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Pau Audouard, fill d’un fotògraf
A Barcelona, la dècada de 1870 suposà un període de relleu generacional en el
negoci dels gabinets de retrats. Després de l’expansió d’aquest des de 1850 i
especialment al llarg de la dècada de 1860, la Febre d’Or redefiní un teixit de tallers
molts d’ells regentats per fills dels que foren els primers fotògrafs de la ciutat. Emilio
Fernández Tiffon entrà a formar part de l’estudi fundat pels seus pares A. y E. dits
Napoleon l’any 1867.2 A aquest li seguiren aviat altres casos com el d’Heribert
Mariezcurrena, que era fill d’Ignasi Mariezcurrena, o dels germans Esplugas –
Laureà, Antoni i Josep–, fills del pintor i també fotògraf Antoni Esplugas Gual.3
Parlem d’una generació jove que convisqué durant el darrer quart de segle amb
noms consagrats en el negoci, com el de Joan Martí o el de Rafel Areñas, malgrat
que també visqué la desaparició d’estudis emblemàtics com el de Moliné i Albareda
o el de Gustavo Larauza.4 Així doncs, aquest patró d’herència familiar és el que
marca els inicis de Pau Audouard en el camp de la fotografia. Nascut a San
Salvador del Cerro (L’Havana) el 19 de juny de 1856, Audouard era fill del també
fotògraf Jean Oscar Audouard i de la pianista Jeane Marie Leonie Deglaire,
matrimoni francès establert a Barcelona a la dècada de 1860.5
L’antecedent professional d’Audouard pare és fonamental per tal d’entendre els
primers anys de la carrera d’Audouard fill. En primer lloc, la mort de Jean Oscar
Audouard el 20 de març de 1879 motivà, amb tota seguretat, el fet que Pau
Audouard obrís el seu primer estudi fotogràfic el mes de juny del mateix any, al
número 17 (actualment 56) de la Rambla del Centre. Igualment, és indubtable que
Audouard aprengué l’ofici de fotògraf al taller del seu pare. D’una banda, la
conservació d’algunes fotografies d’Audouard infant al gabinet de retrats de Jean

Oscar demostra la familiarització de Pau en l’ambient d’un estudi fotogràfic ja des de
ben jove. De l’altra, gràcies a aquest fet és possible entendre la rapidesa amb què
Pau Audouard engegà el seu propi negoci –el mes de juny–, pocs mesos després de
la mort de Jean Oscar –el mes de març. Finalment, la referència del nom
«Audouard» gràcies als anys d’activitat de Jean Oscar a Barcelona facilità els inicis
professionals del jove fotògraf. Així es desprèn de les nombroses cròniques que es
van publicar a la premsa barcelonina amb motiu de la inauguració del taller de Pau
Audouard on es destacava que «el Sr. Audouard, es hijo de un fotógrafo muy
conocido en Barcelona, años atrás, antes de que le hiciera abandonar del taller la
larga enfermedad que lo ha conducido hace pocos meses al sepulcro (...)».6

[Jean Oscar AUDOUARD], Retrats de Pau Audouard,
c. 1862-1870. Col·lecció Rafel Marquina.

D’altra banda, a aquest aval familiar del nom «Audouard» –sinònim de «tradició» en
una professió novella– se sumà l’aval artístic gràcies al nom de Francesc
Torrescassana, pintor realista i deixeble de Ramon Martí Alsina, al taller del qual
Audouard estudià pintura. Més enllà de les informacions donades per la pròpia
premsa barcelonina,7 aquesta formació es plasmà amb la participació d’Audouard en
algunes exposicions que tingueren lloc l’any 1876. Aquest fou el cas, per exemple,
de l’exposició del Centro de Maestros de Obras de Cataluña on Audouard aportà
dues obres –«Claustro de la Catedral» i «Monasterio de Pedralves» [sic]–,8 o de la
mostra Obras en pintura y escultura organitzada per la Sociedad Económica de
Amigos del País on Audouard participà amb una obra titulada «Una vieja... ».9 Així

doncs, sota la referència d’una família dedicada tradicionalment a la fotografia i
d’una formació artística al taller de Torrescassana –aleshores un dels pintors de
renom a la ciutat–, Pau Audouard irrompé de manera destacada en el teixit dels
estudis fotogràfics de Barcelona.10 No obstant, aquest inici no fou en solitari com ho
demostra el mateix nom de l’estudi: «Audouard y Compañía».11

Pau AUDOUARD, Retrat de Jean Oscar
Audouard, c. 1876. Col·lecció Rafel Marquina.

