
LA FOTOGRAFIA COM A FONT

D’INFORMACIÓ BIOGRÀFICA

EL CAS DE JOSEP MAJÓ PAYÉS

Albert Bada Ortoll

Tutora: Laia Foix

Curso 2017/2019

Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos

Trabajos fin de la Diplomatura de Postgrado de Gestión, Preservación

y Difusión de Archivos Fotográficos



LA FOTOGRAFIA COM A FONT D’INFORMACIÓ BIOGRÀFICA. EL CAS DE JOSEP

MAJÓ PAYÉS - Albert Bada Ortoll

Resum:  Aquest  treball  tracta  sobre  la  fotografia  com  a  font  d’informació  biogràfica,

centrant-se en l’estudi del fons fotogràfic de Josep Majó Payés. Majó va ser un fotògraf

aficionat de classe mitjana a la Barcelona de principis del segle XX. A partir de l’anàlisi

exhaustiu de les seves fotografies s’han pogut recopilar dades sobre la seva vida i s’ha

redactat  un perfil  biogràfic  que permet  conèixer  qui  era.  Amb aquesta recerca es vol

remarcar el valor de la fotografia com a font d’informació a l’hora de construir discursos

històrics.  De  la  mateixa  manera,  es  vol  insistir  en  la  importància  d’integrar  els  fons

fotogràfics personals i la fotografia d’aficionats en el relat de la història de la fotografia. 

Abstract:  This  project  is  about  photography  as  a  source  of  biographical  information,

focusing in the study of the photographs of Josep Majó Payés. Majó was an amateur

middle class photographer in Barcelona at the beginning of the  20th century. With the

analysis of his photographs, we have established some facts about his life and written a

biographic profile that allows us to know him. With this research we want to emphasize

the value of photography as a source of information when it comes to building historical

discourses.  Moreover,  we  want  to  insist  on  the  importance  of  integrating  personal

photographic  collections and  amateur  photography  into  the  story  of  the  history  of

photography.  
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1. Introducció

Una fotografia es pot mirar de moltes maneres diferents i, per tant, pot aportar moltes

informacions diverses: entre d’altres, sobre una època passada, sobre un lloc concret o

sobre uns fets determinats. De la mateixa manera, a través de l’estudi d’unes fotografies

es poden obtenir moltes dades sobre la vida del seu autor. 

El  tema del present treball  és la fotografia com a font d’informació biogràfica. A partir

d’aquest  eix conductor,  es pretén remarcar la importància de la fotografia com a font

d’informació a l’hora de fer recerca sobre les vides dels fotògrafs. 

En aquest  cas concret,  també es pretén ressaltar  la importància dels  fons fotogràfics

personals i familiars a l’hora d’investigar en història de la fotografia. La presència cada

cop  més  habitual  d’aquests  fons  en  entitats  patrimonials  permet  ampliar  el  discurs

realitzat fins ara, basat sobretot en els grans noms i no tant en la fotografia anònima. Es

tracta en certa manera de completar el relat, que fins ara ha estat construït obviant una

part  important  dels  fets.  A  més  a  més,  precisament  els  fons  fotogràfics  personals  i

familiars són els que millor permeten conèixer la figura dels seus autors a través de les

seves fotografies.

Partint d’aquesta hipòtesi inicial, que la fotografia pot ser una font d’informació biogràfica

vàlida,  s’ha  estudiat  un  fons  fotogràfic  personal  per  tal  de  poder  confirmar  aquesta

hipòtesi. El fons en qüestió forma part de les col·leccions de l’Arxiu Històric Fotogràfic de

l’Institut  d’Estudis  Fotogràfics  de  Catalunya  (IEFC).  És  el  resultat  de  la  producció

fotogràfica de Josep Majó Payés, un fotògraf aficionat del primer terç del segle XX i està

compost pràcticament en la seva totalitat per vistes estereoscòpiques. 

Respecte a l’estructura del treball, en primer lloc, s’ha elaborat un marc teòric sobre el

que basar el discurs, al voltant dels següents temes: la fotografia com a font d’informació

biogràfica; la fotografia i la seva relació amb altres fonts d’informació; els fons fotogràfics

personals i familiars; la descripció i anàlisi documental de fons fotogràfics; i els fotògrafs

aficionats i la fotografia estereoscòpica al primer terç del segle XX. A continuació, s’ha

exposat la informació prèvia que es tenia sobre el cas d’estudi: el fons fotogràfic Majó

Payés i el seu autor. Seguidament, s’han plantejat una sèrie d’objectius a assolir i una

metodologia per a aconseguir-los. Després, s’han exposat els resultats de la investigació

en tres apartats principals: un epígraf dedicat a les actuacions realitzades sobre el fons;

un altre destinat a exposar la cerca de dades sobre Josep Majó; i un darrer dedicat a la
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redacció d’un perfil biogràfic del fotògraf. Finalment, en l’apartat de les conclusions s’han

valorat aquests resultats i s’han plantejat un seguit de línies de treball a seguir en un futur

relacionades amb aquest cas d’estudi.
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2. Marc teòric

2.1. La fotografia com a font d’informació biogràfica

Com ja s’ha indicat en la introducció, una fotografia pot aportar moltes dades sobre el

passat, ja sigui sobre un lloc concret, sobre uns fets determinats o sobre les persones

que hi surten representades. Quan el fotògraf fa una fotografia, està registrant la realitat

que l’envolta i capturant-ne una part. Com a registre de la realitat, la fotografia ha de ser

una font d’informació bàsica en la recerca històrica, si bé no s’ha de perdre de vista que

es tracta  d’una  visió  de la  realitat  parcial  i  subjectiva,  influenciada  pel  seu autor.  La

fotografia és una eina molt útil per poder conèixer el passat, però sempre s’ha de tenir en

compte  què  hi  ha  darrere  de  cada  imatge,  veient  qui  la  va  realitzar  i  amb  quina

intencionalitat.

Tota  imatge  que  representa  una  part  de  la  realitat  forma  part  d’una  estratègia

comunicativa  en  la  que  hi  intervenen  tres  factors:  les  limitacions  tecnològiques,  els

condicionaments estètics i el punt de vista del seu autor (RIEGO, 1990). En el cas concret

de les fotografies, és fonamental comprendre la tecnologia utilitzada pel fotògraf, per tal

de veure amb quines  limitacions  es trobava a  l’hora  de representar  la  realitat.  A  tall

d’exemple, en una fotografia de mitjans del segle XIX d’un espai públic no s’acostumen a

veure persones, però això no significa que no circulessin per l’espai sinó que la tècnica no

estava preparada per la seva captura. Igualment, tota fotografia es veu condicionada per

les motivacions socials i estètiques de cada època. Finalment, la part de la realitat que

queda  reproduïda  en  una  fotografia  és  en  última  instància  aquella  que  ha  volgut

representar el seu autor. Aquest darrer aspecte és molt important tenir-lo en compte quan

es fa servir la fotografia com a font històrica per tal de no distorsionar el discurs sobre el

passat. Així doncs, s’ha de tenir en compte que tota fotografia fa referència a una realitat

passada, però sense oblidar que no deixa de ser una representació d’aquesta i, per tant,

no és una visió objectiva i neutral.

És necessari  remarcar els  avantatges de la  fotografia  davant  d’altres representacions

visuals de la realitat (RIEGO, 1996). D’una banda, una fotografia és una reproducció molt

més propera a la realitat que un gravat o un dibuix,  en els quals els autors es poden

prendre  algunes  llicències  artístiques  a  l’hora  de  representar  un  monument  o  una

persona. D’altra banda, una fotografia és sempre una representació més veraç, ja que el

fotògraf sempre ha d’haver presenciat allò que representa, a diferència del dibuixant o del
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gravador que poden representar-ho a partir d’altres referències sense moure’s del seu

taller.

Avui en dia, l’ús de la fotografia com a font històrica està molt estès , però no sempre ha

estat així. Alguns autors plantegen que en el passat hi ha hagut més d’un prejudici cap a

les  imatges  fotogràfiques  com  a  font  històrica  o  com  a  instrument  d’investigació

(BOADAS, 2001; KOSSOY, 2014; RIEGO, 1990). Això és, en part, conseqüència de la

tradició de transmetre el coneixement a partir de les fonts escrites i a la resistència de la

comunitat investigadora a acceptar, analitzar i interpretar la informació transmesa en un

llenguatge diferent a l’escrit (KOSSOY, 2014). Tot i així, en les darreres dècades, aquest

prejudici cada cop és menys present i actualment molts investigadors basen les seves

recerques en la fotografia. Així doncs, la fotografia ha passat de ser una mera il·lustració

d’un objecte d’estudi i ha esdevingut l’objecte d’estudi en si mateixa.

En aquest sentit, cal fer una distinció entre la història de la fotografia i la història a través

de  la  fotografia.  Ambdues  disciplines  són  complementàries,  ja  que  per  tal  de  poder

escriure la segona és necessari posar les imatges en un context, fet que es fa a través de

la primera. En altres paraules, l’estudi d’una fotografia interactua amb altres disciplines,

com la historia de l’art, la història de les idees o la pròpia història de les fotografies.

Per acabar, cal remarcar que igual que una fotografia pot servir com a font d’informació

sobre un esdeveniment o sobre un lloc, també ho pot ser sobre el seu autor. Aquesta

informació és més evident en l’estudi de fons fotogràfics familiars, en els que la presència

del  fotògraf  i  del  seu entorn és  molt  més clara.  Així  doncs,  les  fotografies  permeten

accedir a fragments seleccionats de la realitat del seu autor, que a la vegada  aporten

informació  sobre  la  seva  vida.  De  la  mateixa  manera,  l’estudi  de  les  imatges  i  dels

moments escollits i fotografiats per l’autor permeten veure els interessos i les aficions que

motivaven el fotògraf. Tenint en compte tots aquests aspectes es pot arribar a realitzar un

perfil biogràfic sobre l’autor a partir de l’estudi de les seves fotografies.

2.2. La fotografia i les altres fonts d’informació

El treball amb fonts d’informació es pot definir com l’abordatge i el tractament de vestigis

del  passat  a  partir  de  preguntes d’investigació,  que permetin  entendre els  processos

socials  que s’estudien  (LABORATORIO AUDIOVISUAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

(LAIS), 2014: 87-88). Com ja s’ha indicat anteriorment, els estudis històrics s’han basat

tradicionalment en les fonts textuals, com ara diaris personals, cartes, articles de premsa
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o  registres  administratius.  Tanmateix,  en  les  darreres  dècades  s’han  anat  introduint

gradualment altres  tipologies  de  fonts  d’informació,  com  per  exemple  entrevistes,

llegendes de tradició oral, objectes d’ús quotidià, pintures, o fotografies. Una particularitat

d’aquestes noves tipologies és que inclouen tant vestigis localitzats per l’investigador, per

exemple  en  un  arxiu,  com  vestigis  produïts  per  ell  mateix,  com  per  exemple  una

fotografia. 

Un  element  rellevant  a  l’hora  de  diferenciar  les  fonts  és  si  es  troben  en  entitats

patrimonials  o  no. Quan  es  duu  a  terme  una  investigació,  una  font  que  està

patrimonialitzada té un valor afegit, ja que això permet estudiar-la dins del seu context, a

la  vegada  que  s’assegura  la  seva  preservació,  conservació  i  difusió.  La  presència

d’aquestes noves tipologies de fonts en les institucions patrimonials ha anat incrementant

en paral·lel al seu ús en el camp de la investigació.

Tot document presenta un seguit de característiques conceptuals que s’han de tenir en

compte en el  moment  en que es fa servir  com a font  d’informació.  D’una banda,  els

documents estan generats dins de múltiples contextos temporals, espacials i ideològics i,

per tant, han de ser tractats  sense perdre de vista aquests marcs. No es poden tractar

dos documents, realitzats en dos llocs i moments  temporals diferents, com si fossin dos

exemples d’un mateix fet. De l’altra, totes les dades registrades en un document tenen

una intencionalitat per part del seu autor, si bé en algunes tipologies, com és el cas de la

fotografia, també poden quedar registrades dades de manera no intencionada. Un retrat

fotogràfic  d’una  parella  al  mig  d’un  carrer,  que  té  per  objectiu  mostrar  a  les  dues

persones, pot aportar dades sobre el lloc on s’ha realitzat, encara que aquesta no fos la

intenció inicial de la imatge.

L’anàlisi  adequat  d’un document s’aconsegueix  quan es relaciona i  es confronta amb

altres  documents.  Amb  la  contraposició  de  fonts  es  poden  trobar  informacions

complementàries, localitzar continuïtats i ruptures discursives o, fins i tot, contradiccions

d’informació  (LABORATORIO  AUDIOVISUAL  DE  INVESTIGACIÓN  SOCIAL  (LAIS),

2014:  138).  Totes  les  dades  que  s’extreguin  del  procés  de  comparació  de  fonts

d’informació és el que farà que avanci la recerca. 

En aquest sentit, les fonts fotogràfiques aporten una sèrie d’avantatges que no presenten

altres tipologies de fonts. En primer lloc, confrontades amb altres fotografies permeten

veure el context en el què es van crear. En segon lloc, contrastades amb les fonts orals,

les fotografies poden servir com a detonant per la memòria. Finalment, contrastades amb
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fonts textuals, les fotografies poden aportar més informació de la que queda reflectida en

els documents escrits. 

Així doncs, les fotografies són una font d’informació molt important i, com a tal, ha de

servir com a punt de partida d’una investigació. Tot i així, no es poden deixar de banda

les altres tipologies de fonts d’informació. La comparació de les dades extretes de totes

elles és el que permet complementar el discurs històric i fer-lo més sòlid.

2.3. Els fons fotogràfics familiars i personals

Com ja s’ha mencionat en l’apartat 2.1., l’estudi dels fons fotogràfics familiars i personals

permet  conèixer  informació  sobre la  vida del  seu autor.  Aquesta afirmació no es pot

aplicar  de manera tant clara quan es parla d’altres tipus de fons fotogràfics,  com per

exemple la producció d’un fotògraf professional. La fotografia personal o privada té com a

objectiu  principal  el  registre  de records  i  vivències  (BOADAS,  2001:  153)  i,  per  tant,

presenta mostres del caràcter, dels interessos i de la vida dels seus autors. 

Els  fons  fotogràfics  familiars  i  personals  poden arribar  als  arxius en formes diverses:

fotografies soltes, àlbums fotogràfics realitzats per algun membre de la família, o arxius

fotogràfics com a resultat de la producció d’un fotògraf aficionat. Tenint en compte que

l’objecte d’estudi d’aquest treball és un fons d’aquest darrer tipus, en aquest marc teòric

es deixaran de banda les altres tipologies de fons fotogràfics familiars. 

Els  arxius  fotogràfics  de  fotògrafs  aficionats  que  arriben  a  les  entitats  patrimonials

acostumen a estar formats per les pròpies fotografies, així com per documentació annexa

que  moltes  vegades  serveix  d’instrument  de  descripció  de  les  pròpies  imatges.

L’existència  d’aquesta documentació és vital  per tal  de poder comprendre en la seva

totalitat  el  significat  de  les  imatges,  atès que  sense  ella  es  pot  perdre  part  del  seu

contingut. A més a més, aquests instruments de descripció ajuden a identificar persones i

llocs que permeten posar en relació les imatges amb els moments representats de la vida

del seu autor. 

Sovint aquests tipus de fons es perden o es malmeten després de la mort del seu autor.

