria d’aquests documents volen deixar
constància d’una persona en el seu ambient (celebracions, vacances, viatges, visites, ...)
mitjançant el retrat en diferents plans o en l’espai on es desenvolupa l’experiència. Així
doncs els àlbums no només contenen retrats sinó també paisatges i vistes urbanes, i
molts altres motius escollits pel seu autor.
En la majoria de casos les fotografies de família són moltes més que les que tenim en
els àlbums. Fotografies fetes per més d’un fotògraf aficionat, cadascun d’ells amb
peculiaritats diferents, inquietuds i voluntats particulars. Per tant, tal com diu (Escobar
& Gómez-Isla, 2012), els àlbums solen ser més obres corals que relats de narrador únic,
però en tot àlbum, s’ha de ser capaç de reconèixer una veu en off que dóna el fil
conductor i argumental a tot el discurs visual que aglutina a tots els que han fet possible
l’existència de l’àlbum.
Així que el discurs elaborat a través d’un àlbum de fotografies familiar es pot dir que és
una selecció interessada de les fotografies allà incorporades (Escobar & Gómez-Isla,
2012). Aquestes fotografies privades malgrat que puguin ser llegides sempre com a
documents més o menys innocents, no deixen de tenir càrrega ideològica incorporada,
tant per part de qui fa la fotografia com per part de qui surt a la fotografia, i encara en
un últim terme, el que en fa la selecció final (Goffman, 2006). Al cap i a la fi és el propi
retratat qui, en acceptar ser fotografiat, es converteix en el responsable últim de la
imatge que registra la seva aparença. Normalment, qui decideix confeccionar el seu
propi àlbum, també pretén assegurar-se (conscientment o inconscientment) la
impressió que la seva imatge retratada pot provocar a aquell que la contempla.
Per tant més enllà de retratar individus i indrets concrets, la construcció d’un àlbum (per
part del seu propietari) cerca la representació d’una història, d’un relat que vindrà
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determinat, no només per la tipologia d’objectes que col·loqui, sinó pel seu mateix
ordre i disposició (Cremades Carreño & Rubio García, 2016), convertint els àlbums
familiars en documents d’una riquesa extraordinària, no només en el camp de la
fotografia sinó en altres camps del coneixement com la història o l’antropologia entre
d’altres.

2.3.2.

Per què el fa?

La presentació i la narració d’un àlbum és una actuació (Langford, 2001). Les fotos de
família ofereixen una finestra als gustos de les persones que el creen en poder
seleccionar aquelles instantànies que els permeten mostrar aquell fet pel qual la família
se sent orgullosa, els hi resultava interessant i ho volen mostrar als altres o a ells
mateixos.
Marta Langford, compara l’experiència de l’observació d’un àlbum de fotografies
familiars i mirar una pel·lícula. Explica que tècnicament la pel·lícula existeix en un marc
temporal de velocitat (fotogrames per segon) i durada ( una hora cinquanta minuts). Un
pot aturar la pel·lícula i examinar un marc clau per a tots els missatges, ampliar un tros
d’aquest marc o ampliar un fragment de so, però és intolerable i, finalment, insensible
considerar fer-ho a tota la pel·lícula. Per tant, Langford concep l’àlbum com un tot, no
podem analitzar amb detall cadascuna de les fotografies que el formen, sinó que s’ha de
llegir com una obra total. No és el mateix les fotografies mirades individualment, una a
una, que fer la lectura de l’àlbum en el seu conjunt.
En paraules del fotògraf, Jordi Baron, aquell que fa les fotografies domèstiques dóna la
visió humana a una experiència viscuda, on la finalitat per a la qual van ser creades no
tenen cap altra pretensió que l’ús familiar i privat, a menys que el fotògraf busqui un
plus afegit d’expressió artística i que les vulgui compartir amb tercers (Venteo, 2017).

2.3.3.

Per a qui el fa?

Patricia Holland (Holland, 2000), distingeix dues postures en la lectura de l’àlbum
familiar: la de l’usuari i la del lector. L’àlbum és aprofitable de manera plena i completa
per a l’usuari que l’ha creat, donada la quantitat de codis que hi ha darrere de cada
fotografia i història (el dia al qual corresponen, el lloc, la persona, les coses que hi ha al
voltant dels fotografiats, vestits, etc.), ja que en són els coneixedors dels seus secrets i
de les seves claus, amagades a la mirada de la resta del món. Són precisament aquests
codis els que fan que aquestes fotografies siguin úniques i irreemplaçables per a l’usuari.
En primera instància el públic a qui van adreçats els àlbums familiars és el creador de
l’àlbum i la seva família, segons Mraz (Mraz, 1999), només la família pot aportar riquesa
de coneixements i memòries al mirar les imatges, ja que sovint només són intel·ligibles
per aquells que tenen les claus dels seus continguts i contextos simbòlics.
Per una altra banda, hi ha els lectors de fotografies d’àlbums familiars que no són la
família, per tant és traslladar un àlbum que va ser creat en un àmbit privat i a interpretar11

lo en un àmbit públic, seria el cas de l’àlbum objecte d’estudi que no es troba en mans
de la família, sinó a una institució. Segons Vicente (Vicente, 2012), llavors només es pot
llegir una ficció, es pot i s’ha d’interpretar, mirar, descobrir i observar, però sempre des
de la distància.
Per tant, en les fotografies familiars, el lector busca el fet, el que ha passat, l’evidència
dels fets i de les coses, mentre que l’usuari busca reconèixer-se, identificar-se. Com diu
Vicente, la tensió entre fer servir i llegir, entre conèixer i imaginar, dues posicions davant
de les fotografies de família, depenen de si es forma part o no de la família.

2.3.4.

Què hi explica?

La paraula d’arrel llatina, àlbum (una tauleta en blanc per a llistes), es va inspirar en la
blancor del full (González, 2015), uns fulls en blanc que l’autor de l’àlbum anirà
seleccionant per posar-hi unes fotografies determinades, triant molt acuradament
personatges, llocs i dates per anar escrivint la seva història, una història subjectiva en
funció d’allò que vol que perduri o que vol reviure, recordar o explicar als de casa en un
primer moment. Aquest àlbum només mostrarà allò que l’autor del mateix hagi
seleccionat a consciència i ordenat de la manera que ell mateix vol que sigui explicat i
disposat.
Però que s’hi explica? L’àlbum de família segons Vicente (Vicente, 2012), és un sistema
d’arxiu domèstic selectiu, com ho són tots els arxius, potser el més subjectiu de tots,
perquè permet reordenar la història, la història d’un mateix, de tal manera que pot
eliminar aspectes i moments que es volen oblidar, o no recordar, però també viure,
organitzar i reviure la seva vida amb regles pròpies a través de les imatges que
componen l’àlbum. Aquesta construcció és pur teatre, es produeix davant i darrere de
la càmera, abans i després de fer les fotografies.
La fotografia en ser arxivada és processada, estructurada i inevitablement interpretada.
La gent que apareix a l’àlbum de família representen el que són, convertint-se en actors
de les seves vides, i l’àlbum es transforma en un registre del pas del temps, de la
memòria, de l’oblit i de determinades absències i presències. És la constatació del valor
documental que tota imatge posseeix. L’àlbum representa l’oportunitat d’ordenar i
controlar el significat de les fotografies al mateix temps que la seva lectura, per així
organitza o reorganitzar les vides o el passat dels qui hi apareixen.
No existeix història familiar més enllà de l’àlbum de família. I, malgrat que els àlbums de
fotografies familiars només continguin fotografies felices, al darrere de cadascuna
d’elles hi ha una imatge, la memòria d’un moment que es vol oblidar, que conscientment
s’ha intentat esborrar i que no és inclòs a l’àlbum. Una Absència del moment tan
necessària com la presència dels altres moments feliços.
En conclusió, l’àlbum constitueix un dels objectes més representatius de la història
d’una família que més enllà de les fotografies d’individus o d’indrets concrets, el que
està fent és reconstruir un relat. Per tant el que s’explica a l’àlbum és una història
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familiar, que algú en tria les fotografies i que les ordena i disposa per explicar una
història, la seva història. Una narració que malgrat tot, segons Langford (Langford, 2012)
no s’ha de considerar com una cosa fixa, ja que les històries vitals individuals i col·lectives
van evolucionant amb el pas del temps segons qui les explica i qui les escolta, és el que
ella anomena les Suspended Conversations, que es creen cada vegada que algú rellegeix
un àlbum.
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3. METODOLOGIA DE TREBALL
La proposta de treball sobre aquest àlbum de fotografies no tenia cap línia de recerca
definida, era un treball lliure en què l’únic requisit era tenir l’àlbum com a punt de
partida. Després d’una primera visualització de l’àlbum, s’obriren molts interrogants per
la riquesa potencial de l’àlbum en molts camps del coneixement. El primer de tots, el
valor com a document fotogràfic i les infinites possibilitats de treball en el camp de la
fotografia. L’antropològic i social donada la quantitat de persones retratades a diferents
parts del món en el seu context social. I també des del context històric de l’àlbum donat
que, les primeres fotografies estan datades dos anys abans d’esclatar la Primera Guerra
Mundial i la fotografia més actual és de l’any 1929, el ventall d’opcions era molt gran.
Finalment s’optà per centrar la investigació d’aquest TFG en les fotografies que
componen l’àlbum, estudiant l’àlbum com un tot, com si es tractés d’un llibre. Un llibre
que explica una història, la història d’una família a través del seu propi àlbum. Una
família que a priori es desconeix i que l’única informació és allò que l’àlbum deixa
entreveure a través de les fotografies i les anotacions manuscrites que es troben a les
pàgines. Per tant, el present treball intenta donar respostes a allò que en el marc teòric
s’ha explicat que amaga tot àlbum de fotografies familiars: Qui fa l’àlbum? Per què el
fa? Per a qui el fa? i Què hi explica?
La metodologia seguida i les pràctiques d’investigació portades a terme per donar
resposta a aquestes preguntes començaren amb l’estudi del mateix àlbum. El primer pas
va consistir en la visualització de l’àlbum en el seu conjunt, examinant amb detall les
fotografies, així com observant les anotacions manuscrites que es troben a la majoria
dels fulls que componen l’àlbum. A partir d’aquí es fixaren actuacions concretes per
iniciar la recerca.
El primer pas fou la localització, recopilació i consulta de fonts generals per
contextualitzar l’àlbum, en el món de la fotografia i en el moment històric i social a les
diferents localitzacions on estan preses les instantànies.
A principis d’octubre es va dur a terme per part de l’IEFC, la digitalització de l’àlbum
original, facilitant d’aquesta manera la visualització de les fotografies, la qual cosa va
permetre veure els detalls amagats no visibles en un primer cop d’ull i facilitar la visió
de les anotacions manuscrites de l’àlbum.
El pas següent és el disseny d’una base de dades en Excel per a la catalogació dels
diferents tipus de dades que es troben manuscrites a l’àlbum: dates, localitzacions,
personatges i anotacions. Pel que fa als emplaçaments de l’àlbum, es van localitzar en
un mapa per reflectir la globalització de les diferents ubicacions que apareixen a l’àlbum.
Després d’aquesta catalogació comença una recerca intuïtiva a través d’Internet. El punt
de partida fou la recerca a Google dels noms manuscrits de persones que es troben a
l’àlbum. Moltes consultes realitzades no van arribar a cap resultat. L’únic nom
identificat i que per les dades obtingudes podria tractar-se de la mateixa persona
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retratada a l’àlbum és Demófilo Ferrero. Internet mostra un epitafi on coincideix amb
el mateix nom que tenim manuscrit a l’àlbum:
Danton D. Ferrero. PFC US ARMY WW1. MAR 31 1985 APR 21 1987
A les fotografies de l’àlbum trobem fotografies del Demófilo vestit de militar americà
cap al 1919. Per tant pot fer pensar que és la mateixa persona. El següent pas fou
introduir aquest nom a la pàgina de genealogies FamilySearch.org i donar com a resultat
que era fill de l’Emilio Ferrero i Belén Sárraga. El nom del pare coincidia amb el nom del
qual per les fotos semblava ser el seu pare. Cercant a Internet Emilio Ferrero no hi havia
concordances que puguin tenir relació amb el personatge de l’àlbum. Pel que fa a la
consulta de la mare, Belén Sárraga, a Internet hi havia molts resultats sobre aquesta
lliurepensadora, republicana, maçona,... Molts dels articles i publicacions sobre Belén
Sárraga estaven signats o a les seves bibliografies hi constava la professora de la
Universitat de Màlaga, M. Dolores Ramos Palomo.
El pas següent fou enviar un correu de la professora M. Dolores Ramos de la Universitat
de Màlaga, explicant la història que es podia llegir a través de l’àlbum i preguntant-li si
la família que hi havia a l’àlbum podia ser la de la Belen Sárraga. La seva resposta
confirmà que la família de l’àlbum corresponia al marit de la Belén Sárraga4, l’Emilio J.
Ferrero i els seus fills i la que va esdevenir segona dona de l’Emilio, la Hannah.
Pel que fa a l’Emilio J. Ferrero , es va saber que en els anys anteriors als que estan
reflectits a l’àlbum, va portar una vida política molt activa a diferents llocs d’Espanya i
Sud-Amèrica. A partir d’aquí comença la recerca en fonts institucionals com el Centro
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, on es troba documentació sobre la
seva entrada a la maçoneria el 1890 a València a la lògia Puritana. Aquest lligam amb la
maçoneria porta a la consulta dels arxius de la Biblioteca Pública Arús de Barcelona,
centre amb fonts molt importants en moviments obrers, anarquia i maçoneria, per
indagar sobre el paper polític d’aquests dos representants del moviment lliurepensador
a Barcelona.
Donada la vida social i política d’aquest personatge principal de l’àlbum, cada cop es
tenen més dades sobre la seva biografia personal, com que és fill d’Almansa (Albacete),
i es pot corroborar a partir de la partida de naixement i bateig proporcionada per la
Parroquia de Santa Maria de la Asunción de Almansa. El casament amb la que va ser la
seva primera esposa, va tenir lloc a Barcelona, confirmant-se la data després de la
consulta a l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, on es troben els índexs del
Registre Civil de Barcelona, pas previ a la sol·licitud de documentació al Registre Civil de
Barcelona. El Registre Civil de Burjassot (València) va ser una altra font consultada per
conèixer la mort de la filla de l’Emilio i la Belén.
Una de les consultes que van permetre anar molt més enllà en la recerca dels
personatges de l’àlbum fou la consulta al Padró Municipal d’Habitants, que es troba a
4

Ramos, M. (2015). Belén de Sárraga: una "obrera" del laicismo, el feminismo y el panamericanismo en
el mundo ibérico. BAETICA. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, 2(28).
doi:http://dx.doi.org/10.24310/BAETICA.2006.v2i28.306
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l’Arxiu Intermedi de la Ciutat de Barcelona. En diferents parts de l’àlbum hi ha manuscrit
Mallorca 217 Barcelona. Calia consultar qui habitava aquesta propietat els anys que
estan reflectits a l’àlbum. La informació obtinguda en el Padró Municipal d’Habitants5
fou clau per esbrinar que la família va viure en aquest domicili entre els anys 1920 i 1940.
Una altra dada clau fou el nom de soltera de la Hannah, Hechler. Consultant de nou a
Internet, Hannah Hechler, donà com a resultat que fou la primogènita de William H.
Hechler, clergue anglicà conegut per la seva important labor a favor del sionisme. Una
altra troballa important en aquest arxiu fou la que consta l’Esther com a filla adoptiva,
de l’Emilio i la Hannah, nascuda a Londres. Més informació del Padró, és la data de
defunció de l’Emilio. A partir d’aquesta data a través de la consulta als Serveis Funeraris
de Barcelona, es va poder saber que l’Emilio va ser enterrat en una Fossa comuna durant
la Guerra Civil Espanyola al Cementiri de Montjuïc.
Una altra de les fonts institucionals consultades fou L’Arxiu Històric de l’Ajuntament de
Barcelona a la Casa de l’Ardiaca, on es pot consultar el Fons Apel·les Mestres, a una de
les fotografies de l’àlbum s’hi troba l’Apel·les Mestres fotografiat a casa seva amb
l’Esther. En aquest fons es va poder determinar la possible relació entre Apel·les Mestres
i l’Emilio J. Ferrero que s’explicarà més endavant.
Unes fonts anaven portant a les altres, seguint la intuïció en la recerca. Les fotografies
mostraven els moviments dels personatges per diferents parts del planeta, molts d’ells
a través de vaixells transoceànics. Això portà a la consulta dels moviments d’aquesta
família a través de fonts digitalitzades com el de les entrades d’immigrants als Estats
Units a través de l’Illa d’Ellis a Nova York, dades que poden ser consultades perquè estan
totalment digitalitzades o un altre exemple el Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos (CEMLA)6.
Una altra font ha estat la consulta a Hemeroteques de diferents diaris tant nacionals
com internacionals, buscant articles on apareguessin alguns dels seus noms. Les
consultades principalment han estat els diaris de Dayton, on per les fotografies
semblava el lloc de residència de la família, on es feia un seguiment dels esdeveniments
socials de la ciutat, l’Hemeroteca de La Vanguardia, Gallica, la Biblioteca Digital de la
Biblioteca Nacional de França, així com la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional
d’España i Arca, arxiu de revistes catalanes antigues. Això permetré tenir accés a
informació sobre entitats en les quals participaven els personatges principals de l’àlbum
entre altres informacions.
Un cop situada la família i el seu context social i històric, es va buscar a través de les
xarxes socials, principalment Facebook, Instagram i Linkedin a possibles parents vius. Es
van preparar el text per preguntar si realment tenien algun tipus de parentiu amb els
55

