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Antecedents 
 
El Fons local de la Biblioteca Comarcal de Figueres  Fages de Climent, conserva un 
conjunt de cinc àlbums que apleguen un total de 555 fotografies (albúmines) de la 
ciutat de Figueres i els pobles de l'Alt Empordà. Van ser realitzades per Josep M. 
Cañellas Mata, un fotògraf professional instal·lat a París, que es va desplaçar a 
Figueres durant  l'hivern de 1888-1889, del qual no en teníem cap referència dins la 
història de la fotografia a Catalunya ni a Espanya, malgrat tenir uns cognoms 
inequívocament catalans. 
 
L’any 2000, totes les fotografies del conjunt es van reproduir en negatius (35 mm)  i 
van ser digitalitzades (TIF). Els originals no són de lliure consulta i aquesta, es dur a 
terme, a través de la digitalització o d’una còpia facsímil dels negatius. Des 
d’aleshores, s’ofereix un servei de sol·licitud de reproduccions sotmès a un 
ordenament de taxes que varia en funció de l’ús i destí de les imatges. 
 
L’Álbum Rubaudonadeu és un conjunt d’un alt valor documental i etnogràfic. I el fet de 
conservar un treball unitari d’aquesta amplitud i conèixer, ara,  amb detall les 
motivacions i el context en què va ser realitzat és, tractant-se de fotografia del segle 
XIX, poc habitual i força excepcional. Aquest projecte, va ser fruit d’un encàrrec 
particular de Josep Rubaudonadeu (Figueres, 1841- Madrid, 1916) -agent comercial, 
diputat a Corts (1872-1873) i secretari d’Estanislau Figueres durant la Primera 
República i instal·lat a París durant un llarg període de la seva vida-,  que va promoure 
diverses iniciatives econòmiques i culturals a la comarca. Entre d’altres, va ser un dels 
principals impulsors del Certámen Literario Científico de Figueras, l’any 1888, que 
oferia diversos premis econòmics per a treballs i estudis sobre l’Empordà, amb la 
voluntat d’estudiar, conèixer i divulgar les característiques pròpies del territori.  
 
Les fotografies de l’Àlbum Rubaudonadeu, van ser posades a la venda a Figueres i 
Barcelona (en diferents cases comercials)  i a París (pel propi JMC) tal i com consta en 
un anunci publicat a la premsa  i que es conserva retallat dins un dels volums dels 
Àlbums. 1 Però les escasses localitzacions de còpies disperses o reproduccions dels 
conjunts, ens evidencien la poca difusió que van tenir en aquells moments.  
Segurament, el propi Rubaudonadeu  va ser el promotor de la venda d’un conjunt de 
170 imatges a l’Ajuntament de Figueres, que actualment conserva l’Arxiu Municipal, 
aplegades en un únic àlbum. El tercer conjunt conegut és de  300 imatges (sobre un 
suport de cartolina a manera de presentació) conservades a la Biblioteca del Castell 
de Peralada. Tant les 170, com les 300 són còpies  incloses dins les 555 que aplega el 

                                                 
1 L’anunci ha estat reproduït a la pàg 57 del llibre Josep Maria Cañellas. Photographie des 
Artistes, Editat per Consorci del Museu de l’Empordà i Triangle Postals. Figueres, 2005. El text 
de l’anunci, transcriu una descripció de continguts expressat en la forma verbal de futur i 
presenta a més dels Àlbums de “El Alto Ampurdán Histórico”, una segona part corresponent a 
“El Oeste Provincia Barcelona Histórico”. Fins avui no hem trobat constància de l’execució final 
d’aquests volums, tot i que podem interpretar l’interès de Josep Rubaudonadeu per aquesta 
zona, donat que Sant Feliu del Llobregat havia estat el districte que l’havia elegit Diputat a 
Corts els anys 1872 i 1873, i pel qual s’havia presentat novament, encara que sense èxit, els 
anys 1883 i 1885.    



conjunt inicial.2 També hi ha imatges soltes en diverses col·leccions particulars de 
Figueres i de la comarca,  i entre les que formen part del llegat Apel·les Mestres de 
l'Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (i que havien pertangut a 
la col·lecció particular de l’artista Josep Lluís Pellicer). El Servei de Catalogació de 
Monuments de la Diputació de Girona l’any 1930 en conservava diverses còpies.3 
 
L’existència d’aquest conjunt patrimonial havia estat difosa en diverses ocasions 4 i 
algunes de les imatges s’havien publicat de manera esparsa i  aïllada com a 
complement  il·lustratiu a temes de referència per l’època o  temàtica, però no havien 
estat mai –ni el conjunt dels àlbums ni el seu autor- objecte d’un estudi monogràfic 5  ni  
d’una publicació específica.  
 