Si no hi ha una continuïtat en la producció o un interès per part de la família aquests fons

acaben disgregats o directament s’acaben llençant. És per aquest motiu que és de vital

importància la patrimonialització d’aquest tipus de fons, és a dir, que arribin als arxius

fotogràfics  o  a  altres  entitats  patrimonials  (LABORATORIO  AUDIOVISUAL  DE

INVESTIGACIÓN SOCIAL (LAIS), 2014; PERRAMON, 2014). Aquestes institucions  són

les encarregades de preservar, de conservar i de difondre el seu patrimoni.  D’aquesta
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manera,  la  presència  dels  fons  fotogràfics  familiars  i  personals  en  aquestes  entitats

permet que siguin objecte d’estudis vers les seves fotografies.

La distinció entre fons fotogràfics familiars i fons fotogràfics personals es troba en el seu

productor. Així doncs, la primera tipologia fa referència a la producció fotogràfica d’una

família, mentre que la segona a la producció fotogràfica d’un individu. Tots dos casos,

formen part d’un concepte més ampli, el dels arxius privats, que engloba tots els conjunts

documentals formats i construïts al marge de l’administració pública (MAIDEU, 2018). El

seu ingrés en una institució patrimonial ha d’anar vinculat a la tasca que realitza el centre

i a l’interès que puguin presentar per al públic d’aquesta institució. La presència d’aquesta

tipologia de fons és cada cop més comuna en els arxius i permet ampliar l’espectre de

coneixement sobre les societats del passat (MASTROPIERRO, 2006). 

2.4. Descripció i anàlisi documental de fons fotogràfics

Els conjunts documentals són grups de documents originats o bé de forma natural, com a

resultat de l’activitat d’una persona física o jurídica, o bé de forma artificial, per l’actuació

voluntària  d’una  persona  o  d’una  institució.  A  l’hora  d’establir-los  és  molt  important

atendre’s al principi de procedència, que estableix que els documents produïts per una

institució o un individu no es poden barrejar  amb altres (BOADAS,  2001:  115).  De la

mateixa manera, també s’ha de respectar l’ordre original de la documentació, mantenint

l’organització  d’origen  en  la  mesura  del  possible.  Hi  ha  dues  tipologies  de  conjunts

documentals, en funció de com s’hagin format: els fons i les col·leccions. 

Un fons és un conjunt de documents, de qualsevol tipologia i suport, produïts o reunits

per una persona, una família o un organisme en el transcurs de les seves activitats i

funcions  pròpies.  Segons  el  tipus  de  fons  hi  ha  una  presència  major  o  menor  de

documents fotogràfics (SALVADOR, 2015: 21): en els fons produïts per organismes de

l’administració pública,  la fotografia és present,  habitualment,  com a part  d’expedients

administratius; en els fons produïts per persones jurídiques de caràcter privat, es troba en

els  fons  de  fotògrafs  professionals  o  d’empreses  editorials,  de  comunicació  o

associacions culturals; i en els fons produïts per persones físiques, acostuma a localitzar-

se en fons de fotògrafs aficionats o fons familiars i personals. 

Per contra, una col·lecció és un conjunt de documents agrupats artificialment a posteriori

en  funció  dels  interessos  o  criteris  subjectius  establerts  per  un  individu  o  per  un

col·leccionista,  independentment  de la  seva procedència.  Així  doncs,  no es tracta del
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resultat  d’una  activitat  regular  i  de  la  seva  producció,  sinó  d’un  procés  de  creació

intel·lectual i de recopilació de materials.

El  procés  de  documentació  dels  documents  fotogràfics  consta  de  diverses  fases:

l’adquisició, la selecció, el registre dels documents, la identificació, l’anàlisi documental,

l’organització del fons dins de l’arxiu, la conservació i la difusió (SÁNCHEZ, 2006). Per a

l’objectiu d’aquest treball, són especialment rellevants les fases d’identificació i d’anàlisi

documental.

Pel que fa a la fase d’identificació de les fotografies, aquesta consisteix en reconèixer el

continent i el contingut de les imatges. En altres paraules, recollir les dades bàsiques que

permetin saber què s’està treballant. Aquestes referències engloben el nom del fotògraf,

la data i localització de les fotografies, els temes representats o els personatges que hi

apareixen. De a mateixa manera, també contenen les tècniques fotogràfiques utilitzades,

els materials que conformen les fotografies o la quantitat d’imatges que s’han de treballar.

En relació a la fase d’anàlisi documental, aquesta consisteix en una obtenció d’informació

individualitzada amb la finalitat de permetre la identificació i el control de les fotografies.

En certa manera, aquesta fase és un aprofundiment de l’anterior i és un moment clau per

a la posterior difusió i accés del patrimoni fotogràfic, ja que permet conèixer amb detall de

quin material es disposa i plantejar quines actuacions s’han de realitzar sobre ell. El punt

de partida d’aquesta lectura més profunda de les fotografies es troba en les següents

preguntes:  què,  qui,  com,  on,  quan i  per  què.  Aquests  interrogants permeten obtenir

informacions sobre l’autor i els subjectes representats, sobre les localitzacions i el temps

històric de les fotografies o sobre la presa de la fotografia. 

La lectura de les imatges en la fase d’anàlisi documental ha de tenir diversos nivells de

descripció. D’una banda, s’han de recollir les dades d’identificació de les fotografies ja

mencionades anteriorment (autor, data, títol), així com la signatura topogràfica que se li

assigna  a  cada  imatge.  D’altra  banda,  també  s’han  de  reunir les  dades  sobre  la

naturalesa  fotogràfica  del  document  (procediment  utilitzat,  suport,  coloració,  format)  i

sobre el seu estat de conservació. Finalment, també s’han de  recopilar dades sobre el

significat  de  les  fotografies,  què  mostren  directament  i  quines  idees  o  conceptes

suggereixen de forma connotativa (GASTAMINZA, 1999; SALVADOR, 2015 ; SÁNCHEZ,

2006). 
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Abans d’iniciar la fase d’anàlisi documental s’ha de definir la unitat de descripció amb la

que es treballarà. Aquestes poden ser les imatges de manera individual, series d’imatges

o el conjunt en la seva totalitat. Habitualment, a causa del caràcter únic d’una fotografia,

s’ha  tendit  a  realitzar  l’anàlisi  de  les  imatges  de  manera  individual  (BOADAS,  2001;

SALVADOR, 2015). Tanmateix,  l’observació en conjunts més amplis presenta una sèrie

d’avantatges que no s’haurien de deixar de banda. En primer lloc, l’anàlisi conjunt permet

explicar el context de les imatges, entenent com a context tot allò referent al conjunt de

les  fotografies i tot allò referent al moment de creació del conjunt. En segon lloc, una

descripció  més  àmplia  permet  agilitzar  el  tractament  documental  que  no  si  es  fa  de

manera  individual.  I  en  tercer  lloc,  també  permet  a  les  institucions  el  control  i  el

coneixement general dels seus fons i de les seves col·leccions amb una mínima inversió

de recursos. En definitiva, en una primera fase de treball d’un fons és molt més eficaç

realitzar un anàlisi documental sobre unitats més generals, ja que agilitza el temps i els

recursos que s’hi han de dedicar i permet fer-se una idea més global del fons que s’ha de

treballar. 

2.5. Els fotògrafs aficionats i la fotografia estereoscòpica al primer terç del s. XX 

Fetes aquestes anotacions sobre les línies d’investigació principals d’aquest treball,  és

moment de dotar d’un context el fons fotogràfic que serà objecte d’estudi, ubicant-lo dins

de la història de la fotografia. 

L’ambient determinat en el que sorgeix la producció fotogràfica de Josep Majó Payés és a

la ciutat de Barcelona durant el primer terç del segle XX. Es tracta d’un moment en el que

la fotografia ja és una tècnica plenament desenvolupada i estesa al llarg del territori. A

més  a  més,  la  pràctica  fotogràfica  ja  no  es  troba  només  en  mans  dels  fotògrafs

professionals, sinó que també arriba als aficionats.

La fotografia d’aficionats és present en la història de la fotografia des dels seus inicis. En

certa manera, “abans de la irrupció dels retratistes professionals tots els fotògrafs eren

aficionats” (GARCÍA, 2011, 11). Tanmateix, per qüestions com ara el cost dels materials o

la disposició de temps lliure, aquests primers aficionats eren membres de les classes més

acomodades,  les  úniques  que  disposaven  dels  diners  i  del  temps  necessaris  per  a

aprendre la fotografia.  A més a més, la complexitat  de les tècniques fotogràfiques va

implicar  que els  fotògrafs aficionats  fossin una minoria  durant  els  primers anys de la

fotografia.
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Durant la dècada de 1880, els avenços en la tècnica fotogràfica permeten que aquesta

arribi a altres grups de la societat. Sorgeixen noves càmeres i materials més portables i

de fàcil ús, a la vegada que neix una nova indústria de material fotogràfic a les grans

ciutats.  Els  fotògrafs ja  no s’han de confeccionar  ells  mateixos els  materials  per  a la

fotografia,  sinó  que  els  tenen  accessibles  en comerços  especialitzats.  De  la  mateixa

manera, amb la simplificació de la tècnica es requereix menys temps i menys dedicació

per dominar-la. D’aquesta època destaquen invents tant rellevants per a la història de la

fotografia com per exemple la càmera Kodak número 1, comercialitzada l’any 1888 per

George  Estman,  amb  la  que  es  va  aconseguir  la  democratització  de  la  fotografia

(NARANJO,  2000).  En  aquest  moment  també  apareixen  diverses  publicacions

especialitzades que permeten als aficionats aproximar-se a la fotografia, així com algunes

associacions  de fotògrafs  en les  que aquests  es reunien i  podien  compartir  els  seus

coneixements. Moltes vegades aquestes  entitats  estaven vinculades a l’excursionisme,

com és el cas del Centre Excursionista de Catalunya, una agrupació que tenia entre els

seus socis diversos fotògrafs aficionats i que va arribar a tenir una secció específica de

fotografia (LÓPEZ, 2005; SÁNCHEZ, 2001).

Els  aficionats d’aquest  moment es localitzen sobretot a les grans ciutats.  És rellevant

destacar que en aquest moment ja no són només membres de l’aristocràcia, sinó també

comerciants, industrials o alts funcionaris que poden dedicar part del seu temps lliure i

dels seus diners a la fotografia. La ciutat de Barcelona és un dels nuclis destacats de la

fotografia d’aficionats, en part gràcies a la gran expansió de la ciutat a finals del segle XIX

i al seu desenvolupament industrial. 

Una  de  les  tipologies  de  fotografia  més  practicades  per  aquest  col·lectiu  en  aquest

moment és la  fotografia  estereoscòpica.  Aquesta  tècnica,  consistent  en la  captura de

dues imatges gairebé idèntiques preses amb la mateixa distància que separa els ulls

humans,  permet  visualitzar  la  imatge  en  tres  dimensions  si  s’observa  des  d’un  visor

adequat.  Prèviament a la  invenció de la fotografia ja  existien diversions òptiques que

buscaven obtenir l’efecte de tres dimensions i amb la invenció del daguerreotip ja van

aparèixer també els primers daguerreotips estereoscòpics. En les dècades posteriors a la

invenció  de  la  fotografia,  molts  fotògrafs  professionals  van  veure  en  la  fotografia

estereoscòpica una important font de negoci, comerciant amb vistes de monuments, de

personatges  populars  o  d’escenes  de  la  vida  quotidiana.  Aquestes  vistes  es

comercialitzaven en forma de positius en paper a l’albúmina i sobre un suport de cartró de

mides diverses (GARCÍA, 2011).
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Posteriorment, durant les dècades de 1880 i 1890  van aparèixer sistemes de càmeres,

visors i  plaques de formats estàndards que van popularitzar  encara més la  fotografia

estereoscòpica.  Un  exemple  d’aquests  nous  sistemes  és  el  comercialitzat  per  Jules

Richard, basat en negatius sobre plaques de vidre 4,5x10cm i positius obtinguts sobre

plaques de vidre de la mateixa mida per contacte. Juntament amb aquestes plaques,

Richard va comercialitzar càmeres i visors propis amb els que l’aficionat podia realitzar

les seves fotografies i visualitzar-les posteriorment. Més endavant, l’empresa de Richard

també va  adaptar  tot  aquest  sistema a  plaques  d’un  format  més  gran,  6x13  cm.  El

sistema de Richard presentava diversos avantatges respecte als anteriors. Per un costat,

la  mida  de  les  plaques  d’aquest  sistema  era  més  petita  que  les  que  s’utilitzaven

anteriorment, fet que abaratia el seu cost.  Per l’altre, el sistema d’obtenció de positius

també era molt més senzill  i permetia treure diverses fotografies positivades d’un mateix

negatiu. Finalment, el suport de vidre donava resposta a una demanda del mercat, que el

preferia davant  de l’anterior  suport  de paper  (FERNÁNDEZ, 2004) a causa del  major

realisme de l’efecte de tres dimensions. 

Sistemes  com  aquests aviat  van  ser  adoptats  en  massa  pels  fotògrafs  del  moment,

convertint-se  en  els  models  a  seguir  tant  pels  aficionats  com  pels  professionals  de

l'estereoscòpia (FERNÁNDEZ, 2004;  GARCÍA, 2011). La seva simplicitat i la portabilitat

de les noves càmeres van fer que fossin molt utilitzats pels aficionats quan viatjaven o

feien excursions pel territori.  Així  van començar les dècades de més esplendor  de la

fotografia estereoscòpica, que van tenir el seu punt àlgid en la segona i la tercera dècada

del segle XX i el seu declivi, en el cas d’Espanya, al llarg dels anys 1930.

Pel que fa a les temàtiques fotografiades pels aficionats, hi ha dues tendències clares que

es fan visibles a finals del segle XIX. D’una banda, hi ha els fotògrafs pictorialistes, que

buscaven allunyar-se de la representació instantània i veraç de la realitat. I per l’altra, els

que practicaven la fotografia documental, amb l’únic interès de documentar el seu entorn

quotidià, la seva família, les seves aficions o els seus viatges. Un clar exemple d’aquesta

segona  tipologia  de  fotògrafs  va  ser  Antoni  Amatller,  membre  de  l’alta  burgesia

barcelonina, industrial de la xocolata i amant del col·leccionisme, de les antiguitats i de la

fotografia. En les seves fotografies es veuen reflectits els seus interessos, especialment

en les fotografies dels seus viatges a Egipte (NARANJO, 2000).

Amb l’arribada del nou segle, també es produeixen algunes modificacions en la manera

que els fotògrafs miren la realitat. A l’hora de retratar el seu entorn, aquests van prenent

mica en mica una mirada més antropològica, ja no busquen només retratar l’espai, sinó
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també l’ús que se’n fa per part de la gent en el seu temps lliure. A més a més, si bé hi

havia  fotògrafs  aficionats  que  presentaven  les  seves  fotografies  a  concursos  o

participaven en exposicions, la majoria les realitzava per al seu gaudi personal o el de la

seva família, amb l’únic objectiu de rememorar fets i llocs importants per ells. Així doncs,

es  pot  afirmar  que aquesta nova mirada no només s’instal·la  en l’àmbit  públic  de la

fotografia, sinó també en el privat (TORRELLA, 2013).

De  la  mateixa  manera,  cal  destacar  un  altre  tret  comú entre  els  fotògrafs  aficionats

d’aquell moment: la majoria presenten un esperit metòdic, enumerant i relacionant amb

documentació annexa la seva producció fotogràfica. De la mateixa manera, en la majoria

dels casos aquest registre de la seva producció presenta diverses numeracions, fet que

demostra  que  a  banda  de  documentar  la  seva  producció  també  es  dedicaven  a

reordenar-la (GARCÍA, 2011; TORRELLA, 2013).