El Padró Municipal d’Habitants no està digitalitzat. La seva consulta ha estat a l’Arxiu Intermedi de
l’Ajuntament de Barcelona al carrer ciutat de Granada, 106. Està prohibida la reproducció de qualsevol
element dels llibres del Padró Municipal.
6
La finalitat del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) es promoure i difondre la
producció acadèmica relacionada amb l’estudi de les migracions, cap a o des d’Amèrica Llatina i la
promoció d’activitats que portin a una millor comprensió de la problemàtica dels emigrants en el
conjunt de la societat.
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personatges de l’àlbum. Dues persones van contestar a través de Facebook, dient que
les persones de les quals s’estava parlant eren la seva família. Eren dues de les nétes de
l’Emilio i la seva primera dona la Belén Sárraga, que actualment resideixen als Estats
Units. Es va preparar les preguntes que es consideren clau i es realitzà una entrevista a
través de vídeo trucada, conversa molt satisfactòria per les dades i anècdotes facilitades
de la família, a partir d’aquests testimonis orals.
A part de la família, hi ha hagut diferents contactes amb persones o entitats que es va
creure podien donar informació sobre la família. Per tots ells es va fer una preparació
de què podien aportar a la investigació aquests testimonis. Un exemple és la informació
donada pel Museu de Dayton, on el seu director informà de quin era el càrrec de l’Emilio
a l’empresa on treballava, on vivien quan residien als Estats Units i anècdotes de la seva
estada Dayton (Estats Units), correus amb una professora de Texas que havia estudiat
la vida d’un dels membres de la família, entre molts d’altres.
El pas següent fou la catalogació de tots els documents: identificació dels personatges,
classificació, valoració de continguts i anotacions.
Crear un arbre genealògic amb tots els documents trobats amb dades de la família a
l’ancestry.com. A partir d’aquest moment encreuament de dades amb altres arbres
existents i complementarietat d’aquests. A partir d’aquest moment en ser un arbre
públic a l’ancestry.com, persones que estan fent arbres on hi ha personatges creuats la
informació es pot compartir. Es fa recerca d’aquells arbres on hi ha persones comunes.
Part de la família de la Hannah, va emigrar a Austràlia, ho explicaré més endavant, però
hi ha diverses persones amb les quals s’ha contactat per intercanviar informació sobre
la família. Això ha permès saber d’on venia la Hannah, qui era la seva família, alguns
d’ells reflectits a les fotografies de l’àlbum i quina era la relació entre ells. Fruit d’aquests
contactes s’ha pogut transcendir més enllà en les vides dels personatges de l’àlbum i
s’ha pogut conèixer que se’n va fer d’ells anys més tard.
A partir d’aquest punt es prepara un informe sobre els resultats contemplats, que
serviran de punt de partida per a la redacció del treball. Es basarà principalment en una
línia del temps amb totes les dades i fets dels personatges principals de l’àlbum així com
el mapa de totes les localitzacions reflectides a l’àlbum. El pas següent és la redacció del
text a partir de la documentació recopilada a les fonts i dels resultats obtinguts de
l’aplicació dels punts anteriors, per procedir després a la selecció de fotografies i retalls
de premsa per a la il·lustració dels textos. L’últim pas serà l’obtenció i valoració dels
resultats.
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4. DESCRIPCIÓ FORMAL DE L’ÀLBUM
Abans d’aquest estudi no s’havia analitzat aquest àlbum i per tant no hi ha cap
documentació o estudi que expliqui ni l’origen, ni característiques de la composició de
les fotografies, i cap estudi de les imatges.

4.1. PROCEDÈNCIA DE L’ÀLBUM
L’àlbum de fotografies familiars en què es basa aquest estudi, es troba a l’arxiu de
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC).7 Es desconeix la data d’entrada a
l’entitat així com la procedència o l’origen. Segons la responsable actual de l’arxiu
comenta que l’àlbum podia haver arribat a la institució cap als anys 80. La procedència
podia haver estat des del buidatge d’una casa, o el d’uns familiars que ja no coneixien
qui són els personatges de les fotografies o potser va ser un àlbum rescatat dels Encants8
i algú amb una sensibilitat especial per la fotografia, en va saber veure el seu valor i va
fer que l’IEFC en fos el guardador, potser el mateix Miquel Galmes9.
L’IEFC té en la seva col·lecció altres àlbums de fotografies familiars, un dels quals al llarg
d’aquest estudi s’ha pogut relacionar amb la mateixa família de l’àlbum objecte d’estudi.
Comentar que són dos àlbums completament diferents. L’àlbum d’aquest estudi està fet
meticulosament, la selecció de les fotografies, dels personatges, dels llocs i amb un curós
ordre cronològic, amb una explicació manuscrita de tot allò que està passant a les
instantànies. Per altra banda, l’altre àlbum les fotografies no segueixen cap ordre, estan
desordenades, no hi ha gairebé anotacions i les que hi ha no són tan acurades com les
de l’altre àlbum. Això fa pensar en la intencionalitat de l’àlbum objecte d’estudi. Un
àlbum molt treballat per explicar o reviure un passat, per explicar a algú, amb tots els
detalls possibles.

4.2. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
Pel que fa a la descripció formal de l’àlbum es tracta d’un àlbum amb tapes rígides de
pell de color marró clar, amb un viu a tot l’entorn d’un color marró més fosc. Sense cap
mena d’inscripció a la portada, ni a la contraportada, sense tanques i d’unes mides de
7

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya és una Associació Cultural sense ànim de lucre, amb la
filosofia d’entitat al servei del públic. L’any 2010 va ser guardonat amb la distinció d’Entitat d’honor per
la Federació Catalana de Fotografia. La missió de l’IEFC és fomentar, estimular i impulsar l’estudi, la
investigació i la difusió de la fotografia. https://www.iefc.cat/institut/
8

Milagros Caturla: Una Nova Viven Maier, catalana? Daniel Venteo: Arran de la singular història
protagonitzada per l’americà Tom Sponheim, Begoña Fernández Díez i Milagros Caturla. Una història
que ha donat la volta al món gràcies a l’abundant repercussió en premsa escrita i audiovisual que se
n’ha fet ressò. De nou, els Encants de Barcelona s’han convertit en una mina d’històries personals
entrecreuades de resultats inesperats. https://www.fotografiacatalunya.cat/es/blog/milagros-caturla
9
Miquel Galmes i Creus (1937 - 2015) fundador de l’IEFC el 1972 i president fins al 2015. Fou fotògraf i
historiador del món de la fotografia. https://www.iefc.cat/institut/
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25,5 x 18,5 cm (tancat). Quan s’obre l’àlbum es troba una inscripció manuscrita a la part
interior de la portada H.L. Ferrero. 217 C. Mallorca. Barcelona. A la part interior de la
contraportada s’hi troba una fotografia enganxada datada l’any 1926 i manuscrit
Hannah i Esther.

Imatge 2: Àlbum IEFC. FAF-88-2-P0

El cos de l’àlbum està format per 50 fulls de paper de color negre, sense guardes,
enquadernats. A tots els fulls de l’àlbum, tant al davant com al darrere, hi ha
enganxades amb cinta adhesiva un nombre indeterminat de fotografies, dues, tres,
quatre, cinc fins a sis. El nombre total de fotografies és de 484, de moltes mides i
formats diferents, moltes d’elles retallades, en forma de quadrat, rectangle, rodones,
en forma de flor, de cor... Així com es poden apreciar processos fotogràfics diferents. La
majoria de les instantànies són en blanc i negre, només un nombre molt petit són
fotografies acolorides. Tot aquest conjunt que forma el cos de l’àlbum està reforçat per
un llom enfortit per una tarlatana.
Pel que fa al contingut de les fotografies, en una primera mirada, el que es veu són
imatges de persones que pel seu aspecte semblen formar part d’una família, trobades
familiars, celebracions. Moltes localitzacions geogràfiques, que es poden identificar
només amb una simple mirada. L’autor de l’àlbum ha detallat a gairebé totes les pàgines
de l’àlbum anotacions manuscrites, a la primera meitat de l’àlbum resseguides amb tinta
blanca, la resta hi ha les anotacions però dóna a pensar que l’àlbum no està acabat, ja
que no s’han ressaltat a tinta blanca les notes manuscrites a llapis.
En aquestes notes manuscrites al peu de la majoria de les fotografies de l’àlbum, està
especificat amb tota mena de detalls, noms de persones, llocs, dates i anècdotes. Això
és el que ha permès veure més enllà que el que es veu en una simple fotografia. Els
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noms de les persones corresponen a la família retratada a l’àlbum, així com personatges
del seu entorn professional i social. Les ubicacions descrites que van des dels Estats
Units, molts dels països del Carib fins Sud Amèrica passant per Barcelona, entre moltes
altres localitzacions. Referent a les dates, la primera fotografia és datada el 1912 als
Estats Units i encara que la fotografia que tanca l’àlbum té data de 1926, hi ha alguna
fotografia de l’any 1929, a Barcelona. Un període marcat per fets tan rellevants
mundialment com la Primera Guerra Mundial. L’àlbum seguirà estrictament l’ordre
cronològic dels fets en la disposició de les fotografies a l’àlbum.
El contingut de les fotografies serà desenvolupat més endavant amb molt de detall en
els punts on es desenvoluparà la història explicada a l’àlbum.
Es troba alguna fotografia desenganxada de l’àlbum amb anotacions escrites a mà al
darrere, això fa pensar que podrien ser moltes les fotografies amb aquests tipus
d’anotacions, cosa que donaria molta més informació sobre els fets, però no és possible
desenganxar-les, ja que això faria malbé a l’àlbum com un tot.

4.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ I DEGRADACIONS MÉS RELLEVANTS
L’enquadernació presenta danys a la zona del llom i el típic esquinçament en tirar de la
capçalera per treure’l de l’estanteria, es pot veure que el llom estava reforçat amb
tarlatana, que es troba també esquinçada per l’ús. L’àlbum presenta els deterioraments
típics d’una consulta continuada, així com pel pas del temps, però es conserva en el seu
conjunt original.
L’àlbum presenta brutícia superficial a les tapes i a les pàgines de les fotografies a causa
del fregament i a la manipulació de les fulles. Pel que fa a les fotografies enganxades a
l’àlbum, la qualitat i el seu estat de conservació, varien en funció del procés de fotografia
utilitzat, que les ha anat deteriorant de manera diferent.

4.4. LOCALITZACIÓ. PRESERVACIÓ. CONSERVACIÓ
L’àlbum es troba a l’arxiu de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i correspon a la
identificació el FAF-88-2.
El mes d’octubre es van digitalitzar totes les pàgines que componen l’àlbum, així com
algun full solt que acompanyava l’àlbum, amb els estàndards que fa servir l’entitat
(Boadas, Casellas, & Suquet, 2001) (Pavao, 2002). A partir d’aquest moment es pot tenir
accés a les fotografies i es fa factible l’ampliació i poder contemplar els detalls que estan
presents a les instantànies, personatges, llocs, dates així com totes les anotacions que
hi són associades, amb molta més precisió.
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En general, el millor mètode per retardar l’evolució de les alteracions dels materials i
assegurar la conservació dels àlbums és el control de les condicions mediambientals
d’emmagatzematge, que principalment són els paràmetres de temperatura i humitat
relativa. Els valors òptims per l’adequada preservació dels àlbums sol ser
aproximadament entorn del 30% d’humitat relativa (mai superar al 60% o inferior al
25%) i entre 18 i 20°C de temperatura.
El sistema de protecció directa dels àlbums preferible és la seva introducció en capses a
mida, de cartó de conservació, que hagin aprovat el test PAT (Photographic Activity
Test). Així mateix, s’aconsella la confecció d’una banda de paper permanent de
conservació que inclogui a l’interior de la capsa com a sistema d’extracció indirecta de
l’àlbum del seu contenidor.
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5. LA HANNAH L. FERRERO NASCUDA HANNAH L. HECHLER
“Des d’un començament les càmeres s’integren en la vida familiar. D’acord amb un estudi sociològic
realitzat a França, gairebé totes les llars tenen una càmera, però existeix el doble de probabilitats
de què hi hagi una càmera en una llar amb infants que en una llar sense fills. No fotografiar als fills,
especialment quan són petits, és un signe d’indiferència parental (Sontag, 1981, p. 18)”.

5.1. LA FAMÍLIA DE L’ÀLBUM
Aquest punt és un recull de la informació obtinguda a través de totes les fonts
consultades en la recerca d’aquest treball, i que han permès saber qui és qui en els
arbres genealògics dels dos personatges principals de l’àlbum. La Hannah Hechler i
l’Emilio J. Ferrero Balaguer . Se centrarà en les persones més properes i que en algun
moment tenen una vinculació directa amb l’àlbum, ja sigui perquè encara eren vius en
el moment en què es daten les diferents fotografies de l’àlbum, o perquè d’alguna
manera van marcar significativament les trajectòries vitals d’alguns dels personatges.
Són biografies del que s’ha pogut esbrinar des del naixement fins a la mort del cadascú
d’ells.
En l’apartat següent d’aquest treball, es detalla el que aquests personatges van viure
en funció del que ens explica l’àlbum, contrastat amb la informació obtinguda a través
de la recerca, durant un període que comença l’any 1912 i finalitza el 1929.
Els arbres genealògics de les dues famílies il·lustren els pares, germans i els descendents
fins al dia d’avui, que s’han identificat a través de fonts documentades. Pel que fa a les
dates de naixement i mort, a l’arbre només hi apareixen les que han estat recolzades
per alguna font. Les fotografies de les persones de l’arbre, són fotografies extretes de
l’àlbum per tant són fotografies corresponents a aquells parents que en algun moment
apareixen a l’àlbum familiar.
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5.1.1.1. William Henry Hechler. Pare de la Hannah
“Es de conocimiento generalizado que Theodor Herzl y su libro «El estado judío» constituyen el
punto de arranque de un movimiento que culminaría con la creación del Estado de Israel. Mucho
menos sabido es que Herzl pudo avanzar en sus propósitos gracias sobre todo a un cristiano llamado
William Henry Hechler.”10.