Una família de mariners darrere l’estudi fotogràfic: els Hombravella-Maristany
L’1 de març de 1879 un mariner masnoví, Jacint Hombravella Maristany, sol·licità
permís a l’Ajuntament de Barcelona per construir una galeria fotogràfica al terrat de
la casa número 17 de la Rambla del Centre així com per a instal·lar un rètol al balcó
del primer pis del mateix immoble.12 Es tracta de la primera notícia que tenim de
l’estudi de Pau Audouard que coincideix, cronològicament, amb els últims dies de
vida de Jean Oscar Audouard. Una referència documental que demostra que Pau
Audouard comptà amb al menys un soci per acomplir el seu projecte.

Jacint Hombravella Maristany era fill del matrimoni Jacint Hombravella Pujadas i
Àgueda Maristany Maristany, una família important de mariners i comerciants del
Masnou. Desconeixem l’origen de la relació entre Audouard i Hombravella així com
l’interès que podia tenir aquest mariner masnoví en un negoci de fotografia. No
obstant, cal tenir en compte la possibilitat que la seva coneixença fos donada pel fet
que el matrimoni Audouard-Deglaire havia viscut a Cuba –terra d’indians catalans–
abans d’arribar a Barcelona i que, d’alguna manera, aquest hagués pogut tenir
relació amb la família Hombravella–Maristany. En aquest sentit, a l’acte de bateig de
Pau Audouard –del 16 de novembre de 1856 a Cuba– consta una tal Margarita Pujol
de Maristany, representant la figura de Nicolasa Bosch-Arnon [sic], àvia materna i
madrina de l’infant.13 Igualment, i pel que fa al negoci fotogràfic del mateix Jean
Oscar Audouard trobem al fotògraf relacionat amb un tal Josep Maristany Triay –del
comerç– amb motiu d’una declaració de deute de 750 pessetes d’ambdós al
fabricant Esteve Vilardell Martí.14 Malgrat que ignorem la identitat tant de Margarita
Pujol de Maristany com de Josep Maristany Triay així com el seu hipotètic parentesc
amb els Hombravella–Maristany, el cert és que trobem el cognom Maristany
relacionat amb els Audouard en nombroses ocasions i, de la mateixa manera, en
moltíssimes famílies masnovines d’indians de l’època: Gibernau–Maristany,
Maristany–Galceran, Maristany–Oliver, Maristany–Pagès o Maristany–Sensat, per
citar alguns exemples.15 Sigui com sigui, la importància dels Hombravella–Maristany
queda reflectida en el panteó de Jacint Maristany Pujadas (1868), que flanqueja
encara avui l’entrada del cementiri del Masnou. Igualment, la intensa activitat
comercial d’aquesta família al llarg de 1870 i 1880, i de la qual la nombrosa
documentació notarial conservada avui a l’AHPB en dóna testimoni,16 demostra els
estrets lligams que unien els diferents membres de la família. Uns vincles que
s’estengueren també al negoci fotogràfic d’Audouard.

Publicitat de l’estudi «Audouard y Cía» a Lo Nunci,
juliol-agost de 1879.

Així, molt probablement, la marxa de Jacint Hombravella Maristany a Argentina per a
la gestió dels negocis familiars a Amèrica propicià, l’any 1884, l’entrada del seu
germà Gerard, mariner de 25 anys, i del seu cunyat Domingo Sanjuan, marit d’Anna
Hombravella Maristany, de 41 anys i del comerç, a formar part de la societat en
comandita «Audouard y Compañía».17 Malgrat que la raó social funcionà des de
1879, la primera notícia documental que tenim data del 31 de juliol de 1884, moment
en què es formalitzà la constitució de l’empresa fotogràfica en què «D. Pablo
Audouard cuidará del cargo de operador en la galería, retoque de cliché, dirección o
inspección de todos los trabajos del establecimiento comercial. D. Gerardo
Hombravella atenderá al despacho del público y tendrá también a su cargo la
contabilidad y correspondencia que los demás socios podrán inspeccionar y cuidará
de verificar los cobros y pagos».18 El capital de l’empresa s’establí en 42.030
pessetes i 78 cèntims, aportant Pau Audouard 15.000 pessetes i 39 cèntims, Gerard
Hombravella 10.507 pessetes i 9 cèntims i, finalment, Domingo Sanjuan, 10.507
pessetes i 70 cèntims. Així doncs, Pau Audouard es definí com el capitalista més
important de l’empresa. No obstant, aquesta condició era fictícia perquè el mateix
Domingo Sanjuan li concedí un prèstec de 6.250 pessetes per tal d’obtenir aquest
estatus.19 Entre els diferents pactes establerts, la societat es creà per un període de
5 anys i 5 mesos, i quedava totalment prohibit durant aquest temps la participació
d’algun dels socis a altres societats o negocis relacionats amb la fotografia.
Igualment, i quant a salaris a percebre, Pau Audouard podia retirar mensualment