Finalment,  és  rellevant  observar  com  les  temàtiques  de  la  fotografia  estereoscòpica

d’aficionat, articulades des de les classes més altes de la societat, es perpetuen a mesura

que la fotografia va arribant  als sectors més baixos de la societat.  Així  doncs, es pot

veure com a principis del segle XX, aquestes temàtiques es repeteixen en les fotografies

dels nous fotògrafs aficionats, que ja no són només membres de l’alta burgesia sinó que

també pertanyen a la baixa burgesia o les classes menestrals (FERNÁNDEZ, 2016).
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3. Informació prèvia del fons Majó Payés i de Josep Majó Payés

3.1. Informació prèvia del fons fotogràfic Majó Payés

Les fotografies del fons Majó Payés són el resultat de la producció fotogràfica de Josep

Majó  Payés  entre  els  anys  1906  i  1935.  Està  compost  principalment  per  fotografies

estereoscòpiques, negatius i positius sobre vidre en diversos formats, predominant els

formats 4,5x10,7cm i 6x13 cm. 

El fons va ser conservat per les seves filles fins a la seva mort i Àngela Majó Rais, la seva

néta i  única  hereva,  va optar  per  donar-lo  a l’IEFC,  entenent  que on millor  es podia

conservar aquesta documentació amb un interès evident era en una entitat patrimonial.

Part  de les fotografies estaven conservades dins de la col·lecció Miquel  Galmes, que

estava vinculat familiarment amb la família Majó1. 

La  part  del  fons  donada  a  l’IEFC  constava  de  diversos  contenidors  originals  amb

fotografies (la majoria amb plaques estereoscòpiques, negatius sobre vidre), així com dos

llibres de registre i un CD amb diversos llistats descriptius de fotografies del fons. Des de

la institució es va realitzar un inventari descriptiu d’aquesta part del fons, signaturitzant els

contenidors originals de manera provisional i registrant les anotacions als contenidors i el

contingut detallat de suports i formats de les fotografies. Les plaques es van mantenir en

els contenidors originals en condicions adequades per a la seva conservació.

Pel que fa a la part conservada dins de la col·lecció Miquel Galmes, aquesta constava de

diversos contenidors originals amb fotografies (la majoria amb plaques estereoscòpiques,

positius sobre vidre) i diversos llistats i àlbums de registre del fons Majó Payés, així com

fotografies sobre paper en diversos formats del fons fotogràfic familiar  Majó. No hi  ha

constància que Galmes realitzés cap acció sobre les fotografies, més enllà de guardar-les

dins dels contenidors originals en diversos calaixos contigus d’un armari de casa seva. 

Així doncs, es pot observar que el fons va quedar disgregat en dues institucions diferents.

Tanmateix, amb la mort de Miquel Galmes l’any 2015, la seva col·lecció va ser llegada a

l’IEFC i, amb ella, la part del fons Majó Payés. Des de l’IEFC es va realitzar un document

inventari  de la col·lecció,  localitzant  diversos contenidors que podien contenir  part  del

fons fotogràfic de la família Majó. Les fotografies van ser traslladades a l’IEFC, dins dels

contenidors originals, a l’espera de poder tractar-les. 

1 Miquel Galmes era cosí llunyà d’Àngela Majó. L’esposa de Josep Majó Payés, Teresa Cuadros
Vilanova, era germana de l’àvia paterna de Miquel Galmes.
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3.2. Informació prèvia sobre Josep Majó Payés

En  relació  a  Josep  Majó  Payés,  la  informació  que  es  tenia  sobre  ell  a  l’inici  de  la

investigació es basa en una breu nota biogràfica que es troba dins de l’informe-inventari

sobre el fons realitzat l’any 2011 per l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC. 

D’aquesta breu nota biogràfica es van poder extreure les següents dades:

- Informacions sobre el seu naixement i la seva defunció:

 Lloc i data de naixement: Barcelona , 14 de maig de 1871.

 Data de defunció: 26 de maig de 1935.

- Informacions sobre la seva ocupació laboral: 

 Va fer de barber en diversos moments de la seva vida.

 Va treballar a la fàbrica de teixits dels germans Comas a Barcelona.

 Va ser el comptable de la fàbrica de plateria de Jaume Vachier entre

1901 i 1933.

- Informacions sobre la seva afició a la fotografia: 

 Va iniciar l’afició cap al 1906.

 Va ser amic i col·laborador d’Adolf Mas, amb qui va aprendre diferents

secrets de l’art de la fotografia. 

Més enllà  d’aquestes informacions,  també se sabia que Majó havia viscut  al  barri  de

Gràcia  de  Barcelona.  A  més  a  més,  es  tenia  coneixement  de  l’existència  d’una

descendent viva, la seva neta Àngela Majó Rais. 
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4. Objectius i metodologia

Partint de la hipòtesi inicial plantejada, que a través de les fotografies es pot conèixer la

vida del seu autor, s’han establert un seguit d’objectius que s’explicaran a continuació.

L’objectiu principal del treball és saber qui era Josep Majó Payés. Aquesta recerca es farà

a partir  de  les  fotografies  del  fons  fotogràfic  Majó  Payés,  buscant  d’aquesta  manera

constatar  la  hipòtesi  inicial  plantejada.  Els  resultats  referents  a  l’objectiu  principal  del

treball es poden consultar a l’apartat 7.

A banda d’aquest objectiu principal, s’han establert també tres objectius secundaris que

s’enumeren a continuació: en primer lloc, acotar el fons fotogràfic Majó Payés; en segon

lloc,  realitzar  una lectura visual  del  contingut  fotogràfic  d’aquest  fons,  extraient  dades

relatives a la biografia de Josep Majó Payés; i en tercer lloc, contrastar les dades extretes

de la lectura del fons fotogràfic amb altres fonts d’informació. El compliment d’aquests

objectius secundaris portarà a poder realitzar un perfil biogràfic de Josep Majó Payés,

assolint a la vegada l’objectiu principal del treball i aconseguint confirmar la hipòtesi inicial

plantejada. 

El primer dels objectius secundaris és acotar el fons fotogràfic Majó Payés. Com es pot

observar a l’apartat 3.1. del present treball, es tracta d’un fons que no s’ha conservat de

manera conjunta i que té una part integrada dins de la col·lecció Miquel Galmes i una part

integrada a les col·leccions de l’IEFC. Així  doncs, reagrupar els diferents conjunts del

fons és de vital importància tant per poder fer una lectura adequada de les fotografies

com per  poder  realitzar  qualsevol  actuació  sobre  el  fons  en  un  futur.  En  cas  de  no

començar per aquí, es podria extreure informació de fotografies que pertanyen a altres

fons no vinculats amb Josep Majó Payés i fer-se una idea errònia de la seva figura.

Pel  que fa a la  metodologia  seguida per  assolir  aquest  primer  objectiu  secundari,  es

realitzarà en primer lloc una revisió de totes les parts de la col·lecció Miquel  Galmes

susceptibles de pertànyer al fons Majó Payés, tant pel que fa a les fotografies com als

instruments de descripció  del  fons  originals  de l’autor.  En el  cas  de la  part  del  fons

integrada a les col·leccions de l’IEFC no farà falta, ja que estan clarament delimitades.

Seguidament, s’establiran conjunts documentals per tal de poder-los relacionar entre ells i

es crearà un esquema gràfic de l’estructura del fons. Per acabar, s’aprofitarà per fer una

descripció del fons amb totes les dades relatives a la seva extensió, a la tipologia de les
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fotografies  i  a  l’abast  cronològic  i  geogràfic.  Els  resultats  referents  al  primer  objectiu

secundari es poden consultar a l’apartat 5.

El segon dels objectius secundaris del treball és realitzar una lectura visual del contingut

fotogràfic del fons Majó Payés, extraient  dades relatives a la biografia de Josep Majó

Payés. Això inclou d’una banda la lectura de les pròpies fotografies i de l’altra la lectura

de la documentació textual que les acompanya: anotacions a les fotografies, anotacions

als contenidors originals  i  els instruments de descripció originals  de l’autor.  D’aquesta

manera es podran extreure un seguit de dades biogràfiques sobre Josep Majó Payés,

que aportaran més informació de la ja existent sobre ell.

Pel que fa a la metodologia seguida per assolir aquest segon objectiu secundari, es farà

en una lectura fixant-se en la temàtica de les fotografies, recopilant informació referent a

les  persones  que  hi  apareixen,  els  llocs  que  hi  surten  i  les  accions  que  hi  són

representades. Totes aquestes dades donen informació sobre l’entorn familiar i d’amics

del fotògraf, sobre els llocs on es movia i sobre les activitats que realitzava o que eren del

seu interès. En aquest sentit, és molt rellevant la informació que es pugui extreure dels

instruments de descripció del fons, ja que aportaran dades que només amb la lectura de

les pròpies fotografies serien impossibles d’aconseguir, com ara per exemple els noms de

les  persones retratades.  Els  resultats  referents al  segon objectiu  secundari  es poden

consultar als apartats 6.1 i 6.2.

El  tercer dels  objectius secundaris  del  treball  és  contrastar  les dades extretes de la

lectura del fons fotogràfic amb altres fonts d’informació. D’aquesta manera, es completarà

el  significat  de  les  dades  extretes  i  es  complementaran  les  noves  informacions.

Principalment es consultaran dos tipus de fonts d’informació addicionals: d’una banda, les

fonts orals,  realitzant  una entrevista amb la neta del  fotògraf,  Àngela  Majó Rais,  que

aportarà els coneixements sobre el seu avi que perduren en la seva memòria i  en la

memòria  familiar;  i  de  l’altra,  fonts  textuals  custodiades  en  arxius  administratius,

consultant documentació relativa a Josep Majó Payés i a la seva família conservada entre

d’altres llocs a l’Arxiu Municipal de Gràcia, al Registre Civil i a l’Arxiu Mas.

Pel que fa a la metodologia seguida per assolir aquest tercer objectiu secundari, es farà

una cerca per diversos arxius administratius susceptibles de contenir informació relativa a

Josep  Majó  Payés.  Així  doncs,  es  consultarà  l’Arxiu  Municipal  de  Gràcia,  que

documentació relativa al barri que va veure néixer, viure i morir a Josep Majó Payés. De

la  mateixa  manera,  al  Registre  Civil  es  cercaran les  dades  relatives  al  naixement,
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matrimoni i defunció de Majó per poder-les confirmar. Per acabar, per tal de buscar més

dades sobre  la  relació  entre Majó  i  Adolf  Mas també es  consultarà l’Arxiu  Mas,  que

conserva la documentació de l’establiment i el fons personal del seu fundador. Totes les

dades extretes d’aquestes consultes a arxius administratius  es posaran en relació amb

les dades extretes de la lectura de les fonts fotogràfiques, intentant d’aquesta manera

completar el perfil biogràfic de Josep Majó Payés. Els resultats referents al tercer objectiu

secundari es poden consultar als apartats 6.3 i 6.4.
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5. Actuacions realitzades sobre el fons Majó Payés

5.1. Identificació i acotació del fons Majó Payés

Tal i com s’ha pogut observar en l’apartat 3.1. del present treball, el fons Majó Payés va

ser dividit en un moment determinat en dues parts i una d’elles es va integrar dins de la

col·lecció  Miquel  Galmes.  Quan aquesta segona part  va arribar  a l’arxiu  on es troba

actualment  es va voler  reunificar  amb el  conjunt  del  fons que ja  formava part  de les

col·leccions de l’IEFC, de cara a poder-lo estudiar en la seva totalitat. 

En aquest sentit, la principal problemàtica que va sorgir va ser que la part integrada dins

de  la  col·lecció  Miquel  Galmes  es  trobava  barrejada  amb  altres  fotografies  que  no

pertanyien ni al fons de Josep Majó Payés ni al fons fotogràfic de la família Majó. Així

doncs, la tria de les fotografies i la identificació del fons havia de ser la primera actuació a

realitzar,  ja que sense tenir  clar  els  seus límits no era factible separar-lo en conjunts

documentals ni realitzar un quadre de classificació. 

En el cas concret del fons Majó Payés, es disposava de dos elements que van facilitar

molt la tasca de delimitació del fons. 

En primer lloc, existien diversos instruments de descripció del fons originals del seu autor,

amb  numeracions  de  registre  i  descripcions  de  les  fotografies.  Gràcies  a  la  lectura

detallada d’aquests documents es van poder establir relacions entre els diferents llistats i,

a la vegada, entre els llistats i alguns conjunts de fotografies. De la mateixa manera, cal

dir que molts dels conjunts de fotografies que es creien que podien ser del fons Majó

Payés tenien a les  plaques numeracions de registre manuscrites originals de l’autor2. 

De la mateixa manera,  una altra eina imprescindible per tal de poder delimitar el fons van

ser les pròpies fotografies. D’una banda, les fotografies del fons familiar que estaven dins

de  la  col·lecció  Miquel  Galmes,  moltes  d’elles  amb  anotacions  al  revers  en  les  què

figurava el nom de les persones retratades, van servir per posar noms a les persones

retratades. A partir d’aquests noms, es va poder elaborar un arbre genealògic fotogràfic

de la família Majó, consultable a l’annex 1 i identificar els membres del nucli familiar de

Josep Majó Payés. D’altra banda, les fotografies que ja s’havien determinat com a part

2 En el moment d’ingrés de la col·lecció Miquel Galmes a l’IEFC, des de la institució es va realitzar
un  inventari  exhaustiu  del  seu  contingut,  anotant  on  es  trobaven  els  diversos  conjunts  de
fotografies, documentació i objectes fotogràfics. Pel que fa al fons Majó Payés, com que se sabia
que hi  havia  una part  integrada dins de la  col·lecció  Miquel  Galmes, es va anotar en aquest
document els contenidors que podien contenir part d’aquest fons. 
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del fons Majó també van servir per veure les cares de persones properes al fotògraf,

amics i coneguts, que es repetien amb assiduïtat en les imatges. Així doncs, coneixent

les persones que sortien en les fotografies del fons Majó Payés era molt  més senzill

identificar  altres  parts  del  fons  en  cas  que  les  mateixes  persones  sortissin  a  les

fotografies.  En un altre sentit,  les fotografies que tenien numeracions de registre van

servir per identificar altres parts del fons que presentaven la mateixa grafia però que no

es podien relacionar amb la documentació de registre. 

Gràcies a aquests elements es van trobar diversos conjunts documentals que clarament

pertanyien al fons Majó Payés. De la mateixa manera, es van deixar de banda altres

conjunts que clarament no pertanyien al fons, o bé perquè no es podien relacionar amb la

documentació de registre o bé perquè les persones que hi apareixien no pertanyien al

nucli conegut d’amics i familiars de Josep Majó Payés. 

Cal destacar un tercer grup de fotografies que, si bé no es van poder relacionar clarament

amb el fons Majó Payés tampoc es podien descartar del tot, atès que la temàtica era

similar a la d’altres fotografies del fons i podien ser fotografies adquirides per Majó o la

seva família. En aquest darrer cas, es va optar per atribuir-les al fons Majó en funció de la

seva localització dins de la col·lecció Miquel Galmes: si les fotografies es trobaven en un

contenidor que majoritàriament contenia parts del fons Majó s’atribuïen al  fons i si  es

trobaven en un contenidor que no contenia parts del fons es descartaven. 

Finalment,  és necessari  mencionar  un darrer  grup de fotografies en paper,  anteriors i

posteriors a Josep Majó Payés, que per les mateixes circumstàncies mencionades en el

punt 3.1. van anar a parar a mans de Miquel Galmes dins de la seva col·lecció. Aquestes

fotografies no es van considerar part del fons fotogràfic Majó Payés, sinó part d’un fons

més ampli, el fons fotogràfic de la família Majó. Aquestes fotografies van servir d’ajuda a

l’hora de delimitar el fons, ja que van permetre identificar els diversos membres de la

família i elaborar el seu arbre genealògic fotogràfic. Tanmateix, com que l’objecte d’estudi

d’aquest treball és el fons Majó Payés, es va decidir no incloure aquestes fotografies com

a part del fons. És per aquest motiu que no apareixen ni en la descripció dels conjunts

documentals ni en el posterior esquema gràfic del fons.