William Henry Hechler va néixer a l’Índia
Britànica el 1845, de pare missioner anglicà
alemany i mare anglesa. Rebé una
educació basada en la Restauració
Evangèlica, on un dels pilars principals és
que la Segona vinguda de Jesús passaria
després que els jueus tornessin a Palestina.
Això l’influí durant tota la seva vida i el
portà a ser una figura cabdal contra
l’antisemitisme i un dels grans promotors
del sionisme, exercint d’assessor, amic i
legitimador de Theodor Herzl, el fundador
del sionisme modern11.
Després de la mort de la seva mare, tornà
amb la família a Europa, sent ordenat
clergue de l’Església Anglicana el 1870, i
participant l’any següent a la guerra
francoprussiana. Anys més tard es
convertiria en preceptor del fill del Gran
Imatge 4: Reverend William H. Hechler i els seus fills.
Duc de Baden, cosa que permeté
convertir-se en gran amic de qui seria el kàiser Guillem II. Després de la mort prematura
del seu pupil, tornà al Regne Unit on exercí diferents càrrecs a l’Església d’Anglaterra.
Fou el 1885 que va ser destinat a l’Ambaixada Britànica a Viena, com a màxima autoritat
religiosa, càrrec que ostentà fins a l’any 1910. Aquests anys dedicat completament a la
seva lluita contra l’antisemitisme, propiciant en l’àmbit diplomàtic moltes de les
decisions que acabarien amb la formació de l’estat d’Israel. Acabada la seva missió
diplomàtica, el 1910 tornà a Londres exercint diferents funcions com a membre de
l’Església Anglicana però alhora portant endavant les seves idees sionistes fins a la seva
mort. Hechler morí sol el 1831 al Mildmay Memoria Hospital a Newington Green
Middlesex. En el seu testament deixava tots els seus béns a Reginald Anthony Colmer
Symes solicitor.12

10

“El cristiano que enseñó a un judío”. Editorial. La razón (Madrid). 20 de maig 2012.
https://www.larazon.es/historico/7684-el-cristiano-que-enseno-a-un-judio-MLLA_RAZON_459220
11
Theodor Herzl y su libro «El estado judío» constituyen el punto de arranque de un movimiento que
culminaría con la creación del Estado de Israel. “El cristiano que enseñó a un judío”. Editorial. La razón
(Madrid). 20 de maig 2012. https://www.larazon.es/historico/7684-el-cristiano-que-enseno-a-un-judioMLLA_RAZON_459220
12
https://probatesearch.service.gov.uk/Calendar#calendar 1931
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5.1.1.2. Henrietta Huggins. Mare de la Hannah
Henrietta Huggins va néixer a Londres l’any 1845. El
seu pare va ser un dels primers advocats en establirse a Austràlia13.
Henrietta Huggins es van casar amb el Reverend
William H. Hechler a Cork, Irlanda el 1876. Del
matrimoni en nasqueren quatre fills, Hannah Louise,
Annie Victoria, Ludwig Ernest i Miriam Ada.
Diferents fonts informen que el Reverend William H.
Hechler s’entregà completament als seus estudis,
pensaments i teories religioses, deixant de banda a la
família. Diferents fonts parlen d’un possible divorci,
però al testament de l’Henrietta hi figura com “wife
of the reverend William Henry Hechler”, per tant
aquest fet no s’ha pogut documentar. Se sap que va
viure a diferents llocs de Londres morint al 95
Hazelville Road Upper Holloway a Middlesex el 2 de
juliol de 1922, deixant com a hereva de tots els seus
béns a la seva filla Ada Miriam14.

Imatge 5: Henrietta Huggins i els seus fills.
Niesky.(1890) (Foto cedida per Jenny and
Rob Heath).

5.1.1.3. Hannah Louise Hechler. L’autora de l’àlbum
Hannah Louise Hechler, va néixer el 3 d’octubre de 1877 a Cork, Irlanda. Fins a l’any
1911, és molt poca cosa el que se’n sap ella. Segurament
la família va anar seguint al pare en donat que se sap que
tots els germans parlaven perfectament l’alemany,
l’anglès i el francès, a part d’una exquisida formació
reservada a les classes benestant de l’època. Poc abans
de desplaçar-se als Estats Units, el 1911, la Hannah vivia
a Londres al 89 Fox Lane Palmers Green, des d’on emprèn
un viatge cap a Dayton, Ohio acompanyada del Demófilo
i el Victor Ferrero, els fills de l’Emilio J. Ferrero. En el seu
expedient d’immigració, el seu estat civil és soltera i la
seva professió és la d’acompanyant. S’especula sobre la
possibilitat que fos la Institutriu dels nens.15
Imatge 6: Hannah Hechler. Any sense
determinar (Foto cedida per Jenny and
Rob Heath).

La Hannah va viure a Dayton uns anys, al 212 “L” Street,
adreça que es pot trobar a documents d’immigració de
diferents països americans, als que va viatjar per motius

13

“Our Early Settlers”. Editorial. The Loxton News. (Loxton, Austràlia). 25 de maig de 1967: 6.
https://probatesearch.service.gov.uk/Calendar#calendar 1922
15
Informació donada per Robert Heath
14

25

professionals de l’Emilio. En aquests també apareix que el seu estat civil és casada i el
seu cognom ha canviat a Ferrero.
El setembre de 1915, van tornar de l’Argentina per establir la seva residència a
Barcelona. La seva vida social a Barcelona incloïa formar part de la Junta Directiva
d’Acción Femenina i també a l’organització dels esdeveniments de les Cases Clares del
Foyer Français de Barcelona. Durant els primers anys a Barcelona, adoptà a la seva filla
Esther. Segons sembla, anys més tard, la Hannah exercia de professora d’idiomes a
Barcelona16.
Un cop esclatada la Segona Guerra Mundial hi ha documentació de la Hannah vivint amb
la seva germana Annie Victoria a Anglaterra. Se sap que la Hannah en algun moment
tornà a Barcelona per quedar-se fins a la seva mort17, que no ha estat documentada.

5.1.1.4. Annie Victoria Hechler. Germana gran de la Hannah
Annie Victoria Hechler va néixer a Cork el 1878. En el cens
d’habitants de 1901 l’Annie Victoria es trobava
registrada amb la família Wilbraham, a Cudington,
Cheshire, England, on exercia com a Institutriu de la
família.18 La mateixa feina que duria terme l’Ada, amb
famílies benestants tant al Regne Unit com a Austràlia.
Possiblement la relació de la Hannah i l’Emilio també
comencés com a institutriu dels seus fills.
Per diferents documents se sap que era religiosa i que es
trobava al Saint John’s Home al Saint Mary Road
d’Oxford, al regne Unit el 1939, durant la Segona Guerra
Mundial. Va morir com a monja el 1961 a l’All Saints
Convent, St. Albans, Oxfordshire.
Imatge 7: Henrietta Huggins i els seus
fills. Mülhausen (1900) (Foto cedida per
Jenny and Rob Heath).

16

Padró Municipal d’Habitats de Barcelona. Any 1940
Una cosina escriu a la Hannah des de Austràlia per demanar informació sobre la família el 6 de gener
de 1967, per tant la Hannah encara viu. Informació facilitada per Robert Heath. Per altra banda, en un
article sobre Ernest Henry Hechler, on es parla de les seves germanes, es diu “His only surviving sister lives
in Spain”. “Ernest Henry Hechler”. Editorial. Loxton News (Loxton, Australia). 25 de maig de 1967: 6.
17

18

“England and Wales Census, 1901. (https://familysearch.org/ark./61903/1:1:XS6BF2:8 April 2016)
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5.1.1.5. Ernest Henry Hechler. Germà de la Hannah
Ernest Henry Hechler (Erny per als seus familiars i amics), va
néixer a Cork el 1880. Segons un article publicat a un diari de
Loxton19, la seva formació va tenir lloc a diferents institucions
d’Europa, segurament a conseqüència de les obligacions del
pare. Va estudiar a Suàbia, Viena, Basilea i Londres. La llengua
de la família era l’alemany, però també parlava fluentment el
llatí, el francès, el grec, l’hebreu i per descomptat l’anglès.
El 1909 després dels seus estudis a la Universitat de Londres i
esdevenir advocat va emigrà a Austràlia aquell mateix any. La
seva primera destinació fou Kapunda (South Australia), que
era el segon assentament més gran de l’estat en aquell
moment donada la gran importància que representava la
Imatge 8: Ernest Henry Hechler.
Basilea. (1900). (Foto cedida per mineria del coure i l’agricultura a la zona. Allà treballar en
Jenny and Rob Heath)
diferents bufets d’advocats. Segurament trià aquesta
destinació perquè el seu avi matern hi havia exercit com
advocat uns anys abans. Anys més tard es traslladà a Loxton on obrir el seu propi bufet,
sent el primer advocat que s’establia a la ciutat.
La zona de Loxton era una important
zona de cultiu de fruites. Molts
luterans s’hi havien traslladat des
d’Alemanya per motius religiosos.
Erny Hechler amb les seves
excel·lents habilitats en alemany i en
anglès haurien propiciat aquest nou
emplaçament per a la seva professió. Imatge 9: The Loxton News. Loxton (Austràlia), 25 de maig de
Va passar la resta de la seva vida a 1967.
Loxton , integrant-se completament en aquesta ciutat on se’l recordava com a excel·lent
jugador de tenis, per participar en nombrosos esdeveniments musicals i dedicant també
gran part de la seva vida a l’ensenyament.
La seva oficina està reconstruïda al The Loxton Historical Village, un museu a l’aire lliure
en què es mostra el que seria la ciutat de Loxton a principis del segle XX. Una de les
atraccions és la recreació del despatx del primer advocat a Loxton, el d’Henry Hechler
on es poden veure mobles seus, llibres i altra documentació que li van pertànyer. El
Henry va tenir una excel·lent relació amb la seva germana Ada, qui visqué també a
Loxton. De la relació amb la resta de la família, només se’n sap d’una carta en que el
Rev. William H. Hechler li comunica al seu fill que havia tornat a Londres, el 1910,
després dels anys de servei a l’Ambaixada Britànica.

19

“Our Early Settlers”. Editorial. The Loxton News. (Loxton, Austràlia). 25 de maig de 1967: 6.
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El Henry va morir a Loxton el 1972. En el seu testament deixà una cinquena part de la
seva herència a la seva neboda Esther Lawie d'Ibañez, que vivia al carrer de Peris
Mencheta, 65-67 al barri d’Horta, de Barcelona.20
5.1.1.6. Ada Miriam Hechler. Germana petita de la Hannah
Ada Miriam Hechler va néixer a Tottenham, Middlessex, England el 1882. Va viure a
Croydon21, Anglaterra fins al 1924, any que embarcà cap a Adelaide (Austràlia), per
trobar-se amb el seu germà a Loxton. Un cop allà exercí d’institutriu, feina que ja havia
exercit en altres importants famílies angleses.
Geoffrey Dutton (1922-1998), el fill d’una de les
famílies més prominents d’Austràlia, fou escriptor i
historiador. En un dels seus llibres escriu sobre la
seva biografia lligada a la història d’Austràlia, i parla
de qui era Miss Ada Hechler (Heckie per a la família).
Dutton la recorda com una dona severa, exigent que
feia servir el bastó tantes vegades com fos necessari.
Els dies eren llargs, començaven a dos quarts de vuit
del matí amb les classes de piano i no acabaven fins
a l’hora en què els hi servien el té a dos quarts de set
de la tarda. L’Heckie els hi va ensenyar alemany i
francès, aprenent molts poemes de memòria i
dictats inacabables. De l’anglès recorda que amb 6
anys ja llegia els viatges de Gulliver. L’Heckie també
feia servir la seva mà dura a les seves classes
d’aritmètica, llatí i piano 22.
Aquest alumne recorda aquests anys com a molts
durs però que agraeix a Miss Hechler el fet d’haverlo ensenyat a llegir i a treballar i per tots aquells
poemes que passats els anys encara recorda.
Imatge 10: Ada i Ernest Henry. Mülhausen
(Foto cedida per Jenny and Rob Heath)

L’Ada Miriam tornà a Londres des de Brisbane el 1931, any de la mort del seu pare.
Tornà de nou cap Adelaida des del port de Londres el 1938. Morí a Loxton aquell mateix
any.

20

Missatge a l’ancestry.com: “Tinc una còpia manuscrita de la voluntat de Teddy, sense data, en la qual
deixa una cinquena part del seu testament a la seva neboda Esther Lawie d'Ibañez, que viu al carrer de
Peris Mencheta, 65-67 al barri d’Horta, a Barcelona”.
21

488, Brigthon Rd. S. Croydon, Surrey. www.nationalarchives.gov.uk
Names and descriptions of British passengers embarked at the port of London with destination
Australia. 26th February 1938.
22
PDF del llibre facilitat per Robert Heath. Conté el text i l’autor, però no el títol.
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5.1.1.7. Esther Ferrero Hechler. Filla de la Hannah i l’Emilio
Esther Ferrero Hechler va néixer a Londres el 1918. És
la filla adoptiva de la Hannah Hechler i de l’Emilio J.
Ferrero Balaguer23.
Ni l’Annie, ni l’Ernest, ni l’Ada es van casar. No hi ha
més descendència que la de la Hannah per aquesta
branca de la família.

Imatge 11: “Ada and Esther on the roof.”
Barcelona (1922). (Foto cedida per Jenny
and Rob Heath i a la pàgina 96 de
l’àlbum, FAF-88-2-P96).

23

Padró Municipal d’Habitants de Barcelona (1930).
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5.1.2.1. Belén Sárraga Hernández. Primera dona de l’Emilio
Belén de Sárraga Hernández va néixer a Valladolid el 1872. Per explicar la seva biografia
es pren de base un dels articles de la professora M. Dolores Ramos (Ramos, 2015), qui
diu d’ella que és potser una de les dirigents més carismàtiques del grup de
propagandistes i escriptores republicanes, lliurepensadores i feministes que van
estendre el seu ideari per Espanya i Hispanoamèrica. Filla de Vicente de Sárraga, un
republicà i maçó procedent d’una família burgesa de San Juan de Puerto Rico, i de Felisa
Hernández, d’origen humil. La família es traslladà de Puerto Rico el 1880, on hi estudià
Magisteri i rebent una educació il·lustrada, fruit de diferents influències que inclinaren
el seu esperit cap a la lliure consciència uns anys més tard. La família tornà a Espanya el
1888.
Un cop a Espanya, va començar a freqüentar els cercles republicans federals, on conegué
a l’Emilio Ferrero Balaguer amb el que es traslladà a viure a Barcelona el 1890. La parella
va contraure matrimoni el 1894 a Barcelona. Ella va confessar que havia trobat un
“company de vida i un company de doctrina, una ànima bessona a la seva, a més d’un
mentor amb el qual predicar els seus ideals a mítings, conferències i altres actes públics.”
No va passar molt de temps perquè la Belén fos reconeguda per la força de la seva
oratòria i pels bel·ligerants articles a la premsa de Barcelona i de Madrid.

Van tenir tres fills: Libertad, Demófilo Danton i Victor
Volney, noms de ressonància lliurepensadora.
Durant quinze anys la parella va compartir nombroses
gires polítiques i va lluitar per materialitzar els seus
ideals fraternal-laic-republicà universal. L’Emilio va
passar a ocupar un discret segon pla com el “marit de
Belén Sárraga” en la projecció pública quan vivien a
l’Uruguai. La brillantor, el carisma i la capacitat
d’arrossegament els va acaparar la Belén.
El 1911 la Belén va eliminar el seu cognom “Ferrero” i
va optar pel “de Sárraga”, manifestant la seva
autonomia.
Al llarg de la seva vida va fundar nombroses entitats
femenines tant a Espanya com a Sud-amèrica, combinant amb la docència a diferents
escoles laiques. Va residir a Madrid, Barcelona, València i Màlaga. Es van traslladar amb
l’Emilio a Montevideo el 1907. Va passar llargues temporades a Lisboa i Buenos Aires,
ciutat on va fixar la seva residència de 1915-1921. Va viatjar des del Carib fins a la Terra
de Foc en quatre ocasions entre 1912-1913, 1915, 1918 i 1930, pronunciant moltes
conferències en diferents països. Va col·laborar amb els presidents de diferents països
sud-americans. Mèxic fou la segona pàtria, fins al punt d’obtenir la nacionalitat
Imatge 13: Belén Sárraga de Ferrero. (1900).
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mexicana el 1926. Tornà a Espanya després de proclamar-se la Segona República amb la
idea d’afavorir la unió dels federals, per defensar els principis laics i humanistes
representats per la Lliga dels Drets de l’Home i defensar un front polític d’esquerres.
Acabada la guerra civil es va exiliar a Mèxic, on gran i malalta i amb problemes econòmics
afrontà els últims anys de la seva vida. Morí el 10 de setembre de 1950 a Mèxic D.F. Les
seves restes van ser vetllades pels seus amics espanyols i mexicans d’acord amb el ritu
maçònic i, posteriorment, incinerats, com aconsellaven els espiritistes i lliurepensadors
més conseqüents.
5.1.2.2. Emilio J. Ferrero Balaguer. El marit de la Hannah
Emilio Jesús Ferrero Balaguer va néixer a Almansa (Albacete) el 9 de juliol de 1872, fill
de José Ferrero Puerto i M. Carmen Balaguer Ferrero.
L’Emilio treballava com a comerciant a València on residia i freqüentava els cercles
republicans federals de la ciutat. El 21 de setembre de 1890 s’inicià a la maçoneria en
la Logia Puritana de Valencia24, el mateix any que es traslladà a viure Barcelona, on el
1894 es casà amb Belén Sárraga Hernández25. Del matrimoni van néixer tres fills
Libertad(1896- 1905), Demófilo Danton (1898-1987), i Victor Volney (1904 -1918).
Durant el període 1897-1909, les amistats polítiques de Belén Sárraga i Emilio J. Ferrero
eren de l’entorn del republicanisme radical com Odón de Buen, Vicente Blasco Ibáñez,
Rodrigo Soriano. Ignacio López Lapuya, Alejandro Lerroux o Anselmo Lorenzo (Ramos,
1998).
Les paraules següents mostren els lligams que la Belén sentia pel llavors marit seu:
“A ti, quien me ligan los dobles lazos de amor y comunión de idees, que eres no solo el padre de
mis hijos, sino (...) también el alma gemela a la mía y con ella identificada para la defensa de los
grandes ideales humanos: a ti, que en mis luchas contra toda tiranía, fuiste mi cooperador, mi
sostén, mi compañero, mi hermano... (Sárraga de Ferrero, 1901).”