En el decurs dels anys 2005 i 2006 el Consorci del Museu de l’Empordà i el COAC-
Delegació de l’Alt Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i la Biblioteca 
Fages de Climent,  han desenvolupat dos projectes editorials i d’exposició, en bona 
manera coordinats , amb l’objectiu de difondre, d’una banda, la trajectòria global de 
l’autor de les fotografies –per iniciativa del museuEmpordà- i de l’altra, la visió i l’anàlisi 
de l’Empordà que ens oferien els Àlbums –per iniciativa del COAC- Delegació Alt 
Empordà. 
 
 
 Josep Maria Cañellas –Reus, 1856-París, 1902. Photographie des artistes 
  
Editat pel Consorci del Museu de l’Empordà i per Triangle Postals), amb textos d’ Anna 
Capella, directora del mE, i Jaume Santaló, historiador –comissaris de l’exposició i 
coordinadors de l’edició-, i per Ken Jacobson, especialista en fotografia del XIX,  i Pep 
Parer fotògraf -assessors del projecte-,  conté dos blocs d’imatges organitzats per 
temàtica i cronologia (Vistes i paisatges, Acadèmies i estudis del natural), una 
cronologia biogràfica, la catalogació raonada i traduccions a la llengua francesa i 
castellana.  
 
Una part important de  la documentació que aplega  ens porta a conèixer amb detall la 
biografia del promotor del reportatge i les motivacions que van portar a la seva 
realització, així com la seva datació exacta (hivern 1888-1889). També  ens facilita una 
primera valoració comparativa dins el context de la història de la fotografia a Espanya. 
El conjunt de la recerca ha permès descobrir moltes dades de la biografia i l’obra de 
Josep Maria Cañellas Mata –aquell enigmàtic fotògraf parisenc-, autor de destacables 
sèries de nus femenins, infantils, estudis d’animals i acadèmies, i pioner en la 
realització d’escenes instantànies de carrer; nascut a la ciutat de Reus l’any 1856 i que 
va exercir la seva professió en diferents indrets de la ciutat de París entre 
aproximadament els anys 1885 i 1902, any de la seva mort prematura, quan es 
trobava al cim de la seva interessant carrera professional. Fins avui, en la bibliografia 
especialitzada únicament existien publicades dues referències biogràfiques o crítiques 
sobre Josep M. Cañellas: una entrada pionera dins el Répertoire des photographes de 

                                                 
2 A excepció d’una vista de Cabanes i una de Requesens, que es troben a Perelada, però no 
són dins de l’Àlbum.  
3 Reproduïdes en un número especial de Vida Parroquial de 26 de maig de 1930, formaven part 
d’un reportatge titulat “Figueres Vella i Figueres Nova”, on consta la procedència de les imatges 
cedides pel Sr. Subias, responsable del citat Servei. Amb data d’avui encara no les hem 
localitzat ni en tenim notícia de la seva conservació actual. 
4 La primera vegada que trobem les  reproduccions utilitzades és per ilustrar Empordà. Album. 
Barcelona: Ilustració Catalana, c. 1915.   
5 A excepció dels articles de PADROSA, Inès. “L’Àlbum Rubaudonadeu, història gràfica 
empordanesa” i “La temàtica i la tècnica de l’Àlbum Rubaudonadeu” a Revista de Girona, núm. 
162 i 163, gener-febrer i març-abril de 1994, p. 42-47 i 42-47. 