600 pessetes, mentre que Gerard Hombravella i Domingo Sanjuan, 300 cadascú.20
Finalment, només un any més tard, l’agost de 1885 la societat visqué una primera
reforma, i va acceptar un nou soci a l’empresa, Jaume Casals Estapé, també
mariner masnoví.21 Una incorporació que reforçà els poders de la família
Hombravella-Sanjuan a l’estudi fotogràfic d’Audouard.22
A efectes pràctics, la constitució de la societat «Audouard y Compañía» el 1884
permeté el creixement de l’activitat fotogràfica de l’estudi d’una manera determinant
en el segon tram de la dècada de 1880. En aquest sentit, cal tenir en compte les
42.000 pessetes del capital de la raó social, una quantitat molt remarcable si la
comparem amb les 15.000 pessetes que constituïen l’empresa dels Napoleon,
creada només dos anys abans, el 1882.23 Per tant, és a partir d’aquí que podem
entendre l’impuls que visqué l’estudi d’Audouard gràcies a l’obertura d’una galeria de
nova planta a la Gran Via –tocant el Passeig de Gràcia– l’any 1886 així com
l’obtenció el 1887 de l’exclusiva fotogràfica de l’Exposició Universal que tindria lloc a
Barcelona l’any següent.24 En aquest darrer cas, a més a més, l’empresa creà una
societat de comptes de participació amb un nou soci accidental, Victoriano Muñoz
Ferrer. Malgrat que les relacions amb Muñoz Ferrer no varen ser mai fluïdes al llarg
de 1888 i 1889, durant aquest període l’estudi fotogràfic comptà amb un taller de
fototípia al subsòl dels números 56 i 58 de la Rambla de Catalunya que permeté
elaborar els encàrrecs fotogràfics amb motiu del certamen, entre els quals, un
important nombre d’àlbums entregats a l’Ajuntament de Barcelona.25
La intervenció de Lleó Audouard
Després de l’ascens reeixit de l’estudi d’Audouard viscut al llarg de la dècada de
1880 –coronat amb les medalles obtingudes a les Exposicions Universals de
Barcelona i de París l’any següent–, el 1889 la societat visqué una segona reforma
amb motiu de la mort de Jaume Casals el 12 d’octubre d’aquell any. Tal com establia
el pacte 12 de la creació de la societat, la vídua d’aquest, Francesca Maristany, es
veié habilitada per mantenir-se dins de la societat «Audouard y Compañía», una
reforma que, d’altra banda, establí un nou ordre dins l’estudi amb la substitució de
Domingo Sanjuan en tant que soci gerent en el lloc de Gerard Hombravella. En
aquesta reestructuració de l’empresa, Audouard es mantingué al capdavant de
l’estudi, exercint les tasques d’operador, retocador de clixés, supervisor dels treballs