Un ideari polític que feu que ambdós tinguessin problemes amb la justícia espanyola
que els obligà a traslladar-se per diferents punts de la geografia espanyola i més tard
emigrar cap a Sud-Amèrica, com tants d’altres republicans europeus i espanyols. L’any
1907 s’instal·laren a l’Uruguai.
Per fonts consultades se sap que el 1909 l’Emilio vivia a Londres des d’on emprengué un
viatge cap als Estats Unit, passant per l’Illa d’Ellis26 a New York, com milions
d’immigrants europeus, per instal·lar-se a Dayton, el desembre de 1910. A Dayton
treballà per la National Cash Register Company, empresa a la presumptament ja hi
treballava quan residia a Londres.

24

Centro Documental de la Memoria Històrica de Salamanca: Expediente SE-MASONERIA_B, C.474
Dades extretes de la certificació literal de matrimoni de l’Emilio J. Ferrero i la Belén Sárraga, Registre
Civil de Barcelona. Tom 15-6 de la Secció Segona.
26
Emilio Ferrero Balaguer. New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island,
1820-1957. Digital Images. Http://ancestry.com
25
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Els seus fills acompanyats de la Hannah Hechler arribaren també als Estats Units uns
mesos més tard, el març de 191127. El mateix any en què es firma el divorci a
Montevideo, Uruguai amb la primera esposa de l’Emilio, la Belén28.
En data 14 de febrer de 1913, l’Emilio firmà la declaració amb la qual es va naturalitzar
com a americà, renunciant expressament en el mateix document a la fidelitat al rei
espanyol Alfons XIII.29
L’Emilio, la Hannah i Victor viatjaran per diferents països del Carib i Sud-Amèrica per
motius laborals de l’Emilio30. Després d’uns anys treballant per la mateixa companyia, a
Sud-Amèrica, deixaren Buenos Aires per instal·lar-se a Barcelona a partir de 1916.
A Barcelona, l’Emilio continuà treballant per la mateixa companyia per la qual treballava
a Dayton, a part de prendre parts en altres negocis. Va compartir la seva activitat
comercial a la ciutat amb altres activitats de caràcter social. Una d’aquestes és la
participació activa en Le Foyer Français de Barcelona, sent membre de la Junta Directiva,
alhora que hi participava com a ponent en diferents conferències organitzades per
l’entitat.
Segurament a causa de les seves idees republicanes, va formar part del comitè de les
Cases Clares a Barcelona, que tenia per objectiu acollir els nens pobres, els pares dels
quals havien mort o estaven mal ferits en la Gran Guerra. Una entitat de caràcter
aliadòfil en un entorn presumptament neutral per part de Barcelona durant la Primera
Guerra Mundial.
L’Emilio va viure al seu domicili del carrer Mallorca, 217 primer segona, fins a la seva
mort el 2 de febrer de 1938. Fou enterrat al cementiri de Montjuic en una fossa comuna,
el que avui s’anomena el Fossar de la Pedrera.
5.1.2.3. Libertad Ferrero Sárraga. Filla de l’Emilio
Libertad Ferrero Sárraga va néixer a València el 1896 , primera filla de l’Emilio J.
Ferrero Balaguer i la Belén Sárraga Hernández.
Va morir l’1 d’agost de 1905 a Burjassot, al domicili del seu tiet Trinitario Ferrero. Segons
la partida de defunció la causa de la mort fou una meningitis31.

27

New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island, 1820-1957. Digital
Images. http://ancestry.com
28
Dades extretes de la certificació literal de matrimoni de l’Emilio J. Ferrero i la Belén Sárraga, Registre
Civil de Barcelona. Tom 15-6 de la Secció Segona. Inscrit el divorci de Belén contra Emilio a Montevideo,
es dictà sentencia el 30/10/1911. S’incriurà la notificació d divorci el 20 d’abril de 1922.
29
"Ohio, County Naturalization Records, 1800-1977", database with
images, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPH4-VJGM : 3 february 2019), Emilio
Jesus Ferrero, 1913.
30
De Belize a New Orlenas. Lousiana, New Orleans Passenger Lists 1820-1945. Emilio Ferrero.
http://ancestry.com
31
Registre civil de Burjassot – Partida de defunció de Libertad Ferrero Sárraga. Facilitada per
l’historiador de Burjassot, Robert Blanes Andrés.
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5.1.2.4. Demófilo Danton Ferrero Sárraga. Fill gran de l’Emilio
Demófilo Danton Ferrero Sárraga va néixer a Valencia el 1898. Juntament amb la família
es desplacen a l’Uruguai cap al 1907. El 1909 estaven vivint a Londres, al 91 Fox Lane
Palmers Green. El 22 de març de 1911, juntament amb el seu Victor acompanyats de la
Hannah Hechler embarcaran amb destinació a Dayton,
als Estats Units, per retrobar-se amb el seu pare que
havia arribat uns mesos abans.
A Dayton estudià en el St. Mary’s School on va ser
guardonat amb un premi a l’excel·lència en Història
Irlandesa. S’especula que el 1916 es va allistar amb
l’exèrcit americà, falsejant la seva data de naixement.
Quan els Estats Units van entrar en guerra el 1917,
s’embarcà cap a Europa on lluità al bàndol aliadòfil a la
Primera Guerra Mundial. Durant el mes de juny de 1919
va deixar França per tornar als Estats Units. En tornar als
Estats Units va començar a treballar com a traductor, una
feina que va realitzar durant tota la seva vida, alhora que
treballava per la Egry Register Company, una feina molt
semblant a la del seu pare a la National Cash Register. Es
va casar el 1920, a l’Estat d’Ohio amb la Leslie Myrtle
Fowle. Del matrimoni en nasqué un fill el mes d’agost de
l’any següent, el Danton Volney.
El Demófilo va estar lligat al món del cinema, a Dayton,
esperava esdevenir un segon Hollywood, però finalment
no va reeixir. Durant la Segona República Espanyola, el
Imatge 14: The Dayton Herald.
Dayton (EUA), 10 d'agost de 1922.
Demófilo va viure a Espanya, on es dedicà a fer
traduccions de llibres republicans. El 1937, en plena Guerra Civil Espanyola va tornar als
Estats Units amb la que esdevindria la seva segona dona, María García i la filla d’aquesta.
Es va establir a Califòrnia on treballà com a traductor i actor a Hollywood.
El 1960, Demófilo es va casar amb la cubana, Oneida R. Paloma a New York. D’aquest
matrimoni en nasqueren quatre fills: John Danton, Ellen, Walter i la Eve Miria. Durant
els anys 70 va continuar molt actiu en la seva comunitat a Florida donant conferències
a diferents organitzacions així com traduint.
Morí el 21 d’abril de 1987. Pel fet d’haver participat com a soldat americà a la Primera
Guerra Mundial, va ser enterrat al cementiri militar de Dallas Fort Worth National
Cementery.
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5.1.2.5. Victor Volney Sárraga. Fill petit de l’Emilio
Victor Volney Ferrero Sárraga va néixer a Málaga el 1904. Se sap que cap al 1907 es
desplaçà amb els seus pares cap a l’Uruguai. No s’ha pogut documentar com arriba a
Londres, on el 1909 vivia al 91 Fox Lane Palmers Green, amb el seu pare i el seu germà.
Adreça des d’on ell 22 de març de 1911, juntament amb el seu germà acompanyats de
la Hannah Hechler embarcaran amb destinació a Dayton, als Estats Units, per retrobarse amb el seu pare que hi havia arribat uns mesos abans.
Amb el seu pare i la Hannah va viatjar cap a Europa el març de 1913 per emprendre un
mes més tard un viatge cap a les Amèriques l’abril de 1913. Es té constància de la seva
arribada a diferents països de Sud-Amèrica com Puerto Rico, Veneçuela o Argentina.
El Victor va morir al domicili familiar de Barcelona, el 28 de setembre de 1918.
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5.2. QUÈ ENS EXPLICA L’ÀLBUM
Ha arribat el moment de llegir la història que ens explica aquest àlbum, una història
explicada per la Hannah. La Hannah trià del seu arxiu aquelles fotografies que
segurament volia guardar a la seva memòria o que desitjava compartir amb algun altre
membre de la seva família. Unes fotografies que estan meticulosament seleccionades i
a més la majoria amb anotacions manuscrites fetes per la mateixa Hannah32. L’àlbum
està inacabat, aquestes anotacions passen a ser esborranys i no títols perfectament
retolats a partir de la pàgina 61 de l’àlbum, per què? No es té la resposta com a tants
altres interrogants que sorgeixen cada vegada que es torna a fullejar l’àlbum. Moltes
preguntes, però alhora moltes històries creades de nou. Aquest és el punt on comença
una lectura de les moltes lectures que es poden fer a partir de les fotografies i de les
respostes trobades a partir de fonts institucionals, hemeroteques, correus, fonts orals i
la intuïció moltes vegades del mateix lector.

5.2.1. De Londres a Dayton
Les primeres fotografies que apareixen a l’àlbum corresponen a Mr. John Henry
Patterson, president de la National Cash Register, a les oficines centrals de la Companyia
a Dayton, Ohio, Estats Units, el 1912.

Imatge 15: Àlbum IEFC FAF-88-2-P1

32

Arran d’aquest treball, s’ha descobert que un altre álbum de l’arxiu de l’IEFC, pertanyia a la mateixa
familia. Un álbum de fotografíes, completament diferent ja que les fotografíes están enganxades sense
cap ordre cronólogic, amb anotacions però res a veure amb la minuciositat en que estan fetes a l’àlbum
objecte d’estudi. Això reforça la idea de què la Hannah va fer aquest àlbum cuidant al màxim tots els
detalls.
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Per què la Hannah començà el seu àlbum amb tres fotografies d’aquest personatge?
Mr. Patterson va fer de la NCR una de les primeres companyies americanes modernes
introduint nous mètodes de vendes agressius i tècniques de negoci, inventant el que fou
un primer manual de vendes, alhora que establia el que seria la primera escola de
formació en vendes. Una altra de les innovacions fou el programa integral de benestar
social per als seus treballadors, tota una innovació en la indústria de l’època.
W.A. Bodfish visità la NCR a Dayton, Ohio, el 1915, data contemporània a les fotografies
de la Hannah. Bodfish escrigué un article sobre el president d’aquesta Companyia,
descrivint-lo amb les paraules següents:
“Jo vaig tenir el privilegi de ser a Dayton el 1915. Aquell any em donà l’oportunitat d’estudiar
Patterson, al treball, al joc, al dinar, a l’esmorzar, al lunch, a la sella, a peu, als congressos, i
finalment al sanatori de Battle Creek..... era un home d’acció, acció i acció. Ell estimava el
telègraf. Li agradaven els automòbils ràpids, trens expressos, comunicacions a llargues
distàncies, transatlàntics de cinc dies. Treballava dret. No podia pensar sense un full de paper al
seu costat per esquematitzar els seus pensaments. 33”

A la plana següent de l’àlbum, apareixen quatre personatges on al peu de cada una de
les fotografies mostra el seu nom: Emilio J. Ferrero, Hannah, Demófilo i Victor. Aquests
personatges es troben fotografiats a Dayton, Ohio, corroborat a través de l’aplicació del
Google Maps, on es pot veure que encara avui està en peu l’edifici de què va ser la seu
central de la NCR a Dayton, Ohio.
Semblen una família, i més si continuem amb la visualització de les fotos, veiem
fotografies dels personatges davant de casa o acompanyats del que podrien ser veïns,
companys de feina dels pares o amics de l’escola.
Fullejant detingudament cadascuna de les pàgines, acapara cada cop més l’atenció, que
els personatges es van fent familiars al lector, es comença a especular en la relació que
pot existir entre els personatges, els llocs i les dates. Qui ha redactat aquesta història
ha anotat amb molta cura sota de cada fotografia qui és el personatge fotografiat, en la
majoria de les mateixes també hi figura una data, sorprenent la precisió de moltes
d’aquestes dates i els emplaçaments.
Les quinze primeres pàgines d’àlbum corresponent a l’any 1912 i totes pertanyen a la
ciutat de Dayton als Estats Units. Aquí és on comencen a sorgir una pregunta darrera
l’altra, possiblement la primera de totes seria: Qui és aquesta família?