23



5.2. Estructura del fons Majó Payés i els seus conjunts documentals

Un  cop  identificada  la  totalitat  del  fons,  es  va  procedir  a  l’establiment  de  conjunts

documentals. Aquesta divisió, consultable a l’annex 2, es va realitzar tant pel que fa a les

pròpies fotografies com als instruments de descripció del fons originals del seu autor. 

Pel  que  fa  a  les  fotografies,  es  va

observar que la majoria de les plaques

es  trobaven dins de capses amb una

numeració assignada pel mateix autor i

que  aquestes  mateixes  també

presentaven  una  numeració  de

registre.  Així  doncs,  es  va  optar  per

establir un seguit de conjunts naturals

a partir de la ubicació original de l’autor

i de la numeració de les plaques, així

com  distingint  conjunts  de  negatius  i

de positius fotogràfics.  D’aquesta  manera,  es va buscar mantenir  l’estructura del  fons

establerta pel seu autor amb la documentació de registre, amb l’objectiu de restablir la

seva ordenació original. 

Pel  que  fa  als  instruments  de  descripció,  es  van  localitzar  diverses  tipologies  de

documents:  llibres  de registre,  llistats  manuscrits,  mecanoscrits  i  impresos i  llibres  de

registre  amb  fotografies.  A  l’hora  d’establir  conjunts

documentals, es va fer una distinció entre els documents

que  no  contenien  fotografies,  que  es  van  anomenar

col·loquialment  “llistats  registre”,  i  els  documents  que

contenien  fotografies,  que  es  van  anomenar

col·loquialment  “àlbums  registre”.  En  relació  als  llistats

registre,  es  va  observar  que  alguns  d’ells  presentaven

diverses numeracions: per exemple, un llibre de registre

tenia  una numeració  de plaques de la  1  a la  3580 i  a

continuació s’iniciava una nova numeració de la 98.1 a la

98.26.  En aquests  casos,  es  va optar  per  numerar  els

diversos conjunts tal i com es trobaven físicament, però

afegint  subconjunts  en els  casos que hi  havia  diverses
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Figura  1:  Placa  estereoscòpica  amb numeració  de
registre. MG-F-02570 (IEFC)

Figura  2:  Llibre  de  registre  amb
fotografies. MG-F-02481 (IEFC)



numeracions: en l’exemple mencionat anteriorment, es va anomenar el llibre com a “llistat

registre 1” i es van crear dos subconjunts anomenats “llistat registre 1.1” i “llistat registre

1.2”.

A l’hora de descriure els diversos conjunts, tant si son de fotografies o d’instruments de

registre, es fa una referència explícita a la seva ubicació actual dins de l’arxiu.  De la

mateixa  manera,  en el  cas  dels  materials  provinents  de la  col·lecció  Miquel  Galmes,

també es referencia la ubicació què ho tenia guardat el col·leccionista. Aquest fet té una

doble voluntat: d’una banda, permetre localitzar els diversos conjunts del fons que ara per

ara no es troben junts físicament; i de l’altra, mantenir un registre de la ubicació original

de  les  fotografies  dins  de  la  col·lecció  Miquel  Galmes.  Aquesta  informació  és  molt

important de mantenir, per tal de respectar el principi de procedència de les peces.

Finalment, cal destacar que durant aquest procés d’establiment de conjunts documentals,

es va aprofitar per realitzar una lectura profunda dels instruments de descripció amb la

finalitat d’extreure dades com per exemple les dates i els llocs de les fotografies descrites,

rellevants posteriorment per poder fer la descripció del fons.

5.3. Esquema gràfic de l’estructura del fons Majó Payés

Un cop identificats els diversos conjunts documentals, es va optar per elaborar una eina

per poder veure com es relacionaven els diferents conjunts entre ells. L’objectiu d’aquest

instrument, que col·loquialment s’ha anomenat esquema gràfic de l’estructura del fons, no

és altre que el de facilitar la consulta del fons. A manera d’exemple, gràcies a aquesta

eina és més fàcil saber en quin conjunt es trobarà una fotografia mencionada en un dels

instruments de descripció originals de l’autor. 

Aquest esquema gràfic, que es pot consultar en l’annex 3, presenta els diferents conjunts

dividits  en quatre  columnes,  fent  distinció  entre  els  anomenats  “àlbums registre”,  els

anomenats  “llistats  registre”,  els  positius  fotogràfics  i  els  negatius fotogràfics.  Dins

d’aquestes quatre categories, els diferents conjunts que es relacionen entre ells estan

situats  en  la  mateixa  línia  horitzontal,  fent  distinció  entre  una  primera part  del  mapa

referent a les fotografies estereoscòpiques en format 4,5x10,7cm, una segona part que fa

referència a les que estan en format 6x13cm i una tercera part que engloba els conjunts

que no s’han pogut relacionar entre si. De la mateixa manera, s’han fet servir diferents

colors per distingir les diverses tipologies de documents: groc pels “àlbums registre”, verd

pels “llistats registre”, blau pels positius fotogràfics i vermell pels negatius fotogràfics. A
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més  a  més,  sobre  els  requadres  de  l’esquema  que  representen  els  instruments  de

descripció s’indica en color blau o color vermell si aquests documents fan referència als

positius o als negatius fotogràfics. 

Com ja s’ha indicat, aquest esquema s’ha concebut com una eina de consulta del fons,

una manera més visual de veure les relacions entre els diversos conjunts documentals

establerts.  Tot i  així,  no pretén ser un substitutiu del quadre de classificació del fons,

basat en la temàtica de les fotografies, que queda pendent de realitzar. Tanmateix, amb

aquest esquema s’ha intentat restituir l’estructura original del fons establerta per l’autor,

amb la voluntat d’entendre millor el conjunt en la seva totalitat. 

5.4. Abast i contingut del fons Majó Payés

Finalment, gràcies a la definició del fons i a la seva ordenació en conjunts documentals es

pot realitzar un inventari i una descripció del fons de manera adequada. Així doncs, es pot

dir que el fons Majó Payés està format en la seva majoria per fotografia estereoscòpica

sobre vidre, en formats 4,5x10,7cm i 6x13cm, amb un total de 4292 negatius fotogràfics i

3156 positius fotogràfics. 

Pel que fa a l’àmbit geogràfic del fons, les fotografies són en la seva majoria de la ciutat

de Barcelona i de la resta de Catalunya, si bé hi ha algunes imatges d’altres localitats

espanyoles i de països estrangers. Pel que fa a l’àmbit cronològic del fons, no es disposa

de les dates de totes les fotografies, però les que si que tenen data associada permeten

dir que la majoria de les fotografies  van ser fetes entre 1906 i 1935. 

Com es pot observar, el volum del fons és considerable i,  per tant, només en aquest

aspecte  té  un  gran  valor  documental.  De  la  mateixa  manera,  la  presència  dels

instruments de descripció del fons també és molt rellevant, ja que gràcies a ells es pot

conèixer clarament el contingut de les fotografies.

26



6. Cerca d’informació sobre Josep Majó Payés

6.1. Fonts fotogràfiques: les pròpies fotografies

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la hipòtesi incial d’aquest treball és demostrar que

les fotografies poden ser una bona font d’informació sobre el seu autor. Partint d’aquesta

premissa, es va començar la cerca d’informació sobre Josep Majó Payés amb la lectura

de les pròpies fotografies del fons Majó Payés. 

La lectura de les fotografies es va fer de manera paral·lela a la dels seus instruments de

descripció, si bé els resultats d’aquesta lectura s’exposaran per separat en aquest epígraf

i en el següent.

Les  fotografies  del  fons  es  poden  dividir  en  quatre  grans  grups  en  funció  del  seu

contingut: en primer lloc, les fotografies que mostren el seu cercle familiar i d’amistats; en

segon lloc, les fotografies dels llocs visitats per Majó i la seva família durant el seu temps

lliure; en tercer lloc, les fotografies d’actes públics de rellevància social o històrica; i en

quart  lloc,  les  fotografies  d’altres  països  que  no  van  ser  realitzades  per  ell  sinó

comprades.

El  primer  grup de fotografies ofereix  una mirada

íntima al seu entorn més proper, mostrant els seus

familiars  i  les  seves  amistats  retratats  tant  en

espais  públics  com  a  casa  seva.  Algunes

d’aquestes imatges mostren moments molt íntims,

com  per  exemple

una  fotografia  de  la

seva  esposa  donant

el  pit  a  la  seva  filla

petita,  sota  l’atenta

mirada  dels  dos  fills

gran.  De  la  mateixa

manera,  aquestes  fotografies  són  finestres  al  domicili

familiar, a través de les quals es poden veure elements que

indiquen l’afició de Majó a la fotografia. En algunes de les

imatges es poden veure fotografies penjades a les parets i

també es pot observar al racó d’una de les estances el visor
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Figura 3: Teresa Cuadros Vilanova amb
els seus tres fills. MG-F-02526 (IEFC)

Figura  4:  Barricada  al  barri  de
Gràcia  durant  els  fets  de  la
Setmana Tràgica de 1909. MG-F-
02623 (IEFC)



estereoscòpic  de  sobretaula  que  feia  servir  per  visualitzar  les  plaques  en  format

4,5x10cm3. Igualment, aquestes fotografies permeten veure que Majó compartia la seva

afició tant amb els seus familiars com amb les seves amistats. En aquest sentit, destaca

una  sèrie  de  retrats  dobles  que  demostren  que  Majó  es  divertia  amb  la  fotografia,

recreant escenes fictícies i impossibles en les que una persona apareix dues vegades.

El segon grup de fotografies és una clara mostra de l’afició

de Majó i  de la seva família per l’excursionisme.  El fons

conté  imatges  de  diverses  poblacions  de  Catalunya,

visitades per Majó al llarg de la seva vida: els entorns de

Barcelona,  el  Vallès,  Montserrat,  la  Costa  Brava,  la

Cerdanya, etc. Juntament amb aquestes, també hi ha un

seguit de fotografies de localitats espanyoles, com ara de

diverses poblacions de l’illa de Mallorca. En la majoria dels

casos, les fotografies mostren que realitzava les excursions

juntament  amb  la  seva  família:  gairebé  sempre  està

acompanyat per la seva esposa o algun dels seus fills. De

la mateixa manera, també hi ha imatges de monuments i

llocs  destacats  de  la  ciutat  de  Barcelona.  Aquestes

fotografies demostren la voluntat de Josep Majó Payés

de representar la realitat que l’envoltava i els llocs que

visitava.

El  tercer grup de fotografies mostra l’interès  de Majó

pels fets històrics i els esdeveniments puntuals que  es

succeïen  al  seu  entorn.  En  aquest  sentit,es  poden

trobar fotografies d’activitats lúdiques i  festives,  com

un  concurs  de  globus  aerostàtics  o  processons

religioses. De la mateixa manera, destaquen una sèrie

de fotografies de la Setmana Tràgica de 1909 o una

altra sèrie molt extensa de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. En el cas

concret de les fotografies de la Setmana Tràgica es pot observar com Majó va sortir al

carrer  a  retratar  el  desenvolupament  dels  fets  pels  carrers  del  barri  de  Gràcia.

Igualment, també hi ha un seguit de fotografies d’aquest esdeveniment que presenten

3. Aquest visor es conserva juntament amb el fons fotogràfic a l’IEFC.
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Figura 6: Obres de construcció de
la Sagrada Família. MG-F-02577
(IEFC)

Figura  5: Retrat doble de Teresa
Cuadros.  Al  fons,  el  visor  de
plaques  estereoscòpiques  de
sobretaula. MG-F-02649 (IEFC)



un segell de l’Arxiu Mas, fet que fa pensar que en aquest cas també va comprar algunes

fotografies dels fets.

Finalment,  el  quart  grup  de  fotografies  són  un  seguit  d’imatges  de  poblacions

estrangeres, de països com Egipte, la Índia o la Xina. En aquest cas concret es tracta de

fotografies  que  segurament  van  ser  comprades  per  Majó,  ja  que  no  disposava  dels

recursos  per  viatjar  a  aquests  llocs.  Així  doncs,  es  pot  afirmar  que,  igual  que  molts

aficionats a la fotografia, Majó feia servir aquestes imatges per viatjar a aquests llocs a

través d’elles. 

A  través  de  totes  aquestes  fotografies  es  poden

veure  mostres  clares  de  l’afició  de  Majó  a  la

fotografia.  Com  ja  s’ha  indicat,  algunes  de  les

imatges  permeten  veure  mostres  d’aquesta  afició

dins  del  domicili  familiar.  De  la  mateixa  manera,

també  hi  ha  imatges  que  mostren  al  propi  Majó

treballant  amb  les  fotografies.  Així  doncs,  se’l  pot

observar  visualitzant  una  placa  a  contrallum,

il·luminant una fotografia estereoscòpica o amb una

càmera  fotogràfica  entre  les  mans.  A més a  més,

dins del fons hi ha diverses imatges il·luminades per

ell mateix. Això remarca la idea que no es limitava a

disparar  la  fotografia,  sinó  que també la  treballava

posteriorment.

El fet que el propi Majó aparegui en algunes de les

fotografies pot donar a entendre que ell no és l’únic

autor  material  de  les  fotografies  del  fons.  Altres

autors podrien ser la seva esposa, algun dels seus

fills, el seu germà o altres membres del seu cercle

familiar i d’amistats.

Finalment, atès la importància del personatge, s’han de destacar les mostres de l’amistat

entre Josep Majó i Adolf Mas. Aquesta relació, de la que es tenia constància prèvia, es

pot confirmar a través de la lectura de les fotografies. En elles es pot veure a Adolf Mas

en moments de relaxació,  com per exemple estirat  en una hamaca. Igualment,  hi  ha

diversos retrats de grup en els que hi apareix Mas i algun membre de la família Majó.
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Figura  7: Josep Majó il·luminant una
placa  estereoscòpica.  MG-F-02538
(IEFC)

Figura  8:  Placa  estereoscòpica
il·luminada. MG-F-02580 (IEFC)



Finalment, també hi ha una sèrie de fotografies realitzades a casa de Mas, entre les quals

hi ha algun retrat doble d’Adolf Mas o del seu fill Pelai Mas. El fet que ambdós es prestin

al joc dels retrats dobles és una mostra clara de l’existència d’una relació d’amistat entre

les dues famílies.

6.2. Fonts fotogràfiques: documentació textual que acompanya les fotografies 

En aquest epígraf s’exposen les dades extretes de la lectura de la documentació textual

que acompanya les fotografies. Aquesta documentació textual inclou tant les anotacions

que hi ha a les pròpies plaques i als seus contenidors originals com les dades extretes

dels instruments de descripció del fons originals de l’autor. 

Respecte a les dades extretes de les anotacions que es troben a les pròpies fotografies i

als seus contenidors originals, d’una banda hi ha les numeracions de les plaques i de les

capses,  que  com  ja  s’ha  indicat  permeten  relacionar-les  amb  els  instruments  de

descripció  del  fons.  D’aquestes

numeracions cal destacar que en

alguns  casos  una  placa  té

escrites fins a tres numeracions

diferents,  fet  que  demostra  que

part  del  procés d’aficionat  de la

fotografia  de  Majó  era  el

d’ordenar i reordenar el seu fons.
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Figura  9: D'esquerra a dreta, Josep Majó, Adolf Mas i Narcís Majó, al menjador del domicili de
Mas. MG-F-02647 (IEFC)

Figura 10: Placa estereoscòpica amb diverses numeracions
de registre. MG-F-02520 (IEFC)



De  la  mateixa  manera,  una

altra informació molt rellevant

que aporten les plaques i que

no  és  pròpiament  una

anotació,  és  un  segell  que

presenten  algunes  de  les

realitzades en les dècades de

1920  i  2930  en  format

4,5x10,7  cm.  Aquest  segell

consta de la següent inscripció: “OPTICA ESPECIAL CASA MAJÓ /  TRAVESSERA 22 /

BARCELONA·G”. Així doncs,  es pot suposar que Majó o algun familiar seu tenia una

òptica  en  la  que,  a  banda  de  vendre  ulleres,  probablement  també  venia  material

fotogràfic. Tot i així, també podrien ser plaques amb el segell del negoci confeccionades

per a Majó i no comercialitzades.