France au dix-neuvième siècle, obra de J.M. Voignier (1993),6 i les dues pàgines que 
Ken Jacobson i Anthony Hamber li dediquen al llibre Étude d’après nature. 19th 
century photographs in relation to art (1996).7 Dues referències a les quals podem 
afegir el breu esment que Monique Le Pelley Fonteny li dedica en el recent catàleg de 
l’exposició Adolphe & Georges Giraudon: une bibliothèque photographique (2005), 
quan situa Cañellas entre els vuit principals fotògrafs comercials del París del tombant 
de segle, al costat de Bonfils, Otto, Mieusement, Alinari, Brogi, Bulloz i Manzi. 8  
 
Malgrat el desconeixement general o la poca valoració de Josep M. Cañellas com a 
autor d’una obra remarcable —recordem que el seu nom ni  tan sols apareix a l’índex 
onomàstic de la monumental Nouvelle histoire de la photographie,9 l’obra de Cañellas, 
i especialment el seus nus però també retrats d’artistes i en alguns casos sense 
reconèixer o citar-ne l’autoria. ha estat reiteradament utilitzada en publicacions 
especialitzades de fotografia. 10  
De la mateixa manera, les seves fotografies han estat utilitzades en exposicions  
promogudes per les institucions de París que conserven algunes de les seves 
fotografies  com el Museu Rodin, El Museu Carnavalet o la Biblioteca Nacional de 
França 11 que el 1983 en l’exposició Georges Sirot, va exposar i tractar com una peça 
important dins la història de la fotografia una instantània de carrer aleshores anònima 
que avui sabem del cert que és obra de Josep M. Cañellas (JMC 340).12 És 
precisament aquesta faceta de la seva obra, les instantànies de carrer, la que més 
sorpreses ens ha aportat al llarg de la recerca i la que, per sobre de la seva prolífica 
obra de nus per a artistes, finalment ens ha fet  presentar-lo com un fotògraf important 
dins la història d’aquesta disciplina artística. És doncs força evident que calia posar en 
relació els fons dispersos de Cañellas amb les fotografies de l’Àlbum Rubaudonadeu 
per donar la dimensió adequada al seu treball. 
 
Hem pogut conèixer la seva afiliació a la Chambre Syndicale de la Photographie i 
descobrir detalls importants de la seva trajectòria vital i professional que el situen dins 
el grup dels pioners que treballaven en el procés tècnic que portaria a la invenció del 
cinema 13 i també com a protagonista destacat en la defensa dels drets d’autor dels 
fotògrafs en una època en la qual aquests professionals lluitaven perquè el seu treball 
fos reconegut com a creació artística.14  Però, sobretot, hem pogut localitzar i datar per 

                                                 
6 VOIGNIER, Jean-Marie. Répertoire des photographes de France au dix-neuvième siècle.  
Chevilly-Larue: le Pont de Pierre, 1993. 
7JACOBSON, Ken & HAMBER, Anthony. Étude d'après nature: 19th century photographs in 
relation to art. Petches Bridge: Ken & Jenny Jacobson, 1996. 
8 LE PELLEY FONTENY, Monique. Adolphe & Georges Giraudon: une bibliothèque 
photographique. Bourges: Conseil général du Cher; París: Musée Rodin, 2005, p. 54. 
9 FRIZOT, Michel (dir.). Nouvelle histoire de la photographie. París: Bordas/A. Biro, 1994 (A. 
Biro/Larousse, 2001). 
10 KOETZLE, Hans Michael. 1000 nudes: Uwe Scheid collection. París: B. Taschen, 1994. 
DUPOUY, Alexandre.  La Photographie érotique. Nova York: Parkstone Press; [París]: [diff. Éd. 
Artfise], cop. 2004.  DUPOUY, Alexandre.  La Photographie érotique. Nova York: Parkstone 
Press; [París]: [diff. Éd. Artfise], cop. 2004. 
11 PINET, Hélène. Rodin et ses modèles: le portrait photographié. París: Musée Rodin, 1990. 
Portraits d’une capitale: de Daguerre à W. Klein. Collections Photographiques du Musée 
Carnavalet. Paris: Paris-Musées, 1992. D.A.: L'Art du nu au XIXe siècle. Le photographe et son 
modèle. París: Hazan/Bibliothèque nationale de France, 1997.  
12 BATION-CABAUD, Éliette. Georges Sirot . París: Centre national de la Photographie, 1983. 
Número especial de Photogénies, núm. 3, octubre 1983. 
13 L’1 de juny de 1896, Josep Maria Cañellas patenta un aparell de pre-cinema batejat amb el 
nom de “Nouveau Système des photographies animées”, del qual es conserven els plànols a 
l’Institut Nacional de la Propietat Industrial de Paris. 
14 L’any 1991 Josep Maria Cañellas guanya el procés judicial que havia engegat contra 
l’escriptor Prosper F. Castanié i l’editor Alfred Charles per la utilització sense permís d’una de 
les seves fotografies per il·lustrar la coberta del llibre La Vierge de Babylone i la sentencia serà 
recollida per la premsa especialitzada. 