33

Bodfish, W.A. (1927). Els homes i les obres. El pare del “Service Selling”. La Nova Revista. Vol. II.
Núm. 7: 253-257. https://ddd.uab.cat/pub/novrev/novrev_a1927m7n7.pdf
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Imatge 16: Àlbum IEFC FAF-88-2-P2

Avui ens sembla que qualsevol informació que busquem la podem trobar simplement
fent la consulta a Internet, però a vegades no és tan senzill. Amb l’àlbum al davant ple
d’interrogants es tractava de buscar alguna dada que donés alguna pista sobre els
personatges, es coneixia un lloc Dayton, uns edificis que corresponien a la seu central
de la NCR Company i al complex d’habitatges que la Companyia havia edificat per als
seus empleats. Però, Quina era la relació de tot això amb els personatges que apareixien
a les fotografies?
La primera entrada a Google fou la d’Emilio J. Ferrero, però cap dels resultats es podia
relacionar amb qualsevol cosa que es pogués interpretar de l’àlbum. Hananh Ferrero,
tampoc cap interpretació que ens donés una informació satisfactòria. El mateix amb
l’entrada de Victor Ferrero.
La gran sorpresa fou en introduir el nom de Demófilo Ferrero. Google entre els resultats
obtinguts de la consulta, un epitafi on restava escrit Danton D. Ferrero. PFC US ARMY
WW1. MAR 31 1985 APR 21 1987. Unes pàgines més endavant de l’àlbum, hi ha
fotografies del Demófilo vestit de soldat americà cap al 1919, cosa que podia fer pensar
que era la mateixa persona. Amb aquest nom i aquesta data es buscà a la pàgina de
genealogies FamilySearch.org34, el nom i la data de naixement per veure si hi ha alguna
persona amb aquestes dades. El resultat fou que aquest Demófilo Danton Ferrero era
fill d’Emilio J. Ferrero i Belén Sárraga. El nom del pare coincidia amb el que sembla el

34

Organització sense ànim de lucre que es dedica a descobrir i conservar històries familiars, mitjançant
la pàgina web que té accés gratuït a tota mena de registres. És un projecte gestionat i finançat per
l’Esglèsia Mormona.
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pare en les fotografies, però el nom de la mare no sortia per enlloc a l’àlbum. El nom de
la dona que semblaria la mare era Hannah.
A partir d’aquest moment es buscà a Internet el nom de Belén Sárraga. La sorpresa fou
que com a resultats hi havia molts articles, blocs, entrades de Wikipedia, és a dir moltes
dades sobre la lliurepensadora, republicana, maçona,... que corresponia a aquest nom.
La majoria d’aquesta informació estava signada o constava a la bibliografia la professora
de la Universitat de Màlaga M. Dolores Ramos Palomo, qui ha dedicat gran part de la
seva trajectòria professional a la vida de la Belén Sárraga.
El pas següent fou localitzar a la professora Ramos i enviar-li un correu explicant el que
es veu a les fotografies i demanant si aquesta podia ser la família de la Belén Sárraga. La
Dra. Ramos confirmà en un correu35 que no hi ha dubte de què l’àlbum de l’IEFC
corresponia a la família de l’Emilio J. Ferrero qui havia estat casat en primeres núpcies
amb la Belén Sárraga, de qui es va separar a l’Uruguai i que la dona que apareix a les
fotografies és la seva segona dona (no s’ha pogut confirmar el seu casament) i que els
fills són els del primer matrimoni, el gran Demófilo Danton i el petit Victor Volney, els
quals havien tingut una germana que va morir amb nou anys a Burjassot el 1905 36, la
Libertad. A partir d’aquí comença l’extraordinari viatge a través de l’àlbum de la Hannah.
Emilio J. Ferrero Balaguer, amb residència habitual al 91 Fox Lane Palmers Green de
Londres, arribà a New York procedent de Southampton, com consta a la documentació
d’arribada d’immigrants a l’Illa d’Ellis a New York. Tots els expedients de les persones
que entraven als Estats Units, estan digitalitzats i es poden consultar mitjançant la
pàgina web de The Statue of Liberty & Ellis Island Foundation 37. D’aquesta manera se
sap que l’Emilio arribà a New York a bord del vaixell Oceanic el dia 28 de desembre de
1910 per establir la seva nova residència a Dayton, Ohio.
Dayton era la seu de la National Cash Register amb Mr. Patterson com a President.
Possiblement l’Emilio Ferrero ja treballava per NCR a Europa i més concretament a
Londres. En un article del The Dayton Herald38, confirma que era representant de la NCR
al seu propi país (França, Anglaterra o inclús Espanya ) i a Sud Amèrica. Aquest mateix
article de diari ens informa que la primera residència a Dayton fou un apartament al
número 31 de la South Perry Street. En la mateixa publicació es diu que és parent del
cèlebre i màrtir educador espanyol, que va fundar un nou sistema d’educació a Espanya
Francisco Ferrero. Segurament l’estan relacionant amb Francesc Ferrer i Guàrdia, el
parentiu amb el qual no ha estat possible de trobar però sí que en certs moments van
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compartir ideari polític. Tant l’Emilio J. Ferrero com
la Belén Sárraga figuraven en l’agenda manuscrita
de Ferrer i Guardia39.
Pocs mesos més tard, exactament el 30 de març de
1911, els seus dos fills Demófilo i Victor
acompanyats de la Hannah arribaren també a l’Illa
d’Ellis procedents del port de Liverpool amb el
Imatge 17: The Dayton Herald. Dayton (EUA),
vaixell Saint Paul. En el document d’arribada consta
2 de gener de 1911.
que la seva última residència havia estat a Londres,
la mateixa que mesos abans havia estat la del seu
pare, i pel que fa a l’adreça d’arribada als Estats Units,
hi figura el 212 de “L” Street de Dayton. La Hannah
entra als Estats Units com acompanyant dels dos
nens, soltera i de professió cuidadora dels nens40.
Segons un parent llunyà de la Hannah, especula que
segurament la Hannah fos la persona que cuidava i
educava als fills de l’Emilio, a Londres. Es tenen dades
que les dues germanes de la Hannah, havien estat
institutrius d’importants famílies tant a Anglaterra
com a Austràlia, donada la bona formació que havien
rebut, tant en idiomes, parlaven perfectament
l’anglès i l’alemany, com en altres branques del
Imatge 18: Agenda manuscrita de Francesc
Ferrer i Guàrdia. 1900-1901. Fundació coneixement.
Francesc Ferrer i Guàrdia.

Aquests expedients amb les dades dels immigrants
que arribaven als Estats Units, mostren que el pare dels nens havia canviat d’adreça des
de la seva arribada a Dayton, potser li va permetre l’herència rebuda d’un oncle, com
mostra un article en el diari local de Dayton 41. Una herència per valor de 37.000 dòlars,
una quantitat gens menyspreable, ja que al canvi d’avui representaria una herència
d’algun milió de dòlars.
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5.2.2. La seva vida a Dayton
Tenint en compte la informació rebuda del Museu de Dayton42,i per altres mitjans
també, es confirma que la família vivia en el 212 East “L” Street, un carrer que formava
part del complex de la NCR, a Dayton. La mateixa adreça que trobem com anotació en
algunes de les fotografies corresponents a la seva casa. A l’àlbum hi ha moltes
fotografies del domicili familiar al “L” Street, fins i tot s’hi troba una fotografia de
l’interior de l’habitatge, una de les poques fotos d’interior que es poden observar en tot
l’àlbum. La Hannah fotografià a les diferents ciutats on ha viscut la família, la que ha
estat casa seva, remarcant en les seves anotacions “aquesta és casa nostra”. Ho farà
també amb la casa de la mare de l’Emilio, a Burjassot així com la casa de la seva mare a
Londres.

Imatge 19: Àlbum IEFC FAF-88-2-P14

Els anys en què la família va viure a Dayton, hi ha constància d’algunes de les activitats
socials en les quals prenien part, tenint en compte les fotografies, però també pels
articles de la premsa local, que seguia de prop la vida social de la ciutat. Un altre
testimoni de què passava aquells anys és el testimoni de W.A. Bodfish:
“Una vegada a l’any (Mr. Paterson), invitava tota la població d’Oakwood, un suburbi de Dayton,
a Far Hills, la seva casa, on els eren servides bèsties senceres rostides a l’ast.....

“

Es tenen fotografies de la Hannah i els nens a Far Hills, una d’elles les poques fotografies
acolorides de l’àlbum, on podem veure al Victor, la Hannah i un cavall pasturant. A una
altra de les fotografies en aquesta mateixa ubicació, hi veiem a la Hannah ajudant al
Victor a cordar-se una de les sabates. Hi ha altres fotografies al Mr. Patterson’s Lodge
42
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on veiem a la Hannah amb alguna altra de les senyores segurament dels treballadors de
la NCR.
Aquesta devia ser una de les moltes activitats organitzades per als treballadors i familiars
de la NCR. Es troben fotografies on en Victor està d’espectador al NCR Gun Club. Hi ha
molta gent aplegada, molts mirant però d’altres que sembla que estiguin participant en
una competició de tir. La Hannah no deixa de remarcar que entre els assistents s’hi troba
Mr. Bippus, que segons la premsa de l’època a Dayton, fa constar que era Secretari i
Tresorer a NCR.43
W.A. Bodfish, en el seu article ens dóna encara algun detall més de la vida dels
treballadors de Mr Patterson:
“Un dia a les cinc del matí muntà a cavall i ho trobà agradable. Ergo, tots els caps de departament
havien de muntar a cavall. Foren comprats els cavalls i construïts els estables. Durant uns quants
mesos tothom, magre o gras, sortia a cavall i l’esquadró era precedit per un trompeter. Ell
cancel·là l’ordre tan sobtadament com l’havia donada. Una nit els cavalls i tot rastre dels estables
desaparegueren”.

Però a l’àlbum de la Hannah els cavalls hi són presents. En data 5 d’octubre de 1912, no
sabem si responen al que ens explica W.A. Bodfish referent als cavalls i a Mr. Patterson,
però en el Country Club Horse Show de Dayton se celebrà el First Horse Show de Dayton,
com ho immortalitzà la Hannah en una de les pàgines de l’àlbum. Hi podem veure a Mr.
Patterson muntant a cavall, així com Mr. Lingham44, que segons els diaris de Dayton era
el director d’exportació de la Companyia.
A la pàgina següent de l’àlbum hi ha fotografies de la Hannah com amazona dalt del
cavall Darling, juntament amb altres homes, possiblement també directius o
treballadors de la NCR. No podem saber si l’Emilio seguint les normes de Mr Patterson
també havia de muntar a cavall, d’ell no n’hi ha cap testimoni gràfic, possiblement era
la persona que immortalitzava el moment darrere la càmera.

Imatge 20: Àlbum IEFC FAF-88-2-P7
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42

Altres fets lligats a les activitats de la NCR a la ciutat, estan relacionats amb les fotos del
Demófilo i el Victor al Boy Garden. En un altre article al diari local mostra que els nens
de la família van guanyar un concurs pel bé que havien cuidat els jardins de l’empresa
en la qual treballava el seu pare, un premi adreçat als fills dels treballadors.45.
A tot l’àlbum de fotografies, crida l’atenció la minuciositat en què la Hannah ròtula cada
una de les fotografies, no en tenim cap dubte que ens trobem a Dayton, totes les
activitats es desenvolupen al voltant de la NCR. Per altra banda, atreu l’atenció també,
les dates, totes les que s’han pogut corroborar encaixen exactament amb el dia que es
va produir. Una altra dada que la Hannah fa que posem una atenció especial són les
persones que apareixen a les fotografies. En un primer moment sembla que vulgui
remarcar qui són, però prenem l’àlbum com un tot, podem arribar a concloure que les
persones que hi apareixen no són a l’atzar, sinó que totes tenen una rellevància especial.
Un dels personatges que està a les fotografies amb els nens al Boy Garden, és el Dr E.A.
Baber, el director de l’Hospital de Dayton Hospital46 o com a superintendent of Dayton
Hospital47, fotografiat amb els nens vestits de festa. En unes altres fotografies dels nens
en el mateix lloc treballant el jardí amb el jardiner van vestits amb granotes de treball i
barrets per protegir-los del sol.

Imatge 21: Àlbum IEFC FAF-88-2-P8
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Continuant mirant més enllà de la instantània, es pot veure una fotografia dels nens
posant davant del St. Mary’s School, escola a la qual assistí el Demófilo durant la seva
escolarització a Dayton. Es pot saber per la premsa que durant la seva estada a l’escola
el Demófilo va guanyar algun premi a l’excel·lència el 191348.
Un altre personatge immortalitzat a l’àlbum del món de la medicina és la Dra. Mary E.
Cadwallader. S’ha pogut saber a través de la premsa que era la directora de l’Hospital
Estatal, especialista en malalties mentals convençuda de què les "pel·lícules" ajudaven
a la cura dels malalts mentals.
Segons sembla, l’Emilio en la seva feina d’instructor de vendes del departament
d’exportació, viatjava deixant a la família amb les seves activitats a Dayton. D’un
d’aquests viatges es té la constància que l’Emilio viatjà sol des de Belize, d’on sortí el 24
de gener arribant a New Orleans, el 27 de gener de 1913 amb el vaixell Preston.49 Aquest
com es veurà més endavant serà l’últim viatge en què es té constància de què torni a
Dayton. Serà només el Demófilo qui continuarà vivint a Dayton. L’Emilio, la Hannah i el
Victor emprengueren un viatge cap a Sud Amèrica pocs temps més tard.

5.2.3. De New York a Barcelona (1 de març de 1913 – 16 d’abril de 1913)
L’1 de març de 1913, l’Emilio, la Hannah i el Victor s’embarquen al vaixell New York que
els portarà de New York a Southampton un viatge que transcorre entre el 1 i el 9 de
març de 1913. Pel que veiem a les fotografies unes de les primeres destinacions serà la
visita a la família de l’Emilio a Burjassot (València). Als peus de foto indica les persones
i els llocs, com va anar fent detalladament a cadascuna de les fotografies. La fotografia
de la casa de la mare coincideix amb l’adreça que consta a la partida de defunció de la
primera filla de l’Emilio i la Belén Sárraga, com el domicili familiar del germà Trinitario50.

Imatge 22: Àlbum IEFC FAF-88-2-P16

48

Editorial. The Dayton Herald (Dayton, Ohio), 14 de juny 1913: 11.
New Orleans Passenger Lists, 1820-1963 for Emilio J. Ferrero. Digital Images. http://ancestry.com
50
Registre Civil de Burjassot – Partida de defunció de Libertad Ferrero Sárraga
49

44

Després es desplaçaren cap a Barcelona, la Hannah probablement era la primera vegada
que visitava Espanya i no va deixà de fotografiar aquelles coses que cridaven d’una
manera especial la seva atenció. Davant de la casa de la mare a Burjassot, on algú està
munyint una vaca, uns guàrdies civils davant d’un tren que possiblement els portaria a
Barcelona.
A Barcelona abans de pujar al vaixell que els portà cap a Sud Amèrica, van fer de turistes
de l’època. A l’àlbum hi ha instantànies del què avui anomenem l’avinguda Tibidabo, per
a la Hannah, el Camino del Tibidabo, amb el tramvia Blau. La Torre Andreu, coneguda
com La Rotonda, construïda pocs anys abans el 1906. Eren els anys del rellançament
definitiu del Tibidabo com a Parc d'atraccions.51. Pocs anys abans, cap al 1910 s'hi havia
instal·lat el Carrusel Elèctric i el 1913 l'empresa contractà una tribu senegalesa, que
exhibia els seus costums, estils de vida i habilitats, i la Hannah els fotografià. Crida
l’atenció aquesta fotografia però es tractava d’una pràctica habitual a molts països
d’Europa. A Barcelona mateix, l’oftalmòleg doctor Ignasi Barraquer, a seva torre Vilana,
muntà un escenari congolès (Permanyer, 2011).

Imatge 23: Àlbum IEFC FAF-88-2-P17
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Imatge 24: Àlbum IEFC FAF-88-2-P18

La família Ferrero també immortalitzaran el monument a Colón, en les seves fotografies,
fet construir per l'alcalde de Barcelona, Francesc Rius i Taulet, amb motiu de l’Exposició
Universal de Barcelona de 1888. Després d’aquesta petita estada a Barcelona, la família
emprengué un viatge cap a Veneçuela a bord del vaixell Toscana de la Companyia La
Veloce Navigazione Italiana a Vapore 52amb sortida de Barcelona el 16 d’abril de 1913.
A l’ hemeroteca de la Vanguardia en tenim el ressò que la publicació en feia de la vida
marítima a la ciutat, informant de les entrades i sortides de tots els vaixells. S’informà
que el Toscana, vapor italià, procedent de Gènova embarcà a 101 passatgers al port de
Barcelona, 3 d’ells els de la família Ferrero.
Però aquí hi queda una incògnita, aquest era ja un viatge programat quan van sortir de
Dayton cap a Europa o bé les inundacions del 21 de març de 1913 van fer que la vida de
l’Emilio i la seva família fes un tomb i fossin destinats a Sud América? Segons
informacions del Museu de Dayton53:
“La tempesta va començar amb una ràfega de vent molt fortes el 21 de març de 1913, que van
continuar amb grans aiguats que van fer desbordar el Great Miami River 54”.
La ciutat de Dayton va quedar completament inundada amb milers de persones damnificades. El
propietari de NCR, Mr. Patterson, va utilitzar tots els recursos per ajudar a la població. Testimonis
explicaven què part de la fusta que havia de ser utilitzada per fer les màquines registradores, s’utilitzà per
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fer barques per rescatar a la població. Es diu que més de 10.000 persones van haver de ser rescatades. La
ciutat va tenir problemes terribles durant mesos. L’activitat a NCR va quedar suspesa durant mesos i es
van utilitzar les instal·lacions per atendre als afectats.”

Això hauria estat un bon moment per a que l’Emilio marxés cap a Sud-Amèrica per NCR,
on el negoci continuava. Durant els aiguats l’Emilio i la seva família es trobaven a
Espanya.

5.2.4. De Barcelona al Carib (16 d’abril de 1913 – 2 de febrer de 1914)
Des de Barcelona començaren un viatge que els dugué cap a les Amèriques. El dia 17
d’abril a Gibraltar, més endavant a Santa Cruz de Tenerife fins arribar a Barbados el 30
d’abril. En aquestes primeres fotografies en terres americanes es veu que qui hi ha al
darrere de la càmera, segurament és la Hannah, ja no es tracta només de fotografiar a
la família i al seu entorn, sinó que són fotografies amb un marcat interès per l’entorn, el
que està passant i donant molta importància a les persones. Fotografies diferents, les
fotografies no es fan amb unes persones determinades que posen per ser fotografiades
sinó que són retratades per deixar a la memòria allò que està passant, allà i en aquell
moment.