Pel que fa a les dades extretes de la lectura dels instruments de descripció, aquestes són

especialment  valuoses,  ja  que  permeten  identificar  els  llocs,  les  persones  o  els  fets

representats en les fotografies. En aquest sentit, a banda de confirmar els noms de la

seva  família  més  propera  (la  seva  esposa,  els  seus  fills,  el  seu  germà,  etc.)  també

permeten identificar alguns dels seus amics, com és el cas d’Adolf Mas.

Lligat amb la relació entre Majó i Mas, alguns dels llistats de registre presenten l’anotació

"Mas",  escrita  al  costat  de  la

descripció de les imatges. Les

imatges  que  presenten

aquesta  nota  no  són

fotografies  de  Mas  o  en  les

què ell hi surti, sinó fotografies

de  localitats  visitades  per

Majó.  Així  doncs,  aquesta

anotació  podria  fer  referència

a un intercanvi  de fotografies

entre Mas i Majó
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Figura  11:  Placa  estereoscòpica  amb  el  segell  de  la  Òptica
Majó al centre. MG-F-02630 (IEFC)

Figura  12:  Llistat  de registre  del  fons.  Al  constat  d'algunes
descripcions,  possible  referència  a  Adolf  Mas.  MG-F-02467
(IEFC)



Els instruments de descripció també ajuden a determinar que les fotografies de països

estrangers no són obra de Majó, sinó que es tracta de fotografies comprades. En un dels

documents en el que es descriuen aquestes plaques es fa menció a la col·lecció Junyent.

L’artista Oleguer Junyent va realitzar un viatge a diversos països de l’estranger, entre els

quals Egipte, la Índia i la Xina i en tornar a Barcelona va realitzar una exposició amb les

fotografies que havia fet. Els negatius els va donar a l’Arxiu Mas i és probable que Majó

obtingués una còpia dels positius a través de Mas (TORRELLA, 2017).

Finalment,  en  relació  als  instruments  de  descripció  cal  destacar  que,  igual  que  les

plaques,  mostren que Majó  va ordenar  diverses  vegades  les  imatges.  De la  mateixa

manera, també hi ha descripcions de plaques ratllades o indicant que s’ha trencat el clixé.

Així doncs, gràcies a aquestes anotacions es pot conèixer el contingut de fotografies que

no s’han arribat a conservar.

6.3. Fonts orals: entrevista amb Àngela Majó Rais

Un cop feta la  lectura de les fonts fotogràfiques,  es va procedir  a entrevistar-se amb

Àngela Majó Rais, néta de Josep Majó Payés. L’objectiu d’aquesta entrevista era, d’una

banda, veure si aportava noves informacions sobre la biografia del seu avi i, de l’altra,

confirmar les informacions trobades fins al moment4. 

Més enllà de confirmar i corregir algunes dades de l’arbre genealògic fotogràfic familiar,

Àngela  Majó  va  aportar  dades  noves  sobre  Josep  Majó  Payés.  En  primer  lloc,  els

diversos domicilis on va residir al llarg de la seva vida, tots pisos de lloguer al barri de

Gràcia  de  Barcelona.  També  va  confirmar  que  Josep  Majó  no  tenia  cap  propietat  a

Barcelona ni una segona residència en alguna altra localitat. 

En segon lloc, va clarificar les diverses ocupacions de Josep Majó al llarg de la seva vida.

La vida laboral de Majó es pot dividir en dues etapes. Pel que fa al primer període, Majó

va treballar de comptable a la fàbrica de teixits dels germans Comas entre 1888 i 1900, a

la vegada que ho compaginava amb l’ofici de barber. Durant aquest període va arribar a

regentar una barberia pròpia durant  dos anys.   En relació al  segon període,  Majó va

treballar de comptable a la fàbrica de plateria de Jaume Vachier, al barri de Gràcia, entre

1901 i 1933.

4 L’entrevista amb Àngela Majó Rais va ser realitzada el dia 03 de maig de 2019 al seu domicili.
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Seguidament, Àngela Majó va aportar informació sobre el negoci familiar, l’Òptica Majó.

Es tracta d’un negoci que va obrir Josep Majó l’any 1922 per a que hi treballessin les

seves dues filles i que va estar actiu fins als anys 1980. 

A continuació, en relació a les possibles altres autories de les fotografies del fons, va

comentar que un cop mort Josep Majó la família no va continuar l’afició a la fotografia.

Així doncs, es pot suposar que, si bé no sempre disparava ell la càmera, Majó sempre

estava darrere de la concepció de la fotografia i, per tant, pot ser considerat autor únic de

les imatges.

Finalment, en relació al vincle d’amistat entre Josep Majó i Adolf Mas, Àngela Majó va

reafirmar la informació ja existent. A més a més, va advertir que Majó també col·laborava

puntualment amb Mas, fent fotografies per ell.  De fet, ella tenia constància que Josep

Majó  i  el  seu  fill  Narcís  van  viatjar  a  la  illa  de  Mallorca  per  realitzar  una  sèrie  de

fotografies d’algunes poblacions per encàrrec de Mas. 

En resum, l’entrevista amb Àngela Majó va aportar llum sobre aspectes desconeguts de

la  biografia  de Majó,  però  alhora  va servir  per  reafirmar  algunes de les informacions

extretes de les fotografies del fons. 

6.4. Fonts textuals: arxius administratius

Finalment,  per  acabar  de  recollir  dades  sobre  Josep  Majó  Payés,  es  va  procedir  a

consultar un seguit d’arxius administratius susceptibles de contenir dades sobre aquest

personatge. L’objectiu  d’aquestes consultes és principalment aportar noves dades que

confirmin  les  informacions  obtingudes  de  la  lectura  de  les  fonts  fotogràfiques  i  de

l’entrevista amb la néta del fotògraf. 

En aquest sentit, les primeres institucions visitades va ser l’Arxiu Municipal Administratiu

de Barcelona i el Registre Civil,  on es van consultar les dades referents al naixement,

matrimoni i defunció de Josep Majó Payés. Gràcies a aquesta consulta es van localitzar

les dades exactes del seu naixement, matrimoni i defunció. Així doncs, es pot afirmar que

Josep Majó va néixer el 14 de maig de 1871 a la vila de Gràcia, sent fill de Narcís Majó

Carreras i de Josepa Payés Giralt. Es va casar el 12 de desembre de 1891 amb Teresa

Cuadros Vilanova, natural de Guissona i filla d’Antoni Cuadros Llanes i Teresa Vilanova

Viladrich. Va tenir tres fills amb ella, Josepa, Narcís i Antònia. I va morir el 26 de maig de

1935 a Barcelona a causa d’una broncopneumònia.
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A continuació, també es va realitzar una cerca en els butlletins del Centre Excursionista

de Catalunya, entitat a la que van pertànyer molts fotògrafs aficionats del moment. Josep

Majó apareix com a soci resident de l’entitat en el butlletí de 19085.  Tanmateix, no s’ha

trobat que aparegui en cap altre butlletí de la institució, ni tampoc cap referència seva en

les activitats de la secció de fotografia. Així doncs, es pot afirmar que, si bé va ser soci de

l’entitat, no va ser-ne una persona molt activa. 

Seguidament,  es  va  localitzar  un  fons  de  documents  a  l’Arxiu  Municipal  de  Gràcia

pertanyent a la família Majó6. El fons va ser donat a la institució per Àngela Rais Tost,

l’esposa de Narcís Majó Cuadros, i  està conformat per documentació familiar  diversa.

Entre aquests documents, destaquen especialment un llibre de cartes copiades de Josep

Majó Payés, en les que es poden llegir algunes de les cartes que va enviar entre 1905 i

1913 a algunes de les seves amistats.  Entre aquestes cartes es poden observar més

mostres de l’afició de Majó a la fotografia, com per exemple quan li explica a un amic seu

que els moments d’esbarjo que té els diumenges els dedica a realitzar fotografies. Fins i

tot  en  una  carta  es  defineix  com  a  fotògraf  amateur  i  treu  importància  a  les  seves

fotografies, dient que no val la pena mirar-les. De la mateixa manera, també es pot veure

a través de les cartes com Majó enviava fotografies al seus amics en funció dels seus

interessos. A tall d’exemple, en una carta explica que envia unes fotografies d’un míting

polític de Solidaritat Catalana a la plaça de les Arenes a un amic seu, ja que considera

que seran del  seu interès.  Així  doncs,  es  pot  veure un nou ús  al  que destinava  les

imatges. 

Paral·lelament  a aquestes cartes,  també destaquen un seguit  de llistats  de despeses

d’algunes excursions realitzades per Majó i per la seva família. Aquests documents, a

banda de confirmar algunes de les visites realitzades, permeten veure algunes despeses

derivades de la seva afició a la fotografia. A tall d’exemple, es pot observar el cost d’una

capsa de clixés 6x13 (1,75 pessetes) o el cost de la càrrega del xassís de la càmera (0,30

pessetes). 

Per acabar,  el  fons de l’Arxiu  Municipal  de Gràcia conserva documentació referent  al

negoci  familiar,  l’Òptica Majó.  A partir  de l’anàlisi  d’aquests  documents s’extreuen un

seguit  de dades que complementen la informació ja coneguda de l’establiment.  D’una

banda es confirmen les dates d’obertura i tancament del negoci mencionades per Àngela

5 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, nº 159, abril 1908. DOI: 
https://ddd.uab.cat/pub/butcenexccat/butcenexccat_a1908m4v18n159.pdf
6 Arxiu Municipal de Gràcia, Fons Rais. C-169 a C-171.

34

https://ddd.uab.cat/pub/butcenexccat/butcenexccat_a1908m4v18n159.pdf


Majó, gràcies als contractes de lloguer del local.  D’altra banda, els resums de vendes

permeten  veure  que  fins  a  1933  a  l’òptica  es  venia  algun  article  de  fotografia

estereoscòpica, però es tracta de vendes molt puntuals i amb poc volum de negoci. Així

doncs,  es pot  afirmar  que l’Òptica  Majó  no era un establiment  de venda de material

fotogràfic,  si  bé  durant  un  temps  va  vendre  de  manera  anecdòtica  alguns  articles

d’aquesta categoria.

Finalment, per tal de cercar més dades sobre la relació entre Josep Majó i Adolf Mas es

va fer una consulta a l’Arxiu Mas. Gràcies a aquesta consulta es van localitzar tres cartes

de Josep Majó a Adolf  Mas,  datades entre 1927 i  1928,  en les que es confirma que

puntualment va existir  una col·laboració entre ells.  En un d’aquests documents Josep

Majó li  diu a Mas que li  enviarà fotografies per a que esculli  quines li  interessen per

vendre a l’Arxiu Mas. De la mateixa manera, en els altres dos documents parlen d’uns

rebuts que Mas té pendent de pagar-li a Josep Majó. Tanmateix, en relació al viatge a

Mallorca per encàrrec de Mas no es va trobar cap document que el confirmés ni que el

desmentís. En tot cas, queda provat que entre Majó i Mas va existir alguna col·laboració

puntual i que Majó li havia enviat algunes fotografies per vendre-les a l’Arxiu Mas.
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7. Elaboració del perfil biogràfic de Josep Majó Payés

Com s’ha indicat anteriorment, l’objectiu principal del treball és el de saber qui era Josep

Majó Payés. Així doncs, un cop recollides totes les dades extretes de la lectura de les

fonts fotogràfiques, fonts orals i fonts textuals, el següent pas és el de redactar un perfil

biogràfic de Majó. Gràcies a la recerca feta, aquest perfil serà molt més complert que el

que existia prèviament. 

Cal destacar que la majoria d’aquestes noves informacions s’han obtingut a partir de les

fonts fotogràfiques i s’han pogut confirmar i  ampliar  amb la consulta d’altres fonts. En

aquest sentit,  un clar exemple són les dades que fan referència a la relació d’amistat

entre Josep Majó i Adolf Mas. Gràcies a la lectura exhaustiva de les fotografies s’han

pogut localitzar imatges que són una mostra clara d’aquesta amistat, augmentant així el

coneixement que ja se’n tenia. Sense aquestes fotografies no s’hagués pogut descobrir el

nivell d’intensitat de l’amistat entre tots dos ni la relació tant pròxima que existia entre les

dues famílies. Aquesta informació no s’hagués pogut extreure ni de les fonts orals ni de la

documentació textual. De la mateixa manera, aquesta relació tampoc està recollida en els

perfils biogràfics molt exhaustius que s’han realitzat sobre Adolf Mas (BOADAS, 2018;

GIRIBET,  2014;  PERROTTA,  2018),  fet  que  afegeix  encara  més  interès  a  les

informacions trobades.

Finalment, cal destacar que a l’hora de redactar la nota biogràfica també s’han tingut en

compte aspectes de la vida de Majó que van més enllà del que ensenyen les fotografies.

D’aquesta manera, també s’han reflectit les aficions, o els interessos que s’extreuen de la

lectura de les imatges. 

7.1. El perfil biogràfic de Josep Majó Payés

Josep Majó Payés va néixer el 14 de maig de 1871 a la vila de Gràcia, Barcelona. Era fill

de Narcís Majó Carreras, de professió teixidor de vela, i de Josepa Payés Giralt, tots dos

naturals de Barcelona. 

El 12 de desembre de 1891 es va casar a la parròquia de Sant Josep de Gràcia amb

Teresa Cuadros Vilanova (1971-1941).  Amb ella  tindria  tres fills:  Josepa (1893-1977),

Narcís (1897-1969) i Antònia (1909-2002). 
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Al llarg de la seva vida Majó i la seva família van viure en diversos pisos de lloguer, tots al

barri de Gràcia. De la mateixa manera, no consta que tingués propietats a la ciutat de

Barcelona ni segones residències en altres poblacions.

En relació a la seva vida laboral, l’any 1888, un any després de la mort del seu pare, va

entrar a treballar en qualitat de meritori a la fàbrica de teixits dels germans Bonaventura i

Isidre Comas,  on acabaria  realitzant  tasques de comptable.  Paral·lelament,  també va

aprendre i practicar l’ofici de barber, arribant a regentar durant dos anys un establiment

propi. Aquesta dualitat de feines va continuar aproximadament fins l’any 1900, quan va

començar a treballar com a comptable a la fàbrica de plateria de Jaume Vachier, al barri

de Gràcia. Allà treballaria fins l’any 1933, quan a causa d’un atac de feridura es veuria

obligat a retirar-se. 

A més a més, l’any 1922 Majó va obrir un negoci al local dels baixos del seu domicili: la

Casa Òptica Majó. Aquest establiment es dedicava a la venda i graduació d’ulleres, així

com a la venda d’elements de bijuteria. Com en altres òptiques d’aquella època, també

comercialitzaven alguns materials fotogràfics, si bé sembla que ho feien de manera molt

residual. En aquest negoci ell no hi va treballar directament, sinó que el va obrir perquè hi

treballessin les seves filles. 

El 26 de maig de 1935 va morir a Gràcia a l’edat de seixanta-quatre anys, a causa de la

malaltia que l’havia obligar a retirar-se dos anys abans.

L’afició de Josep Majó amb la fotografia va començar cap a l’any 1906, sembla que de la

mà del seu amic i fotògraf Adolf Mas. La seva producció fotogràfica consta principalment

d’imatges estereoscòpiques és un clar reflex dels seus interessos. 