períodes un conjunt d’obra format per més de 150 albúmines —a les quals s’han 
d’afegir les 555 que va realitzar a l’Empordà— majoritàriament études de nus 
femenins, infantils i instantànies de carrer, però també per un bon nombre de retrats i 
reproduccions d’obres d’art que ens mostren, potser, la cara menys artística del seu 
treball i ens deixen entreveure la del tècnic professional.  
 
Al voltant de la relació que va mantenir amb els artistes hem trobat nombroses pistes 
que estableixen  vincles amb Josep M. Cañellas i més especialment amb la colònia 
catalana i espanyola que en aquells anys residia a París, les quals deixen entreveure 
un amplíssim terreny de recerca per recórrer: Auguste Rodin, Josep Lluís Pellicer, 
Santiago Rusiñol, Miquel Blay, Ignacio Zuloaga, Josep Lluís Sert i Josep Blanquet són 
els noms dels qui ens consta que van tenir alguna relació o bé amb la persona o bé 
amb l’obra de Josep M. Cañellas.  Es tracta d’una informació prou important a l’hora de 
reconstruir les relacions més o menys dissimulades que en aquells anys varen 
mantenir amb la fotografia bona part dels artistes contemporanis a aquest nou mitjà.  
 
 
Àlbum 1888-2005. Dues visions de l’ Alt Empordà 
 
Editat pel COAC-Delegació de l’Alt Empordà i coordinat pels arquitectes  Jaume 
Torrent i Anna Costal, amb textos de Jaume Santaló, historiador; Joan Cos, enginyer 
industrial i excursionista; Josep Algans, fotògraf,  i del periodista Jaume Guillamet, 
presenta una bona selecció de les imatges de l’Àlbum Rubaudonadeu alhora que torna 
a mostrar una nova “imatge fixa” del mateix àmbit territorial gràcies a través d’un 
reportatge fotogràfic actual realitzat per Francesc Guillamet, que ens permeten fer una 
anàlisi comparativa. 
 
A cadascun dels seixanta-vuit pobles de l’Alt Empordà hi consta, almenys, una 
fotografia de Cañellas i dades estadístiques de l’època extret del llibre Guia de 
Figueras y Pueblos del Ampurdán, de Ramon Noguer i Bosch (1888) contemporani de 
Cañellas, i tres o quatre imatges actuals. En els comptats casos que Cañellas no va 
fotografiar un determinat poble pel fet que aquest no formava part del Partit Judicial de 
Figueres, s’inclou un dibuix a ploma d’Esteve Trayter, mestre de Figueres, 
col·leccionista d’art i excursionista que va gaudir d’una beca subvencionada  per en 
Josep Rubaudonadeu per estudiar un temps a París. 
 
A l’entorn del treball de recerca de l’Àlbum Rubaudonadeu s’han obert diferents vies 
d’anàlisi per a situar-ho en el context històric de la societat empordanesa de la darreria 
del segle XIX; resseguir els itineraris; esbrinar la tècnica fotogràfica utilitzada; situar-ho 
dins la història de la fotografia... El caràcter descriptiu i realista de les imatges de 
l’Àlbum té un valor etnogràfic i documental que permet determinar els condicionants 
econòmics i socials que marcaran el desenvolupament de la comarca que en aquell 
moment està en franca decadència econòmica per la incidència de la fil·loxera i, 
alhora, experimentant una important transformació i reequilibri territorial derivat de 
l’arribada del ferrocarril i el seu traçat dissenyat de forma arbitrària.  Imatges de 
pagesos, paletes, basters, ferradors, traginers... barrejades amb  algunes, comptades, 
imatges de la burgesia de la capital alt empordanesa conformen una aproximació dels 
contrastos socials del moment.  
  