Imatge 25: Àlbum IEFC FAF-88-2-P20

El viatge prossegueix amb el Toscana, veiem una foto a dalt del vaixell just abans de
desembarcar a La Guayra el 3 de maig de 1913. El protagonista en aquestes fotografies
és el Victor, sembla que la Hannah hagi pres la càmera per no deixar-se cap detall d’allò
que segurament vol retenir a la seva memòria. A les fotografies de Veneçuela, la família
sembla que assisteixi a una primera comunió, la de la filla dels Domínguez, l’únic acte
religiós reflectit en totes les fotografies de l’àlbum, la comunió dels Domínguez i la
comunió de l’Ana Luisa a Puerto Rico. Un àlbum familiar de l’època solia estar format
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pels grans esdeveniments religiosos i festius de la família, en el cas de la Hannah només
hi trobem aquestes dues fotografies, i no és d’un membre de la família. D’aniversari s’hi
troba més endavant la celebració d’un aniversari de la mare de l’Emilio a Burjassot.
Continuant a Caracas, la Hannah no deixa de fer les seves anotacions a peu de pàgina
mostrant-nos el que era l’antic camí espanyol, la casa en què va néixer el Simon Bolívar,
el Parlament, la Universitat, el monument a un màrtir de la llibertat i diverses fotografies
amb diferents col·lectius, molts d’ells de nens.
Destacar que la majoria de les fotografies estan presses amb membres de les famílies
Domínguez i Phelps, potser els venedors de NCR al país? A priori no podem saber si
l’Emilio i la Hannah es troben a Veneçuela per raons de feina o és una de les etapes del
vaixell que els ha de portar a alguna altra destinació.
La següent parada el mes de juny de 1913 és a Trinidad, Colònia britànica, on sorprèn
una de les fotografies en què coincidint amb el 48è aniversari del rei George V,
fotografien les salves que li estan oferint en el seu honor. El rei d’Anglaterra era George
V, també rei dels dominis de la Mancomunitat Britànica i emperador de l’Índia, des del
6 de maig de 1910 fins a la seva mort el 1936. La Hannah com anglesa, possiblement
volgués retenir aquest fet amb la seva càmera fotogràfica.

Imatge 26: Àlbum IEFC FAF-88-2-P24

Espanya va ser l’últim país en abolir l’esclavitud el 1886, en aquestes fotografies la
persona de darrere la càmera es fixa en un culi, una culi dona i els indígenes, en aquestes
fotografies de Trinidad, són fotografies de persones, algunes d’elles posant per al
fotògraf, donat que potser era el primer cop que eren fotografiats per algú. Molta devia
ser la població d’aquests tipus de nous esclaus. Treballadors contractats amb escassa
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qualificació d’origen indi o xinés. L’abolició del comerç d’esclaus va augmentar la seva
presencia a Amèrica. Hi ha presència coli al llarg de tot el continent americà.
La propera destinació per la família fou Curaçao on hi arribaren el 19 de juliol de 1913,
país que forma part del Regne del Països Baixos. En l’anotació d’una de les fotografies,
ens fa veure el bust de la reina Guillermina, la reina des del 1890 a 1948, un dels regnats
més llargs de la història. Aquí també les fotografies tenen especial cura del paisatge i
destaca un pres que està treballant sota la supervisió d’un policia.

Imatge 27: Àlbum IEFC FAF-88-2-P26

El 2 d’agost la família ja havia arribat a San Juan de Puerto Rico, procedents de Curaçao
amb el vaixell Caracas, d’on havien sortit el 31 de juliol55. Sembla que aquí els seus
amfitrions siguin la família Level. Hi ha un número més gran de fotografies de Puerto
Rico, en comparació amb la resta de països fotografiats. Es té constància que en poc
temps van estar-hi dues vegades. A Puerto Rico es retratarà des de la comunió de l’Ana
Luisa Level, a tots els membres de la família a diferents llocs i circumstàncies, a més de
llocs emblemàtics de la ciutat de Sant Juan de Puerto Rico. En aquest país també li
dedicarà una atenció especial a la gent i com aquesta gent es mou en el seu entorn.
Fotografiarà a uns nens, Margarita i Carmelito prenent la seva dutxa diària a la plaça
pública, posarà el seu objectiu a la casa dels negres, a moltes carretes portades per bous,
o cavalls travessant la ciutat. També hi surt moltes vegades retratada la Fortalesa de
Sant Francesc, residència del governador de Puerto Rico. A la majoria de fotografies hi
surt ella fotografiada amb els membres de la família Level i el Victor a les platges del país
del Carib.
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Imatge 28: Àlbum IEFC FAF-88-2-P32

Uns mesos més tard, del 20 al 27 de novembre de 1913 la família es troba a Santo
Domingo. Sembla un autèntic dietari de viatge, els personatges, les dates, els llocs, les
anècdotes.

Imatge 29: Àlbum IEFC FAF-88-2-P35

La Hannah destaca la importància de Colón pels habitants de l’illa. Està minuciosament
detallat que és cada fotografia, des de l’església on es deia que estaven guardades les
restes de Colón, el monument a Colón, l’arbre en el qual Cristòfol Colón va amarrar la
50

seva carabel.la quan va desembarcar a Santo Domingo, les ruïnes del convent de Sant
Francesc, la vista parcial de les antigues muralles, ruïnes del castell del què va ser el
palau de Diego Colón, ruïnes d’un antic claustre, convertit en manicomi, així com la
Catedral. Aquí si que es pot veure que la seva missió segurament era la feina de l’Emilio
Ferrero, en una de les fotografies hi veiem a l’Emilio ensenyant a l’agent S. Solé el
funcionament de la mítica caixa registradora, emblema de la firma National Cash
Register.
Aquestes fotografies preses a Santo Domingo sobten pels detalls dels comentaris
redactats al costat de cada una de les fotografies com: “Ruïnes del temple i hospital de
San Nicolas de Bari. Construït entre el 1503 i el 1508 per Nicolás de Ovando, governador
de l’illa espanyola i les seves dependències. Aquesta fou la primera Iglesia de pedra
d’Amèrica.”

Imatge 30: Àlbum IEFC FAF-88-2-P36

Haití, següent parada. No es pot assegurar que arribessin a Haití amb el vapor francès
Antilles, però no seria descartable, ja que està fotografiat com per mostrar la seva
arribada. Aquí el fotògraf sembla que doni molta importància al que veu pel carrer, fotos
que segurament la van impressionar. Està fotografiat el mercat públic de Jacmel, també
el seu carrer principal, els assecadors de cafè de Aux Cailles i també el mercat, així com
un grup de negres indígenes rentant en el riu.
Se sap a través de la llista de passatgers estrangers que entren a l’illa d’Ellis a Nova York,
que surten el dia 21 de gener de 1914 de Port au Prince (Haití) amb destinació a New
York a bord del vaixell S.S. Jan Van Nassau, una de les fotografies és l’entrada des del
vaixell al port de New York. Emilio, Hanna i Victor tornen als Estats Units provinent de
Sud Amèrica on el seu últim lloc d’estada havia estat l’Hotel Metropolitan ((tenim foto
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de la Metropolitan House al full de Lisboa) de Port au Prince. Arriben a la Illa d’Ellis el 2
de febrer de 1914.56

Imatge 31: Àlbum IEFC FAF-88-2-P38

Però per les fotografies se sap que abans d’embarcar cap a New York des de Port au
Prince, van anar amb un altre vaixell el 14 de gener de 1914, el vapor Albingia a Kingston
(Jamaica). Veiem que la Hannah recorda en una fotografia que al vaixell en què es troben
estan carregant plàtans. Això tindria a veure que a Jamaica el 1870, va ser introduïda la
plantació de plàtans, fet que va fer que grans empreses estrangeres s’instal·lessin al país,
la més important de les quals fou l’americana United Fruit Company. Les fotos que es
troben de Jamaica són les del vapor Albingia carregant plàtans i vistes del luxós hotel
Kingston Myrtel Bank Hotel i també la menció al fet que encara hi ha cases devastades
pel terratrèmol que va tenir lloc el 14 de gener de 1907. Jamaica era una altra de les
colònies britàniques que no s’independitzarà del Regne Unit fins al 6 d’agost de 1962.
Un altre vaixell, el Prinz Friedrich Wilheim portarà a l’Emilio, a la Hannah i al Victor del
port de New York fins a Plymouth al regne Unit, on arribaren el 25 de febrer de 1914.57

5.2.5. De Barcelona a l’arribada a Argentina el 21 de març de 1914
Aquí tenim un salt en les vides de la família Ferrero. No sabem quant temps van passar
als Estats Units, si van anar a Dayton durant uns dies, però segurament van tornar a
Europa, ja que seguint la traça de les fotografies, les següents estan emplaçades a
56

Emilio Ferrero. New York Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 18201957. Digital Images. http://ancestry.com
57
Emilio Ferrero. Ship Prinz Friedrich Wilheim. Arrival 25 de febrer de 1914. Digital Images.
http://ancestry.com
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Lisboa. A través del CEMLA58 s’ha pogut localitzar que en data 21 de març arriben a
l’Argentina amb el vaixell Aragon procedent del port de Cherbourg a França59. Hi viatgen
de nou l’Emilio, la Hannah i el Victor.
L’Aragon60 aquests anys tenia sortides setmanals amb escales als ports de:
Southampton, La Rochelle-Pallice, Coruña, Vigo, Leixoes, Lisboa, Madeira, Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo i Buenos Aires. Les fotografies van mostrant
el que serien les parades del vaixell en aquests ports camí a l’Argentina.
La primera escala d’aquest nou viatge de la família és a Lisboa (Portugal). A les
fotografies s’hi veu el palau de Betlem, el monument a l’escriptor i poeta portuguès Luis
de Camoes i unes dones típiques del folklore portuguès amb grans paneres al cap plenes
d’alguns tipus de mercaderies per vendre, al mig del carrer.61També a terres
portugueses, hi ha fotografiada un altre element típic encara avui, les carretes sense
rodes de vímet que transporten a la gent des de les parts altes de la ciutat al port de
Funchal a Madeira62.

Imatge 32: Àlbum IEFC FAF-88-2-P41b
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CEMLA (Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos)
Resultats de Emilio Ferrero, Hannah Ferrero i Victor Ferrero https://cemla.com/buscador/
60
British Mail Steamers to South America, 1851-1965. A History of the Royal Mail Steam Packet
Company and Royal Mail Lines de Robert E. Forrester
61
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/31/TH_31_003_158_0.pdf
62
https://www.islamadeira.es/actividades-en-isla-madeira/carros-de-cestos-descenso-vertiginoso-porfunchal/
59
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En algun article de diari es publica que l’Emilio era
l’instructor de vendes per a Portugal, els seus dominis i
Sud-América, això lligaria amb aquest viatge per aquestes
terres63.
Per les fotografies, la següent parada de la família fou a
Brasil. Primer Bahía per després fotografiar l’entrada al
port de Rio de Janeiro. A les fotografies en mostren vistes
Imatge 33: The Dayton Herald. panoràmiques de Rio de Janeiro des del Pan de Azúcar,
Dayton (EUA), 4 de febrer de 1914.
però també imatges de carrer. Cal destacar una de les
fotografies a bord de l’Aragon, a l’anotació la Hannah
especifica que qui surten a les fotografies són el capità del vaixell, el capità Dicky i Lord
Owen. Com s’ha vist en altres fotografies en les quals hi ha noms anotats, si es busca
informació sobre aquestes persones, solen ser personatges d’una rellevància especial
per l’entorn de la família o per què han destacat en algun camp en la seva època. Lord
Philip Owen, era el president de la The Royal Mail Steam Packet Company, el grup
navilier més gran del món, en aquell moment, el lema d’aquesta companyia era Per
Mare Ubique (a tot arreu per mar).
La família Ferrero arriba a l’Argentina, i les primeres fotografies corresponen al mercat
de Salta, poble de la frontera boliviana. Es veuen a les fotografies persones indígenes
però també un senyor que vesteix de manera molt similar a l’Emilio, potser algú també
relacionat amb NCR. A Córdoba, només tenim retratats paisatges. A Corrientes on
destaca les fotografies amb una família la del Diego Arroyo. L’Emilio havia estat vivint a
Sud Amèrica molts anys abans amb la seva primera dona, després de deixar Espanya hi
ha qui diu per motius professionals però d’altres per motius polítics. Qui sap si l’Emilio
encara mantenia alguna d’aquestes amistats d’abans de la seva aventura americana.
Argentina era un dels països amb les dades econòmiques més favorables del món. La
població havia augmentat dels 3,3 milions de persones el 1890 fins els 7,5 milions de
persones el 1913. Quasi la meitat d’aquest increment a causa de la immigració,
procedent sobretot d’Europa. Emigrants tant per motius econòmics però alhora molts
per motius polítics. L’Argentina presentava unes de les condicions econòmiques i
institucionals més favorables de tota l’Amèrica Llatina per a les inversions estrangeres64.
La família es va establir a Buenos Aires al carrer Callao, 337 de Buenos Aires, com es pot
veure al peu d’una de les fotografies.
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“Ferrero is Here on NCR Business”. Editorial. The Dayton Herald (Dayton, Ohio). 4 de febrer 1914: 10
Llamas, M (2012). “Argentina, de país rico a país pobre”. Libertad Digital. 22 d’abril de 2012.
www.libremercado.com/2012-04-22/argentina-de-pais-rico-a-pais-pobre-1276456223/
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Imatge 34: Àlbum IEFC FAF-88-2-P47

Altres fotografies mostren a la família al terrat de casa seva i també fotografies amb el
lloro, Poly, mascota que compartirà fotografies amb la família també quan tornin a
Europa.
Això fa pensar que durant un període la família va estar instal·lada a la capital Argentina,
i tot fa pensar que treballant per NCR, ja que en una de les fotografies els veiem al volant
d’un automòbil on a les anotacions diu NCR Auto. Altres ubicacions a Buenos Aires són
el Congrés, el monument en honor a la Colònia Francesa. Tot això passava al llarg del
1914, quan la NCR havia inaugurat a Buenos Aires a pocs metres de casa seva, la botiga
insignia pocs mesos abans.65

5.2.6. De Buenos Aires a Barcelona setembre de 1915
El 2 de setembre de 1915, comença el seu viatge de tornada a Europa. La família
embarcà en un dels vaixells insígnia de la Companyia Transatlàntica, L’Infanta Isabel de
Borbón. La revista La Vida Marítima de l’any 1912 a les seves pàgines 518 i 519 resumia
les característiques d’aquests nous vaixells com elegants i rapidíssims, destinats a cobrir
la línia de la Plata.
El primer viatge de l’Infanta Isabel de Borbón, fou també des de Buenos Aires on havia
sortit casualment també el 2 de setembre de dos anys abans. La Vanguardia publicava
diàriament en la secció Vida Marítima, totes les entrades i sortides de vaixells del port
de Barcelona. Es veu per les fotos que el vaixell tenia parada als mateixos ports que en
65

Fotografias en venta a todocolección.com. [Data de consulta:2 d’agost de 2018]:
<tttps.//www.todocolección.net/coleccionismo-revistas-periódicos/ano-1913-recorte-prensa-reportajenational-cash-register-dayton-ohio-primera-caja-registradora-45658973>
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el seu primer viatge provinent de Buenos Aires. Montevideo, Las Palmas, Cadis i Almeria,
per arribar a Barcelona. El vaixell Infanta Isabel de Borbón que portava a la família en
aquest viatge de retorn, va sortir, segons La Vanguardia el dia 3 de Montevideo66 i arribà
a Barcelona el 20 de setembre segons la secció Vida Marítima de La Vanguardia.67

Imatge 35: Àlbum IEFC FAF-88-2-P49

Les primeres fotos que es troben a l’àlbum després de l’arribada a Barcelona són la visita
a la família de l’Emilio a Burjassot, com diu al peu de foto segurament per felicitar a la
mare de l’Emilio en el dia del seu aniversari. Més cases a les fotografies, la de la Carmen
i Laida, possiblement les germanes de l’Emilio i les coves, cases típiques del camp de
Burjassot que la Hannah també les immortalitza en el seu àlbum.
Des de l’octubre de 1915, sembla que la família passi una temporada al poble familiar
fins que no s’instal·lin al cap d’uns quants mesos a la capital catalana. Les fotografies
mostren visites i menjars familiars, fent turisme per la ciutat de València, Monestir de
Portaceli, Cullera i les coves de Burjassot.
Al desembre del 5 al 15 hi ha fotografies amb una família a La Couarde a Ile de Ré. En
aquest cas, es torna a veure la necessitat de fotografiar a persones lligades als seus
paisatges, autèntiques i alhora diferents d’aquells que els fotografien.