D’una banda, hi ha la seva afició a l’excursionisme: com molts fotògrafs aficionats del

moment, Majó va ser soci del Centre Excursionista de Catalunya i va viatjar per diverses

zones de Catalunya amb la seva càmera, si bé no va ser un soci molt actiu de l’entitat i la

majoria de les excursions les realitzava amb la seva dona i els seus fills. També té una

sèrie de fotografies de la ciutat de Barcelona que demostren un interès per la ciutat on

vivia. 

D’altra  banda,  hi  ha  la  voluntat  de  retratar  tot  allò  que  succeïa  al  seu  entorn,  amb

fotografies  d’esdeveniments  i  activitats  puntuals,  així  com d’alguns  fets  històrics  tant

rellevants com la Setmana Tràgica de 1909 o l’Exposició Internacional del 1929. 
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Finalment, també hi ha un interès en retratar el seu entorn més proper, la família i els

seus amics. A través d’aquestes imatges també es poden observar mostres de la seva

afició  a la  fotografia,  com imatges penjades a les parets de casa seva o el  visor  de

plaques  estereoscòpiques  de  sobretaula  que  tenia  en  un  racó  del  menjador.  De  la

mateixa manera,  també es pot  observar a Majó visualitzant  una placa a contrallum o

il·luminant una placa estereoscòpica. Aquest fet indica que no es limitava a disparar la

fotografia, sinó que també pensava en la seva posterior visualització i en els efectes que

la podien fer més realista. A la vegada, també es pot observar com Majó implicava a les

persones del seu entorn en la seva afició fotogràfica. Exemple d’això són una sèrie de

retrats dobles dels seus familiars i d’alguns amics, creant escenes impossibles i fictícies.

Així doncs, no només utilitzava la fotografia per retratar la realitat sinó que també com

una manera de divertir-se. 

Pel que fa a la seva relació amb Adolf Mas, ambdós personatges i les seves famílies

tenien una amistat força propera, tal i com mostren algunes de les fotografies del fons.

De la mateixa manera, Majó va col·laborar puntualment amb Mas, enviant-li fotografies

fetes per ell perquè fossin comercialitzades amb posterioritat a l’Arxiu Mas. 
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8. Conclusions

L’objectiu principal d’aquest treball era saber qui era Josep Majó Payés. La resposta a

aquesta  pregunta  es  podia  cercar  de  moltes  maneres,  però  es  va optar  per  intentar

esbrinar-ho a través de l’estudi del seu fons fotogràfic. Un cop realitzat el treball, es pot

afirmar  que aquest  objectiu  principal  s’ha  assolit  amb escreix,  ja  que s’ha ampliat  la

informació inicial que es disposava sobre ell. A més a més, s’ha pogut realitzar un perfil

biogràfic de Josep Majó Payés que permet aproximar-se millor a la seva figura. El fet que

aquest perfil  s’hagi pogut establir  a partir  de l’estudi de les seves fotografies confirma

també la hipòtesi inicial, que les fotografies poden ser una font d’informació sobre la vida

del seu autor.

Pel que fa al primer objectiu secundari, s’ha pogut acotar el fons fotogràfic Majó Payés

seguint la metodologia establerta. Gràcies a la constitució de conjunts documentals i a

l’estudi de les seves relacions, s’ha pogut realitzar un esquema gràfic del fons. Aquesta

eina és molt útil per moure’s entre les fotografies i els seus instruments de descripció i

poder comprendre millor el que mostren les imatges. En certa manera, s’ha pogut restituir

la ordenació plantejada per Josep Majó Payés, fet molt útil de cara al futur tractament del

fons. L’establiment de l’abast i el contingut del fons fotogràfic permet fer´se a la idea del

seu volum real i de la seva rellevància, alhora que posa les bases de la seva futura fitxa

NODAC. En definitiva, la metodologia utilitzada es considera vàlida per acomplir l’objectiu

establert i per treballar amb altres fons fotogràfics de les mateixes característiques. 

En relació al segon objectiu secundari,  la lectura de les fonts fotogràfiques ha aportat

noves dades sobre la vida de Josep Majó Payés. En la majoria dels casos, aquestes

informacions no s’haguessin  pogut  extreure d’altres fonts.  En aquest  sentit,  l’exemple

més clar és la intensitat de la relació entre Josep Majó Payés i Adolf Mas: sense veure les

fotografies  no  es  podria  saber  que  l’amistat  entre  tots  dos  era  molt  profunda  i  que

implicava també les respectives famílies. A banda d’això, la presència dels instruments de

descripció del fons ha sigut un element clau per poder llegir correctament les fotografies.

La  seva  importància  demostra  la  necessitat  que  aquesta  documentació  es  mantingui

juntament  amb el  fons  fotogràfic  i  s’estudii  de  manera  conjunta  amb  les  fotografies.

L’assoliment d’aquest objectiu secundari permet afirmar que la metodologia utilitzada és

útil per a la lectura de les dades que aporten els fons fotogràfics.
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Pel que fa al tercer objectiu secundari, la recerca d’altres dades sobre Josep Majó en

altres fonts d’informació ha permès conèixer noves dades que complementen les extretes

de la lectura de les fotografies. En aquest sentit, cal remarcar la importància de les fonts

orals, materialitzades en forma de l’entrevista a la néta del fotògraf. A diferència de les

fonts textuals, són molt més volàtils i són les que és més fàcil que es perdin, fet que fa

més necessari  la  seva consulta quan es pot  disposar  d’elles.  De la  mateixa manera,

l’estudi de les fonts textuals  ha permès confirmar i desmentir algunes de les hipòtesis

plantejades en el moment de la lectura de les fotografies. Sense la cerca d’informació

mitjançant la consulta d’altres fonts no s’hagués pogut realitzar un perfil biogràfic complet

de Josep Majó Payés. 

La recerca feta ha permès aportar coneixement inèdit sobre el fons fotogràfic Majó Payés

i sobre la figura del seu autor. En relació al fons, s’ha constatat que és molt extens i que

s’ha conservat pràcticament en la seva totalitat. La presència dels seus instruments de

registre aporta més interès sobre el fons, ja que el fa molt més accessible per a la seva

consulta i comprensió. Pel que fa a Josep Majó Payés, es pot afirmar que es tracta d’un

clar exemple d’un fotògraf aficionat de principis del segle XX, amb la particularitat que és

una  persona  de  classe  mitjana  i  no  de  l’alta  burgesia.  Així  doncs,  també  se’l  pot

considerar  com una  mostra  d’una  nova  classe  social  que  accedeix  a  la  fotografia  a

principis del segle XX; en el seu cas de la mà de l’estereoscòpia. 

Per acabar, aquest treball  té la voluntat de servir de punt de partida per a futures línies

d’investigació. D’una banda, és una mostra més de la utilitat de la fotografia com a font

d’informació. L’estudi de fons fotogràfics privats o familiars permet ampliar el discurs de la

història de la fotografia i complementar el relat existent fins a dia d’avui. D’altra banda, un

altre tema a seguir investigant és  l’arribada progressiva a la fotografia de les diverses

classes socials i  la relació entre  aquest accés i la fotografia estereoscòpica. Una altra

tasca a realitzar és el tractament individual de les fotografies del fons Majó Payés. Tot i

així, cal destacar que en el moment de consulta de les imatges s’han realitzat petites

actuacions sobre el fons per tal de protegir les imatges que es trobaven en un estat de

conservació més dolent.  Finalment,  també queda pendent seguir investigant  la relació

entre Josep Majó Payés i Adolf  Mas, sobretot les seves col·laboracions fotogràfiques.

Aquest  vincle és una demostració de l’existència de transaccions de fotografies entre

fotògrafs  professionals  i  fotògrafs  aficionats que aconseguien treure un benefici  de la

seva afició sense dedicar-s’hi professionalment. 
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Annex 2.  Descripció dels conjunts documentals  de fotografies i  instruments de

descripció originals

A) Conjunts documentals de fotografies

Els conjunts documentals de fotografies s’han establert a partir de la ubicació original de

l’autor i de la numeració de les plaques (organització del fons assignada per l’autor, el seu

quadre de classificació). Partim de la hipòtesi que ja existia una ordenació feta per l’autor

i la volem restituir. Per tant, parteixen d’una ordenació intel·lectual del fons i s’indica la

seva correspondència amb la ubicació física dins de l’IEFC en el moment de fer el treball.

Referència a ubicació es fa per la ubicació  a l’any 2019, que és temporal perquè les

plaques no s’han ubicat en contenidors definitius. En el cas dels materials procedents de

la col·lecció Miquel Galmes es fa referència a la ubicació en que ho tenia guardat Miquel

Galmes (vegeu document de la ubicació original  MG-fotografia-signat-ubicació-original-

2017.doc). 

S’han  deixat  de  banda  les  fotografies  que  pertanyen  al  fons  familiar  Majó,  que  no

pertanyen al fons Josep Majó Payés.

[Conjunt 1]

Ubicació: Col·lecció Majó / IEFC

Localització:  222 contenidors  originals  de l’autor  ubicats  temporalment  en les  capses

“Col·lecció  Majó-73-,1”  a “Col·lecció  Majó-73-,3”  i  “Col·lecció  Majó-73-,5”  a “Col·lecció

Majó-73-,12”.  Vegeu detall dels 222 contenidors  en l’inventari descriptiu de la col·lecció

Majó / IEFC.

Descripció formal dels contenidors originals: 220 capses marca Ilford 4,5x10,5 cm i  2

capses marca Hauff 4,5x10,5 cm.

Anotacions  als  contenidors  originals: la  majoria  de  les  capses  tenen  anotacions

manuscrites que indiquen la numeració de les capses (numeracions extremes 1-218) i la

numeració  de l’interval  de plaques  que contenen (numeracions extremes 1-3589).  En

alguns  casos  s’hi  troben  també  anotacions  manuscrites  referents  al  seu  contingut

(localitzacions). 

Descripció formal de les plaques: 3487 plaques estereoscòpiques, negatius sobre vidre

4,5x10 cm, en b/n; i 22 plaques estereoscòpiques, negatius sobre plàstic 4,5x10 cm, en b/

n.
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Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre. Les numeracions extremes són 1-3589. S’ha detectat que falten algunes plaques

d’aquest interval. No s’ha fet una comprovació exhaustiva d’aquest interval. 

Observacions: trobem 218 contenidors numerats i 4 contenidors sense numerar en els

que hi ha plaques soltes, la majoria numerades i que es corresponen a algunes de les

que falten en els contenidors numerats. Per aquest motiu tractem totes les capses com

un conjunt. En el cas dels negatius sobre plàstic també es tracten conjuntament amb els

de vidre perquè es troben dins dels mateixos contenidors originals de l’autor.

[Conjunt 2]

Ubicació: Col·lecció Majó / IEFC

Localització: 27  contenidors  originals  de  l’autor  ubicats  temporalment  en  les  capses

“Col·lecció Majó-73-,2” a “Col·lecció Majó-73-,4” i “Col·lecció Majó-73-,12” a “Col·lecció

Majó-73-,15”. Vegeu detall  dels 27 contenidors  en l’inventari  descriptiu de la col·lecció

Majó / IEFC.

Descripció formal dels contenidors originals: 11 capses de cartró blau 6x13 cm, 2 capses

marca Hauff 6x13 cm, 11 capses marca Ilford 6x13 cm, 1 capsa original d’autor i 2 faixes

de paper barrera.

Anotacions als  contenidors originals: la  majoria  de les capses de cartró blaves tenen

anotacions manuscrites que indiquen la numeració de les capses (numeracions extremes

1-11) i l’interval de plaques que contenen (numeracions extremes 1-440); la resta dels

contenidors, en la seva majoria, no tenen anotacions, a excepció d’alguns pocs que tenen

anotacions manuscrites referents al seu contingut (localitzacions, advertències tipus “Ojo,

es cristal”, etc.). 

Descripció formal de les plaques: 440 plaques estereoscòpiques,  negatius sobre vidre

6x13 cm, en b/n; 79 plaques estereoscòpiques, negatius sobre plàstic, 6x13 cm, en b/n; i

3 plaques panoràmiques, negatius sobre vidre 6x13 cm, en b/n.

Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre. Les numeracions extremes són 1-440. S’ha detectat que falten algunes plaques

d’aquest interval i que també hi ha plaques sense numerar. No s’ha fet una comprovació

exhaustiva d’aquest interval.

Observacions: trobem 11 contenidors numerats i la resta de contenidors sense numerar

en els que hi ha plaques soltes, la majoria numerades i que es corresponen a algunes de
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les que falten en els contenidors numerats. Per aquest motiu tractem totes les capses

com un conjunt. En el cas dels negatius sobre plàstic i les plaques panoràmiques també

es  tracten  conjuntament  amb  els  de  vidre  perquè  es  troben  dins  dels  mateixos

contenidors originals de l’autor. 

[Conjunt 3]

Ubicació: Col·lecció Majó / IEFC

Localització: 15  contenidors  originals  de  l’autor  ubicats  temporalment  en  les  capses

“Col·lecció Majó-73-,2” a “Col·lecció Majó-73-,4” i “Col·lecció Majó-73-,15”. Vegeu detall

dels 15 contenidors en l’inventari descriptiu de la col·lecció Majó / IEFC.

Descripció  formal  dels  contenidors  originals: 3  capses marca Agfa 9x12 cm,  1 capsa

marca Eastman 10x15 cm, 4 capses marca Ilford 6x13, 1 capsa marca Jougla 13x18 cm,

4 capses marca Lumière 9x12 cm, 1 capsa marca Westendorp & Wehner 13x18 cm i 1

faixa de paper barrera.

Anotacions als contenidors originals: la majoria de les capses no tenen anotacions. En

alguns  casos  trobem  anotacions  manuscrites  que  probablement  fan  referència  a  la

numeració de les capses (19 i 125) o a l’interval de plaques que contenen (numeracions

extremes 343-1020), però no semblen correspondre’s amb les plaques del seu interior;

també trobem algunes poques anotacions manuscrites referents al seu contingut. 

Descripció formal de les plaques: 112 plaques, negatius sobre vidre 9x12 cm, en b/n; 34

plaques, negatius sobre plàstic 4,5x7 cm, en b/n; 18 plaques, negatius sobre vidre 13x18

cm, en b/n; 11 plaques, negatius sobre vidre 10x15 cm, en b/n; 5 plaques, negatius sobre

plàstic  6x6 cm, en b/n; 3 plaques,  negatius sobre vidre 6,5x9 cm, en b/n;  2 plaques,

negatius sobre plàstic 10x15 cm, en b/n; 1 placa estereoscòpica, negatiu sobre plàstic

6,5x9 cm, en b/n; 1 placa, negatiu sobre plàstic 13x18 cm, en b/n; i 1 placa, negatiu sobre

plàstic 9x12 cm, en b/n.

Anotacions a les plaques: la majoria de les plaques no tenen anotacions. En algunes de

les plaques 9x12 cm, 10x15 cm i 13x 18 cm, hi ha anotacions manuscrites del número de

registre.  Les  numeracions  extremes  són  507-1019.  S’ha  detectat  que  falten  algunes

plaques d’aquest interval. No s’ha fet una comprovació exhaustiva d’aquest interval.

Observacions: aquest conjunt agrupa els diferents negatius de diversos formats que no

corresponen als dos primers conjunts (4,5x10 cm i 6x13 cm). Es tracta d’una agrupació

temporal,  ja  que  el  volum d’aquestes  plaques  és  molt  reduït  respecte  als  altres  dos

primers conjunts i no estan recolzades per cap documentació de registre. 
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[Conjunt 4]

Ubicació: Col·lecció Majó / IEFC

Localització: 7  contenidors  originals  de  l’autor  ubicats  temporalment  en  les  capses

“Col·lecció Majó-73-,2” a “Col·lecció Majó-73-,4” i “Col·lecció Majó-73-,14” a “Col·lecció

Majó-73-,15”.  Vegeu detall  dels  7 contenidors  en l’inventari  descriptiu  de la  col·lecció

Majó / IEFC.