fotogràfics i atenció al públic mentre que Sanjuan passà a ser el responsable de la
comptabilitat i la correspondència.26
Aquesta fou la darrera reforma de la societat ja que el primer d’octubre de l’any 1894
i en ple període de massificació del negoci fotogràfic a Barcelona, la raó social
«Audouard y Compañía» es dissolgué. Malgrat la bona situació en què aparentment
es trobava el gabinet després dels èxits obtinguts a finals de la dècada de 1880, la
confrontació judicial entre Pau Audouard i Domingo Sanjuan, els dos màxims
responsables del gabinet, comportà, molt probablement, la desaparició de la raó
social. Ens ha estat impossible trobar informació relativa al procés judicial entre
ambdós socis.27 No obstant, és probable que el conflicte tingués el seu origen en el
préstec econòmic que l’any 1884 Sanjuan féu a Audouard perquè aquest
esdevingués el capitalista més important de l’empresa. D’aquesta manera i atès el
conflicte entre els dos responsables del taller, entrà en escena Lleó Audouard –
cirurgià dentista establert aleshores a Banyoles i germà petit de Pau– que jugà un rol
decisiu en assumir la dissolució de l’empresa.
En primer lloc, Lleó Audouard adquirí les participacions de l’empresa corresponents
a Francesca Maristany Pagès. Un traspàs que es féu per un total de 12.555
pessetes i 7 cèntims.28 Aconseguit l’estatus de soci, Lleó Audouard procedí
aleshores a la dissolució de l’empresa, va assumir totes les despeses ocasionades
per aquesta i adquirí la participació de Gerard Hombravella –11.612 pessetes i 6
cèntims– i la de Domingo Sanjuan –12.276 pessetes i 6 cèntims–, quantitat que
comprenia també la part corresponent de Pau Audouard segons l’auto judicial dictat
pel judici executiu que el primer seguí contra el segon.29 Conseqüentment, l’estudi
passà a ser propietat del mateix Lleó Audouard, amb un haver líquid, en el moment
de la dissolució, de 36.444 pessetes i 70 cèntims.30 Per tant, el darrer pas que
restava per fer era la cessió d’aquesta propietat al mateix Pau Audouard. És per això
que, a la mateixa sessió notarial de l’1 d’octubre de 1894, Lleó Audouard, que «no
puede administrar personalmente dicho establecimiento industrial tanto por su
ausencia como por no dedicarse al arte fotográfico», atorgà poders absoluts a Pau
Audouard per a la gestió del negoci.31
El traspàs definitiu de l’estudi tingué lloc el 1896, moment en què tots els deutes
amb la família Hombravella–Maristany estigueren resolts. En aquest sentit, l’agost

d’aquell any s’elevà a públic un document privat firmat entre els dos germans
Audouard on s’estipulava, en primer lloc, que l’adquisició de l’establiment fotogràfic
per part de Lleó Audouard fou portada a terme amb diners del mateix Pau Audouard.
La figura de Lleó era una solució mediadora en el conflicte entre el fotògraf i
Domingo Sanjuan.32 En segon lloc, quedava assumit per part de Lleó Audouard que
Pau Audouard era l’únic propietari del negoci. Afirmava que: «[...] deberá
considerarse a dicho Don Pablo, desde primero de octubre de mil ochocientos
noventa y cuatro en que fue disuelta la expresada Sociedad como el único dueño
legítimo del establecimiento fotográfico que constituía el haber de la misma, situado
en la calle de las Cortes números doscientos setenta y tres y doscientos setenta y
cinco de la presente ciudad, con todos los muebles, máquinas y otros aparatos,
clichés, efectos, créditos, privilegios y demás derechos y pertenencias de dicho
establecimiento [...]».
Amb la dissolució de la raó social, l’estudi fotogràfic es veié minvat econòmicament,
atesa la reducció del capital. No obstant, el gabinet recorregué a altres vies per
obtenir ingressos extraordinaris que evitessin la pèrdua d’una força econòmica
necessària per tal de mantenir-se viu entre la competència. Un dels recursos
utilitzats per l’estudi fou l’arrendament de part del terreny de la Gran Via a la casa de
pianos de Pedro Estela.33 Igualment, Audouard pogué beneficiar-se de préstecs
econòmics com el que li féu Hermenegildo Miralles l’any 1897, l’impressor i litògraf
amb qui mantingué una estreta relació professional en aquells mateixos anys, i que li
prestà 6.000 pessetes retornables fins al desembre de 1898.34 Finalment, prova que
el negoci fotogràfic, lluny de veure’s afectat econòmicament, seguí creixent és que
l’any 1903 Pau Audouard comprà a Eusebi Güell uns terrenys situats al barri
barceloní de Sarrià pel valor de 10.000 pessetes.35
La independència del fotògraf: Audouard, fotògraf artista
Si, d’una banda, els noms d’Audouard (pare) i Torrescassana ajudaren a iniciar amb
èxit el camí comercial de l’estudi fotogràfic el 1879 i, de l’altra, l’aportació econòmica
de la família Hombravella-Maristany fou cabdal per al creixement d’aquest al llarg de
1880, la dissolució de la raó social l’any 1894 marcà l’eclosió social i artística de la
figura de Pau Audouard en el marc cultural de la Barcelona de fi de segle. En aquest
sentit, i dins el context de la nova dimensió pública del fotògraf pròpia de la dècada