5.2.7. Domicili familiar a Barcelona
Fent cas a les fotografies sembla que fou a partir de 1916, que la família s’estableix a
Barcelona. Les fotografies mostren a un Emilio satisfet en el seu despatx de la Rambla
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“Vida Marítima”. Editorial. La Vanguardia 10 de setembre de 1915: 11.
“Vida Marítima”. Editorial. La Vanguardia 24 de setembre 1915: 7.
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de Catalunya, 97, que a través de l’Anuari Bally- Baliere- Riera, s’ha pogut comprovar
que era en el pis primer segona on la seva activitat comercial era “Del comercio” i que
compartia despatx amb l’advocat José Camps i Fornés. 68

Imatge 36: Àlbum IEFC FAF-88-2-P58

En el que sembla l’última fulla on els títols estan treballats minuciosament, hi trobem la
figura de Vassik Bey El-Muayad i família. Com ja s’ha mencionat en altres apartats del
treball, es va buscar qui podia ser aquest personatge. Consultant a L'Almanac de
Gotha69, aquest nom es correspon amb el primer secretari de l’ambaixada de Turquia a
Espanya, els mateixos anys en què són datades les seves fotografies. A part va ser
nomenat cavaller de l’ordre de Carles III l’any 1916.
És des d’aquest punt de l’àlbum que la Hannah deixa de retolar les anotacions, ja no són
de tinta blanca sobre el fons negre de l’àlbum, sinó que només es mig veu en anotacions
fetes a llapis. Això fa pensar que ens trobem davant d’un àlbum inacabat.
A les fotos següents la Hannah i l’Emilio viatgen a Montserrat, Madrid, on es pot veure
als carrers principals de la capital tramvies, a la cantonada Alcalà- Gran Vía, però també
carros tirats per bous al davant de la Puerta del Sol.

68

Guía general de Cataluña, Barcelona, Bailly-Baillière/Riera, 1920 pàg. 358 Emilio J. Ferrero del
comercio pàg. 195 José Camps y Fornés abogado.
No figuren a aquesta adreça a l’anuari ni a l’any 1916 ni el 1935.
Guía general de Cataluña, Barcelona, Bailly-Baillière/Riera, 1934-1935 pàg. 589 i pàg. 241 Emilio
Ferrero Balaguer consta com agent comercial a l’adreça Mallorca, 217 1º 2ª
69
Publicació anual que compendia detalladament les dades de les cases reials, la noblesa i l'aristocràcia
europees, juntament amb dades del món diplomàtic. Des de 1763 fins a 1945 es va publicar sense
interrupcions
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Unes pàgines més endavant de l’àlbum, s’hi troben unes fotografies on es pot veure a
l’Apel·les Mestres amb un dels membres de la família Ferrero, al terrat de casa seva al
passatge Permanyer, 8 de Barcelona70. Un terrat convertit en jardí sobretot amb una
cura especial cap a les hortènsies. Aquestes fotografies van portar a analitzar quin podia
ser el lligam entre l’Apel·les Mestres i l’Emilio Ferrero. Les consultes van ser en primer
lloc al Fons Apel·les Mestres que es troba dipositat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, a la Casa de l’Ardiaca.
Apel·les Mestres i Emilio Ferrero van formar part de la Junta Directiva de Le Foyer
Français, segons es va poder consultar en els butlletins d’aquesta entitat, que es troben
arxivats en el Fons Apel·les Mestres. Le Foyer Français es creà a Barcelona el 15 de maig
de 1917. Estava ubicat al carrer Provença, 25071 i tenia la missió de donar a conèixer al
poble català la història i la cultura francesa, organitzant tota mena d’activitats, cursos i
conferències amb aquest objectiu72. Encara que Espanya era considerat un país neutral
a la Gran Guerra, a Barcelona s’hi trobaven diferents accions de caràcter aliadòfil.
Consultant les Hemeroteques de l’època, es troben diferents conferències que l’Emilio
Ferrero va impartir a le Foyer Français, com una el 9 de gener de 1918, on el tema era
el gran desenvolupament de la indústria americana, posant d’exemple l’empresa per la
qual ell havia treballat a Amèrica i que hi continuava amb relació a Barcelona, la NCR73.
El 18 de mars del mateix any, una altra conferència on animava als catalans a ser valents
i platejar-se el repte d’anar a treballar als Estats Units, la conferència portava per títol
“Un Grand Peuple. De Washington a Wilson”. On explicava que, els Estats Units era un
poble poc i mal conegut pels europeus, sobretot per desconeixement. “La majoria dels
meus compatriotes ignoren que en un temps normal es pot viatjar de Southampton a
Nova York en segona classe gairebé tan confortable com en primera classe en un gran
vaixell transatlàntic espanyol per menys de 300 pessetes i que de Barcelona a
Southampton és qüestió d’unes 100 pessetes 74”.
Una altra acció a destacar de Le Foyer Français, fou la constitució a Barcelona d’un
comitè de les Cases Clares el 3 de maig de 1918. L’objecte d’aquest comitè era el d’acollir
un cert nombre de fills i filles pobres de soldats francesos que havien estat mal ferits o
morts a la Gran Guerra. La Junta directiva va quedar constituïda també per Apel·les
Mestres, com a vicepresident i Emilio Ferrero, com a Secretari General.75 Molts diaris de
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Va passar aquí. El jardí d’Apel.les Mestres. Dir. Ferran Cera. Betevé. Barcelona. 22 de febrer de 2019.
Algunes de les notícies de La Vanguardia:
Diumenge 3 de juny de 1917 pàg. 19 -Le Foyer Français est ouvert gratuitement a tous les
latins sans distinctions.
Dimecres 24 d’octubrer de 1917 pàg. 4 – Le Foyer Français imparte cursos franceses de
instrucción complementaria totalment gratuitos.
Dimecres 7 de novembre de 1917 pàg. 4 – Le Foyer Français organiza conferencias gratuitas.
Dilluns 19 de novembre de 1917 pàg. 3- Le Foyer Français anuncia conferencias gratuitas.
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Le Foyer Français. Bulletin mensual illustré. 1ere Année. N. 1 Fons Apel.les Mestres
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Le Foyer Français. Bulletin mensual illustré. 2e Année. N. 3 Fons Apel.les Mestres
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"Conferencia al Foyer Français per Emilio Ferrero el 18 de març de 1918. Le Foyer Français. Text
complet al Bulletin mensual illustré. 1ere Année. N. 1 Fons Apel.les Mestres.
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Fons Apel.les Mestres Document AM 1350
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Barcelona76 i també diaris francesos es van fer ressò de l’arribada d’aquests nens
francesos que van sortir de Paris acompanyats per la impulsora de la Casas Clares a molts
altres indrets del món, que van ser acollits en un primer moment a Le Foyer Français de
Barcelona, per ser distribuïts en diferents emplaçaments de la geografia catalana.
Alguns d’aquests diaris estan il·lustrats amb les fotos dels nens a Le Foyer Français, en
algunes d’aquestes fotografies s’hi pot veure a l’Emilio Ferrero i a la Hannah.

Imatge 37: Àlbum IEFC FAF-88-2-P93

Després dels actes amb els nens de les Cases Clares, es veuen fotografies de la parella
visitant llocs de la geografia espanyola com Sevilla, Granada, Córdoba i Almansa, el poble
natal de l’Emilio. Quan tornaren a Barcelona, l’Emilio continuà amb les activitats a Le
Foyer Français. Una altra conferència que s’anunciava a La Vanguardia pel 27 de
novembre de 1918, portava per títol “Cristo después de la Guerra”77. Dies més tard, al
butlletí de l’entitat hi havia un escrit sobre les excel·lències d’aquesta xerrada i el seu
orador.78
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“Los niños de París. El Primer Grupo de Niños Franceses en Barcelona. Emocionante Llegada”.
Editorial. La Publicidad (Barcelona). 6 de juliol de 1918:1
“Los niños de París. Homenaje a Madame Brisson”. Editorial. La Publicidad (Barcelona). 8 de juliol de
1918.
“Les Maisons Claires pour Les Enfans Pauvres de nos Soldats”. Editorial. Les Annales. Politiques et
Littéraires. N. 1829. 14 de juliol de 1918 :47-51.
“Un Voyage en Espagne. Nos Enfants de Soldats à Barcelone”. Editorial. Les Annales. Politiques et
Littéraires. N. 1830. 21 de juliol de 1918 :27-28.
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“Conferencia Cristo después de la Guerra”. Editorial. La Vanguardia (Barcelona). 25 de novembre
1918: 4.
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Arribat a aquest punt de l’àlbum sorgeix una pregunta...On és el Víctor que durant tot
l’àlbum era en certa manera el protagonista?, no hi havia lloc on la Hannah no marques
al peu de foto que allà hi havia el Victor.
Després de fer un seguiment de les defuncions en el Registre civil de Barcelona, des de
finals de l’any 1917, any en què el Víctor deixa d’aparèixer a les fotografies, fins al 28 de
setembre de 1918 data en què es trobà la partida de defunció del Victor, on consta la
seva mort al domicili familiar per traumatisme cranial.79Des de diverses fonts s’especula
la possibilitat d’un suïcidi, però no ha estat possible cap font fidedigna per corroborarho.
Seguint l’àlbum, hi ha un petit salt en les dates. Reapareix a Toulouse el maig de 1919,
el Demófilo. El fill gran que s’havia quedat a Dayton mentre la seva família abandonava
els Estats Units per motius de feina. El Demófilo havia continuat els seus estudis a la
ciutat, fins al juny de 1916 en què s’allistà a l’exèrcit americà. Com diuen diferents fonts,
falsificant la seva data de naixement, ja que era massa jove per poder-s’hi incorporar80.
Arribà a combatre com a soldat americà a la Primera Guerra Mundial en territori
europeu. A les fotografies el veiem vestit amb l’uniforme de militar, envoltat de la seva
família.

Imatge 38: Àlbum IEFC FAF-88-2-P72

Des de França el Demòfilo va retornar als Estats Units el 24 de juny de 1919 a bord del
vaixell SS Huntington des del port de Brest (França) arribant a Boston el 5 de juliol.
Potser aquestes fotografies corresponen al seu comiat just abans del seu retorn a Ohio,
79
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Registre Civil de Barcelona – Partida de defunció de Victor Volney Ferrero Sárraga
“Private First Class Dantón D. Ferrero”. Researched by Kathy Carroll. Veterans Legacy Education.
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on pocs mesos més tard es casà amb la Myrtle Lexlie Fowle, i per altra banda potser és
el moment en què se li comunica que tindrà una nova germana, l’Esther.
Uns dies més tard les fotografies de l’àlbum ens porten a Londres, on hi apareix per
primer cop la que serà la protagonista a la resta de l’àlbum: L’Esther. Les anotacions
diuen moltes coses però moltes també serveixen per crear encara més interrogants. Una
adreça de Londres 95, Hazelville Rd, Mother, Ada, dates molt detallades com la de
Londres, 28 de maig de 1919. O la que assenyala que és el primer passeig de l’Ester
l’agost de 1919.

Imatge 39: Àlbum IEFC FAF-88-2-P95

Algunes d’aquestes incògnites han estat trobades per diferents fonts però d’altres no
han estat possible de respondre. L’adreça correspon a la casa de la mare a Londres, en
la inscripció del seu testament consta que és l’adreça on vivia just abans de la seva mort.
L’Ada és la germana de la Hannah, que treballava com a institutriu a Anglaterra i que ho
continuarà fent quan emigri a Austràlia amb el seu germà, després de la mort de la seva
mare el 1922. L’Esther no havia sortit en cap fotografia abans d’aquesta data, i a partir
d’aquest moment apareixerà pràcticament a totes les fotografies de l’àlbum, serà la
protagonista indiscutible. La consulta al padró municipal d’habitants de Barcelona, va
permetre conèixer que l’Esther era la filla adoptiva de l’Emilio i la Hannah, nascuda a
Londres el juny de 1918.
A partir d’aquest moment a la majoria de fotografies el centre d’atenció serà la nena
petita, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona amb les amigues de la mare, fotos al
terrat de casa amb els pares, en cotxet, amb la família del pare, a Montserrat amb un
grup de dones, que pels noms i pel revers d’una de les fotografies es pot quasi assegurar
61

que es tractava de trobades que es feien amb Acción Femenina. Entitat amb una labor
benèfica i cultural a favor de les dones.
En paraules de Carmen Karr, que en va ser la seva presidenta almenys fins al 193381, deia
que l’entitat es proposava combatre l’egoisme dels homes i la covardia de les dones,
traient-les de la inèrcia en què viuen i fent que pensin en la realitat i la importància dels
seus problemes polítics, socials i espirituals82. Aquesta presidenta protagonitzà moltes
conferències sobre feminisme i el paper de la dona a la societat. La Hannah també va
formar part de la Junta Directiva, primer amb el càrrec de comptadora83 i temps més
tard com a vocal84.

Imatge 40: Àlbum IEFC FAF-88-2-P82
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Algunes de les notícies de La Vanguardia on es relaciona la Carmen Karr i Acción Femenina.
Dimarts 4 de desembre de 1928 pàg. 26 - La Acción Femenina de Barcelona. Conferencia de
Carmen Karr.
Diumenge 13 d’octubre de 1929 pàg.10 - La Exposición Internacional. Acción Femenina.
Inaguración de la Exposición del Trabajo artístico de la mujer.
Dissabte 18 de gener de 1930 pàg. 8 - Notas de dia. La exposición Nacional 1930. Acción
Femenina.
Diumenge 5 d’abril de 1931 pàg. 10 - Conferencia de la presidenta de Acción Femenina sobre el
tema “La dona en les pròximes eleccions”.
Divendres 7 d’octubre de 1932 pàg. 6- Política y Economia. El voto de las mujeres en el Primer
Parlamento de Cataluña.
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“Acción Feminista. Conferencia de Carmen Karr”. Editorial. La Vanguardia (Barcelona). 11 d’abril de
1926: 10.
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“La Junta directiva de Acción Femenina”. Editorial. La Vanguardia (Barcelona). 28 de gener de 1922: 6.
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“La Junta directiva de Acción Femenina”. Editorial. La Vanguardia (Barcelona).22 de febrer de 1922: 7.
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Una pàgina a remarcar dins de l’àlbum és la que correspon a la fotografia de l’adreça
que figura tant a la contraportada de l’àlbum, com en altres pàgines, la del carrer
Mallorca, 217. Segons el padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona hi va viure
la família, en el primer pis segona porta, entre el període 1920 i 1940, ni abans ni
després consta cap membre de la família vivint en aquesta adreça. La finca encara avui
manté la mateixa façana que apareix a l’àlbum.

Imatge 41: Àlbum IEFC FAF-88-2-P83

Abans que s’acabi l’àlbum la Hannah i la seva filla petita Esther visitaran de nou la seva
família anglesa. En unes de les fotografies estan acompanyades de la mare, la seva
germana Ada i el que semblen uns amics, els Solden. Unes altres fotografies de les
mateixes dates hi són retratades la mare amb l’Esther a la seva falda i l’altra germana
de la Hannah, l’Annie Victoria, amb hàbit de religiosa. Al fons de les fotografies hi veiem
des de les Cases del Parlament Britànic, la Tate Gallery fins a la Guardia Real. La mare
de la Hannah moriria uns mesos més tard85.