Però les fotografies de Josep Maria Cañellas també ens fan present la seva mirada 
particular sobre la societat que identifica, i estan farcides de missatges especials, 
petites picades d’ullet que ens permeten veure detalls mig amagats que, a part de la 
numeració i els peus de foto descriptius que inclouen, han permès determinar quasi 
amb total certesa els itineraris seguits i les dates en què van ser fetes. Exemples 
d’això són la direcció de les ombres, les hores marcades pels rellotges dels campanars 
o de sol o la celebració de les festes locals. Sembla que durant més de tres mesos  el 



fotògraf  va seguir escrupolosament un itinerari preconcebut  amb  mitjans de transport  
lents  
(tartana, a peu i barca) tot i que en més d’una ocasió va fer servir el ferrocarril. 
 
 
Altres aportacions 
 
Amb tot, ens queden encara moltes incògnites per resoldre. A nivell biogràfic el més 
elemental es refereix als anys de joventut i formació de Josep M. Cañellas. A hores 
d’ara no disposem de cap dada biogràfica sobre el període que va del seu naixement a 
Reus l’any 1856 fins als volts de l’any 1885, quan ja el trobem exercint com a fotògraf 
a París. Quina formació va rebre i on? Com va influir aquesta qüestió en la seva 
trajectòria professional posterior?  
 
Després de la publicació dels llibres hem conegut l’existència d’ imatges signades per 
Cañellas en edició de postals15 i  de nus femenins en edicions de cromos –vestits i 
acolorits a mà- per a la casa comercial Cigarettes Mélia. Tot plegat a l’entorn de 1900. 
I l’Almanach des Beaux-Arts de 1909 de la revista L’étude Académique, en publica 
d’altres, aquest cop sense signar, set anys després de la seva mort.  Així doncs, 
aquestes iniciatives de reproducció més popular de la seva obra d’études, van ser d’ell 
mateix o són el producte de cercar sortides comercials al seu treball per part dels seus 
hereus? 16. 
 
I potser el més important i el més difícil d’esbrinar encara avui: Quines investigacions 
va dur a terme Josep Maria Cañellas amb les seves càmeres fotogràfiques que li varen 
permetre ser un pioner en la realització d’instantànies i que poc temps després, la 
primavera de l’any 1896, el van portar a patentar una màquina de pre-cinema? Què 
ens amaga aquest nou procediment, que sens dubte avala el seu continuat interès per 
la instantaneïtat fotogràfica?  
 
Respecte de  l’Àlbum Rubaudonadeu, la qüestió més important seria descobrir si es  
varen arribar a fer les fotografies –o almenys una part- del que havia de ser la segona 
feina del tàndem Rubaudonadeu-Cañellas, és a dir,  els Àlbums del Baix Llobregat. 
També resten moltes incògnites sobre l’abast i el destí dels reportatge. L’oferta del 
concurs de Rubaudonadeu l’any 1888 parlava d’un encàrrec de 100-150 vistes. Per 
què va ser Cañellas l’escollit i que el va dur a ampliar la mirada fins a més de 500? 
Quins eren els clients potencials de les imatges dels Àlbums, si la gran majoria no 
responien al gust burgès de l’època? Va treballar Cañellas uns altres temes d’interès 
més personal en aquest mateix treball, a part dels de l’encàrrec de Rubaudonadeu? 
Pensava també en els seus clients-artistes de París?  
 
Cañellas incloïa la seva pròpia ombra en algunes de les fotografies, un fet què s’acaba 
convertint en un signe d’identitat. Vist amb perspectiva, i ja que no el podem identificar 
amb certesa en cap de les fotografies dels àlbums –tot i que en més d’una ocasió 
apareix un personatge que molt bé podria ser ell mateix-, podem considerar aquesta 
ombra com un autoretrat intencionat; sobre el que sovint hi estampa la seva signatura 
(JMC) i numeració per fer-lo més visible. Tenint en compte l’antiguitat de les 
instantànies de Cañellas, ens adonem que el tractament de l’ombra és un aspecte 
prou rellevant per sí mateix. Víctor I. Stoichita a Breve historia de la sombra considera  
que la primera fotografia coneguda que conté una ombra com a autoretrat està datada 
al 1908 17. De fet, l’il·lustrador i fotògraf alemany Heinrich Zille ja havia fet pels volts de 
1900 algunes fotos amb presència de la seva ombra de forma aparentment 

                                                 
15 MADELINE, Laurence, Dalí. Lettres à Picasso (1927-1970), París, Éditions Gallimard, 2005. 
16 En l’acta de defunció de Josep Maria Cañellas, consta la seva vídua Jeanne Martín, però no 
hi figuren fills.  
17 "Newsboy” de Lewis W. Hine , actualment conservada  al Getty Museum. 



intencionada i molt a l’estil del que va fer el fotògraf català en el seu reportatge 
empordanès. Però Cañellas, en tot cas, s’hi havia anticipat deu anys.  
 