de 1890,36 és significatiu l’augment d’informació relativa a la figura de Pau Audouard
des de 1894, en contrast amb els primers 15 anys de l’estudi on el nom del fotògraf
es diluïa inevitablement al costat del «senyors» o «companyia». Així doncs, la
dissolució de l’empresa fotogràfica fou, més enllà d’una simple ruptura econòmica i
administrativa, una falca a partir de la qual Audouard s’anà definint progressivament
com el que des de la historiografia s’ha anomenat el fotògraf de la burgesia i dels
intel·lectuals37 o, en tot cas, com un dels fotògrafs més involucrats en els cercles del
Modernisme.38 No és casualitat, per tant, que sigui a partir d’aquest moment que
augmenta la presència i la relació d’Audouard amb espais, iniciatives i personatges
referents del panorama cultural d’aleshores, com a la Festa Modernista de Sitges del
mateix 1894,39 a l’Ateneu Barcelonès el 1895,40 al Cercle Artístic –en tant que
responsable de la creació de la secció de fotografia el 1902–,41 a la Casa Lleó
Morera el 1905 o com a fotògraf de la Nova Empresa de Teatre Català en els anys
de direcció d’Adrià Gual, entre 1908-1910.42 Una presència que es traduí també en
l’augment de treballs fotogràfics sortits del taller d’Audouard publicats a les pàgines
de revistes il·lustrades com La Ilustració Catalana, Hispania, Hojas Selectas, Pluma
y Lápiz o Álbum Salón, per citar només alguns exemples.

Pau AUDOUARD, [Fotografia d’un marc
per a la revista Hispania], c. 1899. BC.

En resum, parlem d’una consagració professional que té lloc en un moment en què
la figura del fotògraf «retratista» canvia a «professional», per l’adveniment del

fotògraf «amateur» i de la convivència d’ambdós amb l’«artista» de les Belles Arts en
el context de la celebració d’exposicions i concursos fotogràfics en ple període del
Modernisme.43 Una reafirmació individual i creativa del fotògraf que quedà reflectida
en l’evolució del grafisme de la mateixa firma de l’estudi, com així ho demostra la
publicitat conservada a la BC d’estil art nouveau (c. 1900), o, en última instància, el
sobri cartell exterior de l’estudi fotogràfic de la Casa Lleó Morera (1905–1910). En
definitiva, una dimensió artística –reconeguda públicament– que es resumeix en la
introducció del reportatge que La Ilustració Catalana dedicà el 1905 al nou taller
d’Audouard, al parlar d’«un propietari [Albert Lleó Morera], un arquitecte [Lluís
Domènech i Muntaner] y un fotògraf ò un fotògraf-artista».44

Publicitat de l’estudi «Audouard», c. 1900.
BC.

La present proposta de comunicació forma part de la tesi doctoral Pau Audouard, fotògraf
«retratista» de Barcelona. De la reputació a l’oblit (1856-1918) dirigida per la Dra. Teresa-M.
Sala (Gracmon-Universitat de Barcelona) i el Dr. Guillaume Le Gall (Université SorbonneParis IV), amb el finançament econòmic de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) i el Fons
Social Europeu.
L’entrada del fill Emilio a l’estudi dels Napoleon fixà el nom d’«A. y E. dits Napoleon»,
després de l’ús de diverses referències des de la dècada de 1850: «Mr. Fernando», «M.