Imatge 42: Àlbum IEFC FAF-88-2-P89
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Henrietta Hechler moria el 2 de juliol de 1922.
https://probatesearch.service.gov.uk/Calendar#calendar
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El fill gran de l’Emilio s’havia casat a Dayton el juny de 1920, amb la Myrtle Lexlie Fowle,
segons es pot saber pel retall de la premsa local. De la parella nasqué el seu primer fill
l’agost de l’any següent: el Danton Volney. Segurament aquest nom en record al germà
petit que havia mort pocs anys abans. Tota la família viatjaren a Barcelona i a les
fotografies de l’àlbum els podem veure tots junts a la platja. Destacar aquí una foto molt
curiosa on es veu a l’Emilio i el seu fill Demófilo amb tot el cos enterrat a la sorra i on
només podem veure els seus caps i l’Esther al darrere mirant-los.

Imatge 43: Àlbum IEFC FAF-88-2-P94

Tornant a la premsa de Dayton, on s’anunciava que el Demófilo després d’haver estat
format a l’Egry Registery Company, a Dayton, era designat com a representant d’aquesta
companyia a Barcelona86. Segurament el seu pare que tenia llarga experiència en caixes
registradores per la seva vinculació a la NCR, van fer que es convertissin en
representants de les dues marques a Barcelona. A la hemeroteca de La Vanguardia hi
ha publicat anuncis durant l’any 1922, en què l’Emilio J. Ferrero en el seu local del carrer
Ferran, 38, assessorava sobre qualsevol màquina de la marca Egry. L’Emilio J. Ferrero,
figura en aquest anunci com l’agent per Espanya, Portugal i colònies.87
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“Dayton D. Ferrero”. Editorial. The Dayton Herald (Dayton, Ohio). 10 d’agost de 1922: 5.
Newspapers.com (391965585).
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“Los Sistemas Registradores Egry”. Publicitat. La Vanguardia (Barcelona). 10 de març de 1922: 24.
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1922/10/03/LVG19221003-024.pdf
“Los Sistemas Registradores Egry”. Publicitat. La Vanguardia (Barcelona). 27 de setembre de 1922: 15.
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com1922/09/27
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Imatge 44: Àlbum IEFC FAF-88-2-P95

La dona del Demófilo, la Myrtle Lexlie Ferrero i el seu fill Danton Volney retornen als
Estats Units des del port de Marsella, el 17 de gener a bord del vaixell Providence i
arriben al port de New York el 3 de febrer de 192488. El seu marit, Demófilo no tornarà
als Estats Units fins al 1926 a bord del vaixell Leviathan89. Segons el testimoni oral de les
filles de Demófilo, sembla que la dona del seu pare no es va adaptar a la forma de vida
europea i va tornar abans que ell cap als Estats Units90.
Aquí també hi ha una fotografia que crida l’atenció, és la d’una Hannah sense cabells,
mirant embadalida a l’Esther. Al full del darrere diferents fotografies de la doctora Rita
Sheldon91, podria ser que fos la seva pacient?. Rita Sheldon en aquells anys fou una de
les metgesses especialitzada en malalties pulmonars, especialista en Tisiologia, segons
es pot veure per les diferents conferències publicades a l’Hemeroteca de La Vanguardia.
Tanca l’àlbum amb una combinació de fotografies de l’Esther i la Hannah disfressades,
altres on l’Esther és fotografiada en solitari i remarcar una en què la Hannah vestida de
88

"New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924", database with

images, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JNZ4-YMK : 30 January 2018), Myrthe
Ferrero, 1924.
89
"New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with
images, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXLF-8X6 : 12 March 2018), Danton
Ferrero, 1926; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715
(Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
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Informació facilitada per les filles del Demófilo, Ellen i Eve Miria.
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“Gacetillas. Rita Shelton y la Tuberculosis Infantil”. Editorial. La Vanguardia (Barcelona). 2 de juny de
1933: 7.
“Notas Varias. Conferencia de la Dra. Rita Shelton en la Societat de Tisiologia”. Editorial. La Vanguardia
(Barcelona). 17 d’abril de 1934: 9.

65

pilot és fotografiada al costat de Josep Canuda i Busquets a l’aeroport del Prat, en dates
pròximes a l’estrena del vol regular entre Madrid i Barcelona. Aquest aviador català va
tenir un protagonisme destacat a mitjans de la dècada del 1930, quan la Generalitat de
Catalunya li encarregà l’organització del nou Servei d’Aeronàutica Civil (Venteo, 2014).
Tanca l’àlbum una fotografia de la Hannah amb l’Esther de data 1926, anterior a altres
fotografies de l’àlbum en què la data és del 1929.

Imatge 45: Àlbum IEFC FAF-88-2-P100

Imatge 46: Àlbum IEFC FAF-88-2-P101
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5.2.8. Més enllà de l’àlbum
Al padró municipal de 1930 consta la Hannah com a professora d’idiomes. S’ha pogut
corroborar això amb la seva publicitat al Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya on
s’anunciava com a “Anglesa nadiua, professora diplomada en Alemanya, dóna lliçons
d’anglès i alemany, particulars o col·lectives, a casa o a domicili. Referències Excel·lents.
Hannah H. de Ferrero. Mallorca, 217 primer segona92”.
L’Emilio morí al seu domicili el 2 de febrer de 1938 com a conseqüència d’una paràlisi
general93. Està enterrat al cementiri de Montjuïc en la Fossar de la Pedrera, avui
convertit en memorial de les víctimes del Franquisme.94
El 1939, la Hannah, juntament amb la seva germana Annie Victoria, consten inscrites
en els Registres Nacionals de la població civil que van tenir lloc la nit del 25 de setembre
de 1939, data en què ja havia esclatat la Segona Guerra Mundial. Els registres cobrien
els districtes d’Anglaterra i Gal·les i proporcionaven els detalls del nom, adreça, sexe,
data de naixement i ocupació per a cadascuna de les persones inscrites, de manera que
es poguessin emetre documents d’identitat i posteriors cartilles de racionament. El lloc
on estaven inscrites les dues germanes era el Saint Johns Home. Saint Mary’s Road.
L’Annie Victoria hi estava registrada com a Sacristana mentre que la Hannah constava
com a Inhabilitada95.
La recerca continua oberta....
Per part de la família Hechler a la pàgina web de l’ancestry.com. Després d’introduir la
majoria de dades trobades de les diferents fonts consultades, es va crear l’arbre
genealògic a la pàgina web d’Ancestry.com. A partir d’aquest moment, qualsevol
persona donada d’alta a la plataforma d’aquesta pàgina pot començar a creuar dades,
podent aprofitar tota aquella informació que un altre ja ha treballat abans. Ha estat
sorprenent poder compartir informació, anècdotes, fotografies amb altres persones que
estan fent els seus arbres de família i que s’han interessat en la visualització de l’àlbum
i en compartir tota aquella informació coneguda de la família. La majoria d’aquests
contactes són parents australians. Encara que els tres germans de la Hannah no van tenir
descendència, s’ha conegut que l’avi matern de la Hannah, va emigrar a finals del S. XIX
a Austràlia on fou un dels primers advocats britànics en arribar-hi. Això fa que molta de
la família d’aquesta branca arrelés a terres australianes i ara els seus descendents
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“Ofertes i demandes”. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya. Núm. 147 (novembre 1932), Núm.
149 (gener 1933) i Núm. 150 (febrer 1933).
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Registre Civil de Barcelona – Partida de defunció d’Emilio Jesús Ferrero Balaguer. Llibre 254/6 de la
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vulguin conèixer el món dels seus avantpassats. Un d’aquests testimonis ha confirmat
que amb tota seguretat la Hannah tornà a Barcelona, on visqué almenys fins al 1967.
Per part de la família Ferrero es va poder contactar per videoconferència amb les filles
del Demófilo, l’Ellen i l‘Eve Miria, que viuen als Estats Units, amb qui es van compartir
moltes anècdotes de la vida del seu pare i altres detalls que recordaven de la resta de la
família.

6. RESULTATS I CONCLUSIONS
Studium de la imagen fotográfica, es decir en los aspectos descriptivos y denotativos de
la imagen analizada.
Punctum de la foto que, siempre según su terminología, correspondería al aspecto
emotivo y connotado de la imagen, “aquello que nos punza, nos hiere”, y que, por tanto,
“no podemos nombrar”: el “Esto ha sido”. (Barthes, 2009)

Ha arribat el moment de concloure aquest treball, el Treball de Final de Grau
d’Humanitats, on he intentat combinar diferents àrees del coneixement i metodologies
de treball. A partir de l’àlbum de la Hannah he fet una aproximació humanística des de
la quotidianitat de la família Ferrero a través del relat egodocumental de la Hannah, d’un
moment històric amb petjades globals que mostren la globalització del món en molts
aspectes.
Començava aquest treball amb un títol que parla de finestres, una paraula no triada a
l’atzar. Cadascuna de les fotografies de l’àlbum de la Hannah és una petita finestra cap
a una història passada, una ficció que s’ha d’interpretar, mirar, descobrir i observar des
de la distància, creant un relat, compost per totes les fotografies que formen part de
l’àlbum complet. Una història sí, però plena d’interrogants.
Alguns d’aquests interrogants es van convertir en les preguntes d’investigació
plantejades a l’inici d’aquesta recerca:
Qui fa l’àlbum?
Per què el fa?
Per a qui el fa?
Què hi explica?
Han estat dotze mesos d’una apassionant recerca per intentar donar resposta a
aquestes preguntes. Una investigació que m’ha portat a aprofundir en el context històric
i social de finals del segle XIX i principis del segle XX, a escala global, així com poder
contactar amb persones de molts indrets diferents del planeta des de València, Màlaga,
els Estats Units, Austràlia o Sud-Amèrica, per citar-ne alguns, que m’han permès
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intercanviar informació sobre aspectes de l’àlbum, sempre amb l’objectiu de donar
resposta als interrogants plantejats.
Pel que fa a la metodologia, ha estat difícil seguir un procés metodològic establert des
de l’inici. El procés metodològic s’ha anat construint a mesura que anava avançant la
recerca. Una troballa portava moltes vegades per intuïció a anar buscant més informació
en una altra font en funció dels resultats obtinguts. O moltes vegades tornant a mirar
acuradament les fotografies o a les anotacions de les mateixes fotografies de l’àlbum,
es trobaven detalls no vistos abans.
Responent a la pregunta qui fa l’àlbum, no hi ha dubte que aquest àlbum el fa la Hannah.
Ella trià meticulosament les fotografies, l’ordre i la disposició de les mateixes i les
anotacions, que han estat claus per poder fer la “nostra” lectura de l’àlbum. Aquestes
anotacions en què es va poder comprovar que la lletra manuscrita és la de la Hannah,
gràcies al fet que el padró municipal de 1940, és ella qui va escriure el seu nom i el de la
seva filla, signant el document de l’Ajuntament, a més la majoria d’anotacions són en
anglès i en aquest mateix registre confirmà que la Hannah era anglesa, no deixant dubte
de l’autoria de l’àlbum.
El que no se sap i segurament no se sabrà mai és per a qui feia aquest àlbum. A les
acaballes d’aquest treball es podria dir que anava adreçat a la seva filla Esther, potser
per explicar-li d’on venien les famílies, els orígens, les experiències viscudes abans del
seu naixement i com havia estat la vida dels seus pares en els diferents llocs del món on
havien viscut. Però a qui anava de veritat adreçat és una pregunta que segurament no
podríem respondre encara que la investigació continués.
Pel que fa a l’última pregunta plantejada, què hi explica la Hannah al seu àlbum? Es pot
dir que a través d’un conjunt de fotografies, se’ns ha narrat en primera persona una
autobiografia, la seva, en uns anys molts concrets, des de 1912 a 1929. La Hannah ha
estat molt minuciosa a l’hora de triar les fotografies, com a l’hora de documentar-les.
Ha triat els personatges, els llocs i les dates amb molta cura, donat que totes les dates
anotades a l’àlbum i que s’han intentat corroborar per altres mitjans, coincideixen totes.
Els anys viscuts a Dayton, els embarcaments tant a Barcelona, com arribades a New York,
l’estada a l’Argentina, el despatx de Rambla Catalunya o els anys viscuts al Carrer
Mallorca, 217, no hi ha una sola data que no es correspongui amb les fonts consultades.
En aquest àlbum, la Hannah sembla haver fet un recordatori a qui anés adreçat l’àlbum,
especificant qui és i qui no és família. La Hannah ha retratat i ha explicat qui és qui a la
família i donant importància també a la casa familiar de cadascú d’ells. Així podem veure
l’entrada de la casa de la mare de l’Emilio a Burjassot, de la mateixa manera fotografies
preses a Anglaterra amb la mare a la porta de casa seva a Londres i manuscrita l’adreça
exacta per no deixar cap dubte. També trobem la casa a Croydon de la seva germana
Ada Miriam i encara més, la seva germana Annie, que era religiosa hi ha una fotografia
de St. Albans que a través del parent d’Austràlia sabem que és on va viure com a
religiosa.
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Altres peus de fotografia ens indiquen les cases on van viure ells a Dayton, al 212 “L”
Street dintre del Complex de la NCR, la del carrer Callao, 337 de Buenos Aires, la casa
despatx de la Rambla Catalunya, 97 a Barcelona i l’adreça que trobem escrita a la
contraportada, a l’última pàgina de l’àlbum i en alguna altra pàgina de l’àlbum del carrer
Mallorca, 217 que hauria de ser la llar definitiva de la Hannah, l’Emilio i la filla dels dos,
Esther.
Ara bé, com a lector hi ha uns personatges que criden l’atenció per la seva absència: Si
el pare i el germà de la Hannah encara eren vius i tant un com l’altre eren tan apreciats
a les seves comunitats, per què no hi ha ni una sola menció a caps del dos?
La Hannah ha explicat una història en primera persona, que no sabem segur per què la
feia i a qui anava adreçada, però el que si sabem, és que a través de l’àlbum ens ha
permès endinsar-nos en la vida i en el context històric i social que aquests personatges
van viure. Una vida molt interessant per a la investigació perquè involucra en la recerca
a personatges que van tenir un paper destacat en l’època en què van viure. De la mateixa
manera es pot veure una primera globalització, donat que els protagonistes de la
història són una parella on ella és britànica i ell espanyol, que després d’haver-se
conegut a Londres emigren als Estats Units i viuran a diferents països. I per altra banda
el context històric en el qual es desenvolupa la història, que engloba des de La Belle
Époque, passant per la Primera Guerra Mundial fins al crack del 29. Això el que ha fet és
obrir un gran ventall de línies de recerca en les que es podria continuar investigant, i que
han quedat obertes per a altres possibles investigacions.
Marta Langford en el seu llibre sobre àlbums familiars parla de Suspended
Conversations. Realment la investigació desenvolupada a partir de l’àlbum de
fotografies de la Hannah, no ha fet més que desencadenar converses, pel que es veu en
les mateixes fotografies com converses amb persones d’arreu del món, que en certa
manera estan vinculades emocionalment a l’àlbum.
Dues nétes, Ellen a Texas i Eve Miria a Florida que s’emocionaren en veure alguna de les
fotografies de l’àlbum, despertant sentiments, records que potser tenien oblidats, però
que unes fotografies els hi recorden d’on venien i els ajuden a reviure unes històries que
segurament formen part de la història de la família.
A l’altra part de món, a Austràlia on part de la família havia emigrat quan Austràlia
encara formava part de l’Imperi Britànic i que avui encara els descendents vius volen
conèixer la història dels seus ancestres.
L’àlbum ha servit per fer un recorregut en un temps i en un espai de la mà d’uns
personatges que a priori no es coneixien i s’ha acabat el treball establint una relació amb
els descendents vius de les dues famílies que segurament transcendirà a aquest treball.
No hi ha treball d’investigació que no sigui un llegat a la societat, me n’alegro d’haver
estat col·laboradora d’ajudar a completar arbres genealògics a través d’ancestry.com a
diverses persones que estan buscant a tots aquells personatges anònims que els van
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precedir i que gràcies a l’àlbum, de molts d’ells fins i tot se’n podrà conèixer el seu
aspecte físic.
Com deia Patricia Holland sobre la lectura d’un àlbum quan l’àlbum no et pertany com
a família, només es pot llegir una ficció. Es pot i s’ha d’interpretar, mirar, descobrir i
observar, però sempre des de la distància. La lectura feta de l’àlbum de la Hannah ha
estat fascinant i el millor de tot és que el final d’aquesta ficció és un continuarà.
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