Descripció formal dels contenidors originals: 1 capsa marca Ilford 4,5x10,5 cm, 4 capses

marca Ilford 6x13 cm, 1 capsa de cartró blau 6x13 cm i 1 faixa de paper barrera.

Anotacions als contenidors originals: la majoria de les capses no tenen anotacions que

facin referència a la seva numeració o a l’interval de plaques que contenen. En canvi,

trobem anotacions referents al seu contingut. 

Descripció formal de les plaques: 57 plaques estereoscòpiques, positius sobre vidre 6x13

cm, en b/n; 24 plaques estereoscòpiques,  positius sobre plàstic  4,5x10 cm, en b/n; 1

placa, positiu sobre paper 9x12 cm, en b/n; i 1 placa, positiu sobre plàstic 6x6 cm, en

color.

Anotacions  a  les  plaques: algunes  de  les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del

número de  registre.  Les  numeracions extremes són 21-610.  S’ha  detectat  que  falten

algunes plaques d’aquest interval i que també hi ha plaques sense numerar. No s’ha fet

una comprovació exhaustiva d’aquest interval.

Observacions: decidim  agrupar  en  aquest  conjunt  les  poques  plaques  positives  que

trobem, ja que pot ser que pertanyin als conjunts de positius que trobem a la col·lecció

Miquel Galmes.

[Conjunt 5]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 16 contenidors originals de l’autor. 16 taxiphotes amb numeració original de

la 1 a la 16 ubicats a: 

C62-MG-F: taxiphotes 2, 10, 11 i 14

C63-MG-F: taxiphotes 1, 6 i 16

C64-MG-F: taxiphotes 3, 4, 5, 7, 8 i 9

C65-MG-F: taxiphotes 12 i 15
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Visor estereoscòpic de sobretaula (despatx direcció): taxiphote 13

Descripció formal dels contenidors originals: 16 taxiphotes per a plaques 4,5x10,5 cm de

color negre.

Anotacions  als  contenidors  originals: cada  taxiphote  té  una  etiqueta  amb anotacions

manuscrites que indiquen la numeració del taxiphote (numeracions 1-16). 

Descripció  formal  de les  plaques: 371 plaques estereoscòpiques,  positius  sobre  vidre

4,5x10 cm, en b/n.

Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre.  Les  numeracions  extremes  són  17-3539.  S’ha  detectat  que  falten  algunes

plaques d’aquest interval. No s’ha fet una comprovació exhaustiva d’aquest interval. 

Observacions: --

[Conjunt 6]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 92 contenidors originals de l’autor ubicats en les capses:

C62-MG-F:  1 capsa de cartró de color granate i a ratlles 11,5x17x6,5 cm.

Contenidor 161 (dins MG42): 12 capses grises que contenen entre totes elles les

capses blaves amb numeració 57-83 i 85-92.

Contenidor 162 (dins MG43): 56 capses blaves amb numeració 1-56.

Descripció formal dels contenidors originals: 91 capses blaves 4,5x10 cm (de les quals,

41 estan dins de capses grises més grans, 3 per capsa) i 1 capsa de cartró de color

granate i a ratlles 11,5x17x6,5 cm.

Anotacions  als  contenidors  originals: cada  capsa  té  una  anotació  manuscrita  o

mecanoscrita en un paper en el seu interior indicant la seva numeració. Les numeracions

extremes són 1-92. 

Descripció formal de les plaques: 1714 plaques estereoscòpiques, positius sobre vidre

4,5x10 cm, en b/n. Moltes d’elles presenten al centre un segell “Optica Especial Casa

Majó”.

Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre. Les numeracions extremes són 1-3568. S’ha detectat que falten algunes plaques

d’aquest interval. No s’ha fet una comprovació exhaustiva d’aquest interval. 
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Observacions: --

[Conjunt 7]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 12 contenidors originals de l’autor ubicats a la capsa C65-MG-F.

Descripció formal dels contenidors originals: 12 capses de diversos colors 4,5x10 cm.

Anotacions  als  contenidors  originals: totes les  capses menys una tenen una etiqueta

mecanoscrita amb una anotació indicant un codi identificador alfabètic (A-B, D-J i M-N). 

Descripció  formal  de les  plaques: 131 plaques estereoscòpiques,  positius  sobre vidre

4,5x10 cm, en b/n. 

Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre.  Les  numeracions  extremes  són  27-3554.  S’ha  detectat  que  falten  algunes

plaques d’aquest interval. No s’ha fet una comprovació exhaustiva d’aquest interval. 

Observacions: --

[Conjunt 8]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 5 contenidors originals de l’autor ubicats a la capsa C65-MG-F.

Descripció formal dels contenidors originals: 5 capses de diversos colors 4,5x10 cm.

Anotacions  als  contenidors  originals: totes les  capses menys una tenen una etiqueta

mecanoscrita amb una anotació indicant un codi identificador alfanumèric (1M-5M). 

Descripció  formal  de  les  plaques: 52  plaques  estereoscòpiques,  positius  sobre  vidre

4,5x10 cm, en b/n. 

Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre. Les numeracions extremes són 15-83. S’ha detectat que falten algunes plaques

d’aquest interval. No s’ha fet una comprovació exhaustiva d’aquest interval. 

Observacions: Hi ha un altre contenidor amb l’etiqueta 6M, però el tractem en un conjunt

a part per la numeració de les plaques que conté.

[Conjunt 9]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 2 contenidors originals de l’autor ubicats a la capsa C65-MG-F.
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Descripció formal dels contenidors originals: 1 capsa marca Ilford 4,5x10 cm i 1 capsa

4,5x10 cm.

Anotacions als contenidors originals: una de les capses té una etiqueta mecanoscrita amb

el seu nom (6M) i l’altra té una etiqueta manuscrita (“12 Positifs/numeració nova”). 

Descripció  formal  de  les  plaques: 21  plaques  estereoscòpiques,  positius  sobre  vidre

4,5x10 cm, en b/n. 

Anotacions  a  les  plaques: les  plaques  tenen  anotacions  manuscrites  del  número  de

registre.  Les numeracions extremes són 98.1-98.26.  S’ha detectat  que falten algunes

plaques d’aquest interval. 

Observacions: --

[Conjunt 10]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 4 contenidors originals de l’autor ubicats en les capses:

Contenidor 160 (dins MG41): 2 capses 4,5x10cm i 1 capsa marca Ilford 6x13cm

C65-MG-F: 1 capsa marca Hauff 4,5x10 cm

Descripció formal dels contenidors originals: 2 capses 4,5x10 cm, 1 capsa marca Hauff

4,5x10 cm, 1 capsa marca Ilford 6x13 cm.  

Anotacions als contenidors originals: un d’ells té una etiqueta “Positius 5-11-42-82(...)”; un

altre té una anotació manuscrita “III Positius” i una etiqueta amb números.

Descripció  formal  de  les  plaques: 65  plaques  estereoscòpiques,  positius  sobre  vidre

4,5x10 cm, en b/n, 3 plaques estereoscòpiques, negatius sobre vidre 4,5x10 cm en b/n. 

Anotacions a les plaques: pràcticament totes les plaques tenen anotacions manuscrites

del número de registre. Numeracions extremes: 5-3512. S’ha detectat que falten algunes

plaques d’aquest interval. 

Observacions: aquest conjunt agrupa plaques guardades en contenidors diversos però

que totes presenten una mateixa numeració de registre.

[Conjunt 11]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 29 contenidors originals de l’autor ubicats en les capses:
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Contenidor  160 (dins MG41):  27 paquets de plaques soltes i   1  capsa marca  

Projections 6x13 cm

C63-MG-F:   1  paquet  de  plaques  soltes  en  embolcall  de  paper  (13  plaques  

soltes 6x13cm)

Descripció formal dels contenidors originals: la majoria de les plaques es trobaven a casa

del col·leccionista (Miquel Galmes) soltes dins d’un mateix calaix (27 paquets de plaques

soltes); 1 capsa marca Projections 6x13 cm; 1 paquet de plaques soltes. 

Anotacions als contenidors originals: --

Descripció  formal  de les  plaques: 693 plaques estereoscòpiques,  positius  sobre vidre

6x13 cm, en b/n. 

Anotacions a les plaques: pràcticament totes les plaques tenen anotacions manuscrites

del número de registre. Numeracions extremes: 7-729. S’ha detectat que falten algunes

plaques  d’aquest  interval.  En  algunes  plaques  trobem  altres  anotacions  manuscrites

indicant una segona i una tercera numeracions ratllades. Numeracions extremes de la

segona  numeració:  10-392;  i  de  la  tercera:  5001-5261.  No  s’ha  fet  comprovació

exhaustiva del segon i del tercer intervals de numeració. 

Observacions: --

[Conjunt 12]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització: 6 contenidors originals de l’autor ubicats a les capses:

C44-MG-F: plaques MG-F-02472 a MG-F-02476 (5 plaques 6x13cm)

C63-MG-F:  1 paquet de plaques soltes en embolcall de paper (1 placa 4,5x10cm,

3 plaques 9x18cm i 2 plaques 8’5x10cm)

Contenidor  160  (dins  MG41):   1  capsa  marca  Gevaert  4,5x10  cm,  1  capsa  

4,5x10  cm,  1  capsa  marca  Selochrome  4,5x10  cm  (en  total,  47  plaques  

estereoscòpiques, positius sobre vidre 4,5x10 cm, en b/n)

Contenidor 162 (dins MG43):  1 capsa marca Wratten & Wainwright 10x15 (10  

plaques, positius sobre plàstic 6x6 cm, en b/n i  41 plaques positius sobre vidre 

6x6 cm, en b/n)
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Descripció formal dels contenidors originals: 1 capsa marca Gevaert 4,5x10 cm, 1 capsa

4,5x10 cm, 1 capsa marca Selochrome 4,5x10 cm, 1 capsa marca Wratten & Wainwright

10x15, 2 paquets de plaques soltes.

Anotacions als contenidors originals: alguns dels contenidors originals tenen anotacions

manuscrites i impreses referents al seu contingut. 

Descripció  formal  de  les  plaques: 48 plaques  estereoscòpiques,  positius  sobre  vidre

4,5x10 cm; 5 plaques panoràmiques, positius 6x13 cm, en b/n; 10 plaques, positius sobre

plàstic 6x6 cm, en b/n; 3 plaques estereoscòpiques, positius sobre vidre 9x18 cm, en b/n;

41 plaques positius sobre vidre 6x6 cm, en b/n; 2 plaques, positius sobre vidre 8,5x10 cm,

en b/n.

Anotacions  a  les  plaques: la  majoria  de  les  plaques  d’aquest  conjunt  no  tenen  cap

anotació.

Observacions: Aquest conjunt agrupa diversos contenidors que contenen plaques sense

numerar o amb numeracions no coincidents amb la documentació de registre, però que

es troben en els mateixos contenidors de la col·lecció Miquel Galmes i, per tant, no es pot

descartar ni determinar que formin part del Fons Majó.

[Conjunt 13]

Ubicació: Fons Majó Payés / Col·lecció MG-IEFC

Localització:  C53-MG-F,  C54-MG-F,  C55-MG-F,  C56-MG-F,  C57-MG-F, Contenidor

64, Contenidor 104, Contenidor 132: 

Anotacions  a  les  fotografies: la  majoria  de  les  fotografies  d’aquest  conjunt  tenen

anotacions manuscrites que permeten identificar les persones fotografiades.

Observacions: conjunt de positius sobre paper en diferents formats. Podeu consultar la

ubicació original en el document «MG-Fotografia-signat-ubicacio-original-2017.doc».
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B) Instruments de descripció originals

S’enumeren  els  diferents  instruments  de  descripció  originals  del  fons  Majó  Payés.

S’identifiquen per la seva signatura dins l’entitat (de la qual es desprèn si es troben dins la

col·lecció Majó / IEFC o dins el fons Majó Payés / col·lecció MG - IEFC). 

En el cas que tinguin una identificació pròpia, es fa constar a l’epígraf «Títol original».

Alguns  dels  instruments  de  descripció  inclouen  referències  a  diferents  conjunts

documentals,  segons  els  que  s’han  establert  a  l’epígraf  anterior  «A)  Conjunts

documentals».  En  aquests  casos,  s’ha  dividit  l’instrument  de  descripció en  diferents

seccions  perquè  es  pugui  establir  la  correspondència  amb  les  fotografies  a  què  fan

referència. 

Signatura: DCA-73-1pa

Ubicació: guardat juntament amb la documentació interna de la col·lecció Majó que hi ha

a l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC.

Tipologia: llibre enquadernat.

Mida: 22,5x16,5 cm.

Títol original: “A”. 

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: tot el contingut. 

Observacions: Trobem dues seccions amb dues numeracions diferents, per aquest motiu

fem distinció entre secció DCA-73-1pa (1) i secció DCA-73-1pa (2).

 Secció DCA-73-1pa (1)

Dates: 1917-1933.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Mallorca, Andorra, Bèlgica,

París.

Informació  que conté: Llistat  de plaques  (positius)  amb la  seva numeració  de

registre i la seva descripció.

Numeracions a que fa referència: 1-3580.

 Secció DCA-73-1pa (2)

Dates: 1932.
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Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya.

Informació  que conté: Llistat  de plaques  (positius)  amb la  seva numeració  de

registre i la seva descripció.

Numeracions a que fa referència: 98.1-98.26.

Signatura: DCA-73-2pa

Ubicació: guardat juntament amb la documentació interna de la col·lecció Majó que hi ha

a l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC.

Tipologia: llibre enquadernat. 

Mida: 16x22,5 cm.

Títol original: “B”.

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: tot el contingut. 

Dates: 1906-1932.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Sevilla.

Informació que conté: Llistat de plaques (negatius) amb la seva numeració de registre i la

seva descripció.

Numeracions a que fa referència: 1-375.

Observacions: --

Signatura: MG-F-02466

Ubicació: C50-MG-F.

Tipologia: fulls enquadernats.

Mida: 18,7x17,5 cm

Títol original: “B / Positius 6x13”.

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No.

Observacions: Trobem dues seccions amb dues numeracions diferents, per aquest motiu

fem distinció entre secció MG-F-02466 (1) i secció MG-F-02466 (2).

 Secció MG-F-02466 (1)
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Dates: 1906-1932.

Localitzacions: Barcelona,  poblacions de Catalunya, Saragossa, Sevilla,  Egipte,

India, Xina, Corea, Japó, Canadà.

Informació  que  conté: Relacions  entre  negatius,  amb  la  seva  numeració  de

registre i la seva descripció, i positius, amb la seva numeració. 

Numeracions a que fa referència: 1-397. Sembla una versió en brut de DCA-73-

2pa. 

 Secció MG-F-02466 (2)

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Cádiz, Canadà, Corea.

Informació que conté: Relacions entre positius, amb la seva numeració de registre

i la seva descripció, i negatius, amb la seva numeració. 

Numeracions a que fa referència: 87-107, 109-115, 176-282, 432-434, 490-492,

496, 501-508, 511-517, 522-524, 533-534, 540-553, 563-580, 625, 632-633, 636-

637, 639, 643, 690, 699. Numeració no lineal, divisió per poblacions.

Signatura: MG-F-02467. 

Ubicació: C50-MG-F

Tipologia: Plec de fulls solts.

Mida: 27,5x21,8 cm.

Títol original: --

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: tot el contingut. 

Dates: -- 

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Madrid, Granada, Sevilla,

Cádiz,  Valencia,  Milà,  Venècia,  Versalles,  Londres,  París,  Egipte,  Índia,  Xina,  Corea,

Japó, Canadà. 