Fernando y Anaïs», «Anaïs y Mr. Fernando», «Fernando», «Fernando Napoleón fotógrafo» o
«Antonio Fernández dit Napoleon».
Pintor retratista i d’història, regentà des d’inicis de la dècada de 1860 l’estudi «Fotografia
Inglesa [por Esplugas]». S’anunciava a les pàgines de la guia El consultor (1863) i a El
Indicador de Barcelona (1865).
Aquest relleu familiar de fotògrafs té lloc també en l’aparició presumiblement de les “vídues”
–o potser filles– dels primers professionals. És a partir de la dècada de 1870 que trobem
noms com Lluïsa Mas Tucó (Joan Cantó Esclús), Eulàlia Morera (Emili Morera), Flora
Casulleras (Gaspar Casulleras) i Maria Hostench (Josep «Mr» Hostench).
Sobre el matrimoni Audouard-Deglaire i concretament sobre la trajectòria en tant que
fotògraf de «Mr. Oscar» vegeu la comunicació presentada en aquestes mateixes jornades
per la historiadora de l’art María de los Santos García Felguera.
Diario de Barcelona, 2 de juliol de 1879, p. 7578. Vegeu altres cròniques a La Publicidad, 1
de juliol de 1879, p. 3; Diari Català, 1 de juliol de 1879, p. 2; El Correo Catalán, 3 de juliol de
1879; El Diluvio, 2 de juliol de 1879, p. 3821.
Ibid.
Centro de Maestros de Obras de Cataluña. Exposición artístico-industrial. Año 1876.
Barcelona: N. Ramírez, 1876, p. 11. Curiosament, la mostra comptà també amb una secció
de fotografia on exposaren els fotògrafs retratistes Cantó, Mariezcurrena i Rovira i Duran.
Cantó exposà dos quadres amb varies fotografies, entre elles algunes de panteons, Rovira i
Duran aportà onze fotografies, totes elles de motius arquitectònics i finalment Mariezcurrena
exhibí quatre cartrons amb vistes fotogràfiques de Mallorca. Ibid., pp. 21-22.
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Obras en Pintura y Escultura
expuestas en el local de la corporación desde el 15 al 30 de junio de 1876. Barcelona:
Narciso Ramírez y Cª, 1876, pp. 7-8. Més enllà d’aquestes dues mostres, tenim molt poca
informació de Pau Audouard com a pintor. Segons l’historiador J. F. Ràfols, Audouard conreà
especialment pintura de paisatge i més concretament de jardins, i en va exposar nombrosos
a l’Exposició de Belles Arts de 1877 [RÀFOLS, J. F. Diccionario biográfico de artistas de
Catalunya. Barcelona: Milà, 1951, vol. 1, p. 36]. D’altra banda, l’activitat pictòrica d’Audouard
no s’aturà amb l’obertura el 1879 del seu primer estudi fotogràfic ja que, el 1881, exposà una
obra de petites dimensions a la Sala Parés, al costat d’un jove Santiago Rusiñol, com així ho
ressenya Francesc Barado a La Ilustració Catalana: «Duas apuntacions al llapis, del senyor
Rusiñol y dos quadrets, recomenables aquestos per la facilitat, la justesa del color y sa
bonica perspectiva, proban las bonas condicions que reuneix per cultivar ab éxit la pintura.
Aprop d’aquestos en te un lo senyor Auduard [sic] qual colorit deixa bastant que desitjar». [La
Ilustració Catalana, 10 de desembre de 1881, p. 424].
Un exemple de l’aparició destacada a escena del fotògraf és l’anunci que Pau Audouard
publicà a Lo Nunci aquell mateix estiu de 1879. Es tracta d’un dibuix del fotògraf que, en
plena tasca de revisar el resultat final d’una fotografia, és atacat i mossegat a la cua del frac
per un gall mal geniüt, fent referència segurament a l’origen francès del propi Audouard. A la
imatge l’acompanya el text següent: «Fins ara vostés havian vist que la gent s’anava á
retratar y en lo retrato surtian tals com eran los retratats, com si’s vegessin en un mirall.
Donchs això ja s’es acabat, desde que l’Audouard s’ha posat á retratar. Las senyoras
guapas, ne son molt mès en lo retrato, y cuan retrata á una lletja ó vella, se las manega de
tal manera, que ni’s coneixen arrugas, ni cabells blanchs./ NOTA.–Si lo retratat vol, surt
igual./ ALTRA.– Las tacas no’s coneixen./ ALTRA Y EN SÉRIO.– Lo retrato es permanent».
[Lo Nunci, agost/octubre de 1879].
Els inicis professionals d’Audouard reprodueixen l’esquema econòmic amb què Jean
Oscar Audouard començà la seva carrera com a fotògraf a Barcelona, associant-se amb
Jaime Felipe Kieger el 1862 per a fundar la galeria «Franco Hispano Americana».
L’aprovació consistorial del projecte tingué lloc el 4 d’abril. Arxiu Municipal Administratiu de
Barcelona [AMA], Expedient 1034-H, 1879.