A partir de l’anàlisi comparativa tant amb els fotògrafs del seu temps com amb els del  
segle XX i malgrat la temàtica local dels àlbums, la dimensió de l’encàrrec i l’escassa 
difusió d’aquests, es pot considerar Cañellas com a precursor del reportatge fotogràfic 
tal com l’entenem avui, ja que introdueix valuoses i agosarades instantànies de carrer, 
diversifica i experimenta en l’ús de les càmeres a mà, i sobretot, utilitza una mirada 
nova i diferent.   La modernitat de la proposta estètica de Cañellas en les seves 
instantànies sorprèn en la mesura que s’anticipa i ultrapassa a la fotografia dels seus 
contemporanis. Fins aquest moment la tècnica limitava les possibilitats dels fotògrafs: 
equips pesants, complicades i feixugues preparacions i llargues exposicions que 
condicionaven els resultats. Exemples de fotografies posteriors a les de Cañellas i 
comparables amb les seves les trobem en fotògrafs com el mateix Zille, Lewis W. Hine 
i  August Riis, de principis de segle XX, i fins i tot en fotògrafs posteriors com William 
Klein o Cartier-Bresson entre molts altres, en les que es prioritza l’espontaneïtat dels 
retratats, el dinamisme de la composició, el realisme i fins i tot la reivindicació i la 
crítica.  Segurament, els canvis que s’albiren al tombant de segle XIX influeixen en la 
sensibilitat i la inquietud professional de Cañellas i això  es fa palès en les seves 
fotografies. De nou la perspectiva del temps  ens obliga a reivindicar les fotografies de 
l´Àlbum Rubaudonadeu i les altres instantànies de Cañellas fetes als carrers de París 
per a la història de la fotografia moderna.  
 
Amb aquests dos estudis s’han assentat unes bases per seguir indagant sobre la 
dimensió internacional de l’obra de Cañellas.  Tanmateix, som ben conscients que  no 
són sinó una primera i necessària aproximació. Ben segur que més endavant 
apareixeran noves dades i noves fotografies que completaran, milloraran i, fins i tot, 
potser capgiraran alguna de les interpretacions que s’hi defensen. Tant de bo això fos 
així. Voldria dir que hauríem aconseguit col·locar Cañellas dins l’àmbit d’interès dels 
especialistes en fotografia del segle XIX i, d’aquesta manera, fer justícia al seu treball.  



 
 
 

 
[París], 1880-1890. Albúmina. 12,2 x 17,1 cm. Col·lecció Ken & Jenny Jacobson 
 
 
 
 

 
[París], 1880-1890. Albúmina. 12 x 16,8 cm. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Arxiu Fotogràfic. Fons Apel·les Mestres (marcada al dors amb el tampó de l’il·lustrador 
J. Ll. Pellicer) 
 



 
Figueras. Vista general. S. Pablo de la Calzada, hivern 1888-1889. Albúmina sobre 
cartró. 12,1 x 17,4 cm. Biblioteca Fages de Climent, Figueres. Àlbum Rubaudonadeu. 
El Alto Ampurdán Histórico. Tomo I 
  
 

 
Figueras. Herradores, Calle Nueva, hivern 1888-1889. Albúmina sobre cartró. 12,6 x 
17,9 cm. Biblioteca Fages de Climent, Figueres. Àlbum Rubaudonadeu. El Alto 
Ampurdán Histórico. Tomo I 
 



 
Figueras. Vendedor de quincalla, Placeta,  hivern 1888-1889. Albúmina sobre cartró. 
12,4 x 18 cm. Biblioteca Fages de Climent, Figueres. Àlbum Rubaudonadeu. El Alto 
Ampurdán Histórico. Tomo I 
 

 
[París], 1890-1902. Albúmina. 14,6 x 9,8 cm. Museu Empordà. Figueres 