Informació que conté: Llistat amb relació entre positius amb la seva numeració de registre

i  la  seva  descripció,  les  capses  on  es  troben  guardats  i,  en  alguns  casos,  els

corresponents negatius. 
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Numeracions a que fa referència: 1-741.

Observacions: --

Signatura: MG-F-02468.

Ubicació: C50-MG-F

Tipologia: llibret enquadernat.

Mida: 11,9x16,4 cm.

Títol original: --

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: tot el contingut. 

Dates: 1906-1911.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Madrid, Granada, Sevilla,

Cádiz,  Valencia,  Milà,  Venècia,  Versalles,  Londres,  París,  Egipte,  Índia,  Xina,  Corea,

Japó, Canadà. 

Informació que conté: Llistat de plaques (positius?) amb la seva numeració de registre i la

seva descripció. Al darrere hi ha un índex alfabètic per llocs, fent distinció entre positius i

negatius.  Al llistat  hi  ha un seguit  de plaques que estan identificades com “Coleccion

Junyent”.

Numeració a que fa referència: 1-653.

Observacions: --

Signatura: MG-F-02469.

Ubicació: C50-MG-F

Tipologia: fulls solts dins de 19 fundes de plàstic.

Mida: 21,5x16,3 cm.

Títol original: –

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: el contingut de la primera secció MG-F-02469 (1). 

Observacions: S’agrupen les diverses fundes amb un cordill  blanc de cotó. Hi ha deu

seccions  amb  deu  numeracions  diferents,  per  aquest  motiu  es  fa  distinció  entre  les

diferents seccions quant el contingut: MG-F-02469 (1), MG-F-02469 (2), etc.
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 Secció MG-F-02469 (1)

Dates: --

Localitzacions:  Barcelona,  poblacions  de  Catalunya,  Granada,  Sevilla,  Milà,

Venècia, Versalles, París, Londres.

Informació que conté:  Llistat de plaques (positius?) amb la seva numeració de

registre i la seva descripció.

Numeracions a que fa referència: 5000-5321. 

 Secció MG-F-02469 (2)

Dates: -- 

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Granada, Sevilla,

València,  Madrid,  Milà,  Venècia,  Versalles,  París,  Londres,  Egipte,  Índia,  Xina,

Japó, Canadà.

Informació que conté: Llistat  de localitzacions  amb una numeració  a la  banda

esquerra.

Numeracions a que fa referència: 1-40.  Probablement, la numeració esquerra fa

referència a capses (ubicació) i no a plaques.

 Secció MG-F-02469 (3)

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Granada, Sevilla,

Madrid,  Milà,  Venècia,  Versalles,  París,  Londres,  Egipte,  Índia,  Xina,  Japó,

Canadà.

Informació que conté: Llistat  de localitzacions  amb una numeració  a la  banda

esquerra.

Numeracions a que fa referència: 1-32. Probablement, la numeració esquerra fa

referència a capses (ubicació) i no a plaques.

 Secció MG-F-02469 (4)

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Granada, Sevilla.
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Informació que conté: Llistat  de localitzacions  amb una numeració  a la  banda

esquerra.

Numeracions a que fa referència: 1-11.  Probablement, la numeració esquerra fa

referència a capses (ubicació) i no a plaques.

 Secció MG-F-02469 (5)

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Zaragoza, Madrid, Granada,

Sevilla, Cádiz, València, Milà, Venècia, Versalles, París, Londres.

Informació que conté: Llistat  de localitzacions amb intervals de numeració a la

banda dreta.

Numeracions  a  que  fa  referència: 1-737.  Els  intervals  de  numeracions  fan

referència a una numeració de plaques, agrupades per població. Sembla un índex

de MG-F-02467.

 Secció MG-F-02469 (6)

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Cádiz, Madrid, Milà, Venècia,

Versalles, París, Londres, Egipte, Índia, Xina, Japó Canadà, 

Informació que conté: Llistat  de localitzacions  amb una numeració  a la  banda

esquerra i una altra numeració a la banda dreta.

Numeracions a que fa referència: 19-37. Probablement, la numeració esquerra fa

referència a capses (ubicació) i la de la dreta al número de plaques que hi ha de

cada localització.

 Secció MG-F-02469 (7)

Dates: --

Localitzacions: vall de Boí.

Informació que conté: Llistat  de plaques (positius?) amb la seva numeració de

registre i la seva descripció.

Numeracions a que fa referència: 1-45.
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 Secció MG-F-02469 (8)

Dates: -- 

Localitzacions: sense localitzacions.

Informació  que  conté: Numeració  no  lineal,  llistat  de  39  números  sense

descripcions. Anotació “Nº dels clichés que hi ha positiu tret”.

Numeracions a que fa referència: 172-411 aprox.

Observacions: aquest llistat no és pròpiament un llistat de registre de les plaques.

Per tant, s’hauria de considerar com a documentació annexa a la col·lecció, però

no com a documentació de registre en sentit estricte.

 Secció MG-F-02469 (9)

Dates: --

Localitzacions: Egipte

Informació  que  conté: Numeració  no  lineal,  llistat  de  7  números  sense

descripcions. Anotació “Positius d’Egipte deixats a Comas en 4 Dbre 1912 total 9”.

Numeracions a que fa referència: 1207, 1212, 1214, 1220, 1222, 1226, 1261.

Observacions: aquest llistat no és pròpiament un llistat de registre de les plaques,

sinó  un  llistat  de  registre  de  préstec  de  les  mateixes.  Per  tant,  s’hauria  de

considerar  com  a  documentació  annexa  a  la  col·lecció,  però  no  com  a

documentació de registre en sentit estricte.

 Secció MG-F-02469 (10)

Dates: --

Localitzacions: Barcelona (Palau Reial de Pedralbes).

Informació  que  conté: Llistat  de  plaques  amb  la  seva  numeració  i  la  seva

descripció.   Hi  ha  dues  columnes,  “Wilfredo”  i  “Arcadi”,  amb  creus  marcant

algunes de les plaques. Anotacions “sols te els que hi ha creu ò punt” i “els que hi

ha creu son separats per l’Arcadi”. 

Numeracions a que fa referència: 1749-1792.

Observacions: aquest llistat no és pròpiament un llistat de registre de les plaques,

sinó  un  llistat  de  registre  de  préstec  de  les  mateixes.  Per  tant,  s’hauria  de
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considerar  com  a  documentació  annexa  a  la  col·lecció,  però  no  com  a

documentació de registre en sentit estricte.

Signatura: MG-F-02470.

Ubicació: C50-MG-F

Tipologia: llibret enquadernat.

Mida: 20,7x15,3 cm.

Títol original: “Serie M”.

Autoria: desconeguda, procedència original de Majó Payés.

Digitalitzat: No 

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Mallorca.

Informació que conté: Llistat de plaques (positius?) amb la seva numeració de registre i la

seva descripció. Numeració lineal però amb alguns salts i ordenat per poblacions. 

Numeracions a que fa referència: 2-1882.

Observacions: --

Signatura: MG-F-02471

Ubicació: C50-MG-F

Tipologia: plecs  de  papers  agrupats  en  forma de  llibret,  enquadernat  amb una  peça

metàl·lica.

Mida: 25x18,5 cm

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No 

Observacions: Trobem dues seccions amb dues numeracions diferents, per aquest motiu

fem distinció entre secció MG-F-02471 (1) i secció MG-F-02471 (2).

 Secció MG-F-02471 (1)

Títol original: “Serie M. 45x107”.

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Mallorca.
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Informació que conté:  Llistat de plaques (positius?) amb la seva numeració de

registre i la seva descripció. 

Numeracions a que fa referència: 2-1635. Sembla una versió en brut de MG-F-

02470.

 Secció MG-F-02471 (2)

Títol original: “Colecció Junyen 45x107”.

Dates: --

Localitzacions: Egipte, India, Xina, Corea, Japó, Austràlia, Marsella, Canadà.

Informació que conté: Llistat  de plaques (positius?) amb la seva numeració de

registre i la seva descripció. 

Numeracions a que fa referència: 1201-1577. Sembla una versió en brut de MG-

F-02478_2.

Signatura: MG-F-02478_2

Ubicació: C51-MG-F

Tipologia: llibret enquadernat.

Mida: 20,7x15,3 cm.

Títol original: “Serie E1”.

Autoria: desconeguda, procedència original de Majó Payés.

Digitalitzat: No

Dates: --

Localitzacions: Egipte, India, Xina, Corea, Japó, Austràlia, Marsella, Canadà.

Informació que conté: Llistat de plaques (positius?) amb la seva numeració de registre i la

seva descripció.

Numeracions a que fa referència: 1201-1577.

Observacions: --

Signatura: MG-F-02478_3

Ubicació: C51-MG-F

Tipologia: plec de fulls enquadernat amb un fil.
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Mida: 27,3x21,5 cm.

Títol original: --

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No

Dates: -- 

Localitzacions: Egipte, India, Xina, Corea, Japó, Austràlia, Marsella, Canadà.

Informació que conté: Llistat de plaques (positius?) amb la seva numeració de registre i la

seva descripció. 

Numeracions  a  que  fa  referència: 1201-1577. Sembla  una  versió  en  brut  de  MG-F-

02478_2

Observacions: --

Signatura: MG-F-02514

Ubicació: C51-MG-F

Tipologia: llistat imprès procedent d’un Excel.

Mida: fulls DIN-A4

Autoria: desconeguda, segurament Àngela Majó Rais.

Digitalitzat: inclou un CD amb els fitxers excels.

Observacions: el llistat té quatre seccions amb numeracions diferents, per aquest motiu

es fa distinció entre les diferents seccions quant el contingut:  MG-F-02514 (1),  MG-F-

02514  (2),  etc.  En el  cas  de la  primera secció,  hi  ha  dues taules  amb numeracions

diferents, que es diferencien com a MG-F-02514 (1a) i MG-F-02514 (1b).

 Secció MG-F-02514 (1a)

Títol original: “001-POSITIUS/ POSITIUS”

Dates: 1908, 1917-1933.

Localitzacions: Barcelona,  poblacions  de Catalunya,  Mallorca,  Andorra,  Pirineu

francès, París, Anvers (Bèlgica). 

Informació que conté: Relació de plaques (positius) amb la seva numeració de

registre, la seva descripció i la seva ubicació: capses 1-79 i 81-92. 

Numeracions a que fa referència: 1-3580 aprox. (1675 registres).
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 Secció MG-F-02514 (1b)

Títol original: “001-POSITIUS/ POSITIUS GRANS”

Dates: 1906-1916.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya.

Informació que conté: Relació de plaques (positius) amb la seva numeració de

registre,  la  seva descripció  i  la  seva ubicació:  capses  A  (15 registres),  B  (13

registres) i C (17 registres). 

Numeracions a que fa referència: A.0065-A.0655 aprox. (45 registres).

 Secció MG-F-02514 (2)

Títol original: “002-ELS MEUS POSITIUS/ ELS MEUS POSITIUS–FOTOS AVI”.

Dates: 1915-1933.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Mallorca.

Informació que conté: Relació de plaques (positius) amb la seva numeració de

registre, la seva descripció i la seva ubicació: caixetí 1-16. 

Numeracions a que fa referència: 17-3539 aprox. (364 registres).

 Secció MG-F-02514 (3)

Títol original: “003-POSITIUS RESERVA/ POSITIUS RESERVA”.

Dates: 1905-1932.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Mallorca, Andorra.

Informació que conté: Relació de plaques (positius) amb la seva numeració de

registre, la seva descripció i la seva ubicació: capsa A-J i M. 

Numeracions a que fa referència: 27-3554 aprox. (123 registres).

 Secció MG-F-02514 (4)

Títol original: “004-POSITIUS MARE/ POSITIUS MARE”.

Dates: 1924-1932.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya.

Informació que conté: Relació de plaques (positius) amb la seva numeració de

registre, la seva descripció i la seva ubicació: capsa 1M-6M. 

65



Numeracions a que fa referència: 15-83 aprox. i 98.6-98.24. (68 registres).

Signatura: MG-F-02477

Ubicació: C51-MG-F

Tipologia: Fulls agrupats amb un fil de cotó blanc.

Mida: 30,3x24,9 cm.

Títol original: “B”.

Dates: –

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No.

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya.

Informació que conté: Conté 246 fotografies per contacte (positius en paper, b/n, 5x5,5

cm). Sota cada fotografia hi ha la seva corresponent numeració de registre. 

Numeracions a que fa referència: 1-375. Coincideix amb DCA-73-2pa i MG-F-02466 (1).

Observacions: --

Signatura: MG-F-02478_1

Ubicació: C51-MG-F

Tipologia: Àlbum registre amb solapes que conté fulls agrupats amb un fil de cotó blau.

Mida: 27,4x22,5 cm.

Títol original: –

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No.

Dates: --

Localitzacions: Egipte, India, Xina, Corea, Japó, Austràlia, Marsella, Canadà.

Informació que conté: Conté 353 fotografies per contacte (positius en paper, b/n, 4x4,5

cm). Sota cada fotografia hi ha la seva corresponent numeració de registre. 

Numeracions a que fa referència: 1201-1577. Coincideix  amb MG-F-02471 (2),  MG-F-

02478_2 i MG-F-02478_3.

Observacions: --
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Signatura: MG-F-02479

Ubicació: C50-MG-F

Signatura: 213-3 (provisional).

Tipologia: Àlbum registre amb solapes que conté fulls agrupats amb un fil de cotó verd.

Mida: 27,5x21,8 cm.

Títol original: “A/1” | “Serie M”.

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No.

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya, Mallorca.

Informació que conté: Conté 450 fotografies per contacte (positius en paper, b/n, 4x4,5

cm). Sota cada fotografia, hi ha la seva corresponent numeració de registre. 

Numeracions  a  que  fa  referència: 2-1853.  Numeració  lineal  però  amb alguns  salts  i

ordenat per poblacions. Coincideix amb DCA-73-1pa (1), MG-F-02470 i MG-F-02471 (1).

Observacions: --

Signatura: MG-F-02480

Ubicació: C52-MG-F

Tipologia: Àlbum registre amb solapes que conté fulls agrupats amb un fil de cotó vermell.

Mida: 27x22 cm.

Títol original: “Selecció – Col·lecció A. Exposició 1929” | “Ullada al recinte i afores, de

l’Exposició. 1929”.

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No (només s’ha digitalitzat coberta i alguna pàgina de mostra).

Dates: 1929.

Localitzacions: Barcelona (Exposició 1929).

Informació que conté: Conté 476 fotografies per contacte (positius en paper, b/n, 4x4,5

cm). Sobre cada fotografia hi ha la seva corresponent numeració de registre. Anotació

manuscrita: “la segona numeració correspont al llistat del llibre A”. 
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Numeracions  a  que  fa  referència: 1-504  |  2539-3737  (doble  numeració).  La  segona

numeració coincideix amb DCA-73-1pa (1).

Observacions: --

Signatura: MG-F-02481

Ubicació: C49-MG-F

Tipologia: Àlbum registre que conté fulls agrupats amb un fil de la senyera.

Mida: 33,2x25,5 cm.

Títol original: --

Autoria: original de Majó Payés.

Digitalitzat: No (només s’ha digitalitzat alguna pàgina de mostra).

Dates: --

Localitzacions: Barcelona, poblacions de Catalunya. 

Informació que conté: Conté 1968 fotografies per contacte (positius en paper, b/n, 4x4,5

cm). Sota cada fotografia hi ha la seva corresponent numeració de registre i les primeres

80 també contenen informació respecte a la seva localització. 

Numeracions a que fa referència: 1-3659. Coincideix amb DCA-73-1pa (1).

Observacions: --
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Annex 3. Esquema gràfic de l’estructura del fons Majó Payés
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