Dades extretes de la partida de bateig que conserva Rafel Marquina, nét de Pau
Audouard, i a qui agraeixo la seva amabilitat i les facilitats donades per consultar el material
que conserva.
Hi ha un tercer deutor, Juan Felipe Rocafort. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
[AHPB], Notari Joaquim Serra i Murla, Protocol de 1870, 23 de juliol de 1870, f. 1801r.
Vegeu l’índex de famílies indianes masnovines a MURAY, J. Masnovins a les Amèriques.
Oikos-Tau: Vilassar de Mar, 1998.
Vegeu els nombrosos protocols generats per la notaria d’Antoni Domènech de Barcelona.
Aquest es trobava instal·lat al menys des de 1888 a San Vicente de Córdoba i comptava
amb el suport del seu germà Gerard per a la supervisió dels negocis de Barcelona. Vegeu
per exemple AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1888, 5 de gener de 1888,
fol. 97-100.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1884, 31 de juliol de 1884, f. 2328v.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1884, 31 de juliol de 1884, f. 2336.
Vegeu els pactes 8, 9 i 10.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1885, 8 d’agost de 1885, f. 41854192v.
Malgrat que desconeixem els vincles familiars concrets, sembla molt clar que Jaume
Casals forma part del mateix cercle familiar que els Hombravella-Sanjuan. A més a més de
ser també del Masnou, Casals estava casat amb Francesca Maristany, segon cognom dels
germans Hombravella. D’altra banda, els problemes entre Audouard i la família HombravellaSanjuan no trigaren a aparèixer. Així, el 13 d’agost de 1886 els tres socis dirigiren un
requeriment al fotògraf amb motiu d’una absència perllongada i injustificada d’aquest (des del
14 de juliol) que ocasionà gran «perturbacion y prejuicios [...] á la marcha social». Audouard,
per la seva banda, contestà «entiendo que he estado en mi perfecto derecho dejando de
concurrir por espacio de un mes á dicho local, pues el mismo articulo [4º] me consiente una
ausencia de tal periodo cada año». Per afegir tot seguit, de manera premonitòria, «si esta
ausencia mía [...] lo consideren VV como infracción [...] me allano desde luego á la disolución
parcial de la sociedad [...]». [AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1886, 13
d’agost de 1886, f. 4209-4211; 14 d’agost de 1886, f. 4247-4249r].
Ens referim a la raó social d’«Antonio, Emilio y Ana Fernández, dits Napoleon», l’empresa
es creà per a una durada mínima de 10 anys, amb un capital de 15.000 pessetes, quantitat
que venia a ser representada pel valor dels aparells, càmeres, clixés, mobiliari, attrezzo i
dependències que pertanyien a l’establiment. Quant al salari mensual a percebre per a cada
soci, aquest quedà en 150 pessetes. AHPB, Notari Josep Fontanals i Arater, Protocol de
1882, núm. 383, f. 1185r.-1188v. Cit., GARCÍA FELGUERA, M.S.: “Anaïs Tiffon, Antonio
Fernández y la compañía fotográfica “Napoleon”. A: Locus Amoenus. Departament d’Història
de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, núm. 8, 2005-2006, p. 317.
Sobre aquest estudi fotogràfic a la Gran Via de les Corts Catalanes vegeu GARCÍA
FELGUERA, M. S. “Los estudios de fotografía en la Barcelona de fin de siglo: Audouard y
Napoleón”. A: Comunicacions del X Congrés d’Història de la Ciutat. Barcelona: Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona, 2007,
[http://www.bcn.es/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/10congres/garciatext.pdf].
Pel que fa a l’obtenció de l’exclusiva fotogràfica del certamen, l’acord es formalitzà el 3 de
febrer de 1887 sota la direcció d’Eugenio Serrano de Casanovas, responsable de la primera
Comissió Organitzadora del certamen, per un valor econòmic de 8.200 pessetes. F. RIUS, N.
Pau Audouard i els fotògrafs retratistes de Barcelona a les Exposicions Universals de 1888 i
1889. Universitat de Barcelona, treball de DEA dirigit per la Dra. Teresa-M. Sala, 2008
[inèdit].
La relació amb Victoriano Muñoz Ferrer es trencà el març de 1890 després de recórrer a
un laude arbitral format per Pere Birosta i Esquerrà, Álvari María Camín López i Joan Coll i
Pujol. AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1890, 10 de març de 1890, f. 11811182v.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1889, 30 d’octubre de 1889, f. 4767.

Actualment, els fons conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i als Arxius Judicials no
contenen documentació generada pel Jutjat del Districte de la Universitat –secció on es dirimí
el conflicte– del període de 1890. Hi ha la possibilitat que part d’aquesta documentació s’hagi
perdut com a conseqüència de la destrucció que alguns fons judicials de Barcelona patiren al
llarg del segle XX. Vull donar les gràcies a Bibiana Palomar, Cap del Servei de
Documentació, Biblioteques i Arxius Judicials de la DGMAJ, per la seva ajuda.
APHB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1894, 1 d’octubre de 1894, f. 39813984v.
En compensación y pago de la parte de haber social correspondiente a Domingo
Sanjuan, a si por su interés propio en la susodicha sociedad en el concepto de socio de la
misma, como por el que representa como adjudicatario del que correspondía a Don Pablo
Audouard en virtud del auto judicial dictado en el juicio ejecutivo que contra éste siguió el
Señor Sanjuan ante el Juzgado del Distrito de la Universidad, Escribanía de Don Luis Duran
[...] . [Ibid., f. 3987v-3988r].
Ibid., f. 3985-3990.
Ibid., f. 3991v.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1896, 5 d’agost de 1896, f. 2850-2859r.
AHPB, Notari Adrià Margarit Coll, Protocol de 1895, 11 d’abril de 1895. Cit., Ibid., fol.
2853v.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1897, 7 de juliol de 1897, f. 25102511v.
AHPB, Notari Joaquim Nicolau Bujons, Protocol de 1903, 19 de desembre de 1903, f.
3801-3896r.
De manera posterior a les Exposicions Universals de 1888 i 1889, alguns dels fotògrafs
«retratistes» més importants de la ciutat assumiren una implicació cívica inèdita fins
aleshores, fet que els atorgà major projecció pública a la ciutat. Aquests foren els casos,
especialment, dels membres de la família Napoleon i dels germans Antoni i Josep Esplugas,
tots ells vinculats amb l’Ajuntament de Barcelona o la Creu Roja, entre d’altres institucions.
MARCO, R. “Els retratistes del segle XIX a Barcelona. Noves dades per a la història de la
fotografia”. A: VÉLEZ (Coord): Retrat del passat. La col·lecció de fotografies del Museu
Frederic Marès. Barcelona: Museu Frederic Marès, 2003, p. 161.
Un exemple d’aquesta integració d’Audouard als cercles artístics de la ciutat és la
demostració pública que el fotògraf féu d’un conjunt de retrats realitzats amb llum de magnesi
al seu taller l’any 1902. Previ a la interpretació del pianista Joaquim Malats d’unes peces de
Chopin i Schumann, les fotografies d’Audouard varen ser objecte d’atenció de «amigos
suyos, entre los que estaban en mayoría los artistas y publicistas», i la seva reeixida factura
demostrava, segons la premsa de l’època, que «el señor Audouard [...] es un verdadero
artista». [El Diluvio, 5 de febrer de 1902, p. 2; La Vanguardia, 5 de febrer de 1902, p. 2].
UTRILLO, M. Història anecdòtica del Cau Ferrat. Sitges: Grup d’estudis Sitgetans, 1989
[1934], p. 95.
Audouard consta en la relació de socis de l’Ateneu Barcelonès de 1895 amb motiu de la
publicació del discurs d’Àngel Guimerà «La Llengua Catalana». GUIMERÀ, A. La Llengua
Catalana. Discurs presidència llegit en la sessió pública celebrada en l’Ateneu Barcelonès lo
30 de novembre de 1895. Barcelona: L’Avenç, 1896.
Pau Audouard era membre del Cercle Artístic al menys des de 1901 moment en què
passà a ser «soci propietari» de l’entitat. MARÍN, M. I. Cercle Artístic de Barcelona. Primera
aproximació a 125 anys d’història 1881-2006. Barcelona: Reial Cercle Artístic de Barcelona,
2006, p. 38. Vegeu la notícia de la creació de la secció de fotografia a La Vanguardia, 26 de
març de 1902, p. 2.
CALAFELL, J.; DOMÈNECH, S. “Pau Audouard i Amadeu Mariné: el retrat d’escena entre
l’art i l’ofici”. A : Amadeu i Audouard. Fotografies d’escena. Barcelona: La Virreina, 1998, p. 814.
Vegeu la categorització establerta amb motiu de la constitució del jurat per al concurs
fotogràfic de la «Sociedad Colombófila de Cataluña» l’any 1904. TIÓ, S. Ferran i Paulí «La

Instantaneidad en Fotografía». Barcelona: Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura /
Universitat Politècnica de Catalunya, 2007, p. 162.
La Ilustració Catalana, 20 d’agost de 1905, p. 532.

