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LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 

 
Des de que el 1992 vaig iniciar la tasca de recuperar patrimoni he tingut la sort de 

trobar-me amb altres tipus de llegats en altres suports, com documents en paper – 

partitures, cartes, factures, actes...- maquinari i fotografies. Davant la troballa de qualsevol 

d’aquests llegats, he actuat sempre de la mateixa manera: explicar al propietari o 

propietària el valor com a document històric del llegat que posseïa; convèncer-lo de la 

necessitat de la seva preservació en alguna institució pública, amb sistemes de 

conservació adients, i realitzar les gestions per a portar els llegats a bon destí: l’Arxiu de la 

Filmoteca, l’Arxiu Nacional de Catalunya, El Museu de la Ciència i de la Tècnica, el Pavelló 

de la República, la Biblioteca Nacional de Catalunya, etc. 

L’any 2006, vaig conèixer en Joan Fontanillas i Julià, fill del fotògraf amateur Joan 

Fontanillas i Ginabreda, que conservava el llegat fotogràfic del seu pare i part del maquinari 

per a visionar aquelles fotografies. Em va mostrar els centenars de capsetes que contenien 

aquelles delicades plaques de vidre de fotografia estereoscòpica que guardava al seu 

garatge. Astorada per la gran quantitat, li vaig demanar permís per estudiar-ne el contingut, 

visionar-les i classificar-les, amb totes les anotacions de dades documentals que fos 

possible posar-les-hi. 

Durant molts mesos, vaig estar fent aquesta tasca als vespres, fins que vaig realitzar 

l’inventari de gairebé 4000 fotografies estereoscòpiques de gran valor històric. Un cop 

conclòs l’inventari, el gener de 2017, amb el document de lliurament signat pel fill, vaig 

portar a l’Arxiu Nacional de Catalunya tot aquell meravellós llegat, que actualment està 

totalment inventariat i a disposició dels usuaris i estudiosos del tema.  

El mateix vaig fer amb les màquines, una d’elles una Taxiphote,  entre d’altres, 

portades al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa. 

Tant de bo les persones que han tingut la sort de poder conservar llegats dels seus 

antecessors, o que han arribat a les seves mans per altres circumstàncies, fossin tan 

sensibles i raonables com ho van ser en Joan Fontanillas i la seva esposa, Carolina Olivé, 

convençuts que el que el millor homenatge que podien retre al pare era conservar la seva 

obra.  

        

M. Encarnació Soler i Alomà 

Mataró, 23 de desembre de 2014 
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LA SOCIETAT A FINALS DEL SEGLE XIX 

 

 

L’any 1898, abans de finir el segle, Espanya es va veure trasbalsada pels 

esdeveniments derivats de la pèrdua de les colònies. I fou el que s’anomenà “el desastre 

del 98” el que va ser el toc definitiu per a plantejar les necessitats de regenerar la vida 

política i social del país. En efecte, el 1895 havia recomençat a Cuba el moviment que 

portaria el país a la independència el 1898 amb Antoni Maceo i Máximo Gómez, estenent 

la insurreció per tota l’illa.  

El govern de l’Estat espanyol va enviar l’exèrcit a Cuba, amb el general Martínez 

Campos, que va fracassar en l’intent de derrotar els insurgents. Va ser rellevat per Weyler, 

però la gestió del conflicte va ser ineficaç perquè el moviment social ja era imparable. 

Malgrat la concessió tardana el 1897 d’autonomia a Cuba, i proposar un seguit de 

reformes, va ser massa tard. Els insurgents comptaven  amb l’ajut d’Estats Units. El succés 

del cuirassat Maine, ancorat al port de L’Havana, va ser el la gota que va fer vessar el vas, 

i el pretext definitiu per a declarar la guerra a Espanya, i exigir-li la renúncia a la sobirania 

espanyola i la proclamació de la independència de Cuba. 

El 1896, a Filipines, també es produïren moviments emancipadors encapçalats per 

José Rizal. El desembre de 1898, Espanya signava el Tractat de París pel qual reconeixia 

la independència de Cuba i cedia Puerto Rico, Filipines i l’illa de Guam als Estats Units. 

Tot plegat va provocar en la societat i a la classe política espanyola una mena 

d’estat de desencís i frustració. En realitat, significà la caiguda de l’imperi espanyol, just en 

el moment en què altres països començaven a construir llurs imperis colonials a Àsia i 

Àfrica.  

Pel que fa a Catalunya, el "Tancament de Caixes" va ser una conseqüència directa 

de la crisi colonial de 1898. El ministre Villaverde va imposar uns pressupostos restrictius 

acompanyat d´un alça d´impostos per a compensar el dèficit de la guerra. 

La Junta de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial de tancar els establiments i no 

va pagar la contribució. La intolerància del govern va empènyer que s´adoptés aquesta 

mesura i alguns comerciants anessin a la presó per no pagar les contribucions. 

Les conseqüències del "Tancament de Caixes" varen ser importants: Dimissió de 

l´alcalde Dr. Bartomeu Robert (1842-1902); la dimissió dels ministres Duran i Bas (1823-

1907) i Camilo García de Polavieja y del Castillo. Aquesta protesta s´estengué també per 

Sabadell, Mataró, Manresa i Vilafranca. 
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 NAIXEMENT DE JOAN FONTANILLAS I GINABREDA 

 

Aquesta era la situació política i 

social quan nasqué el protagonista de la 

nostra història. Aquest any de 1898, el  

10 de març, va néixer a Barcelona en 

Joan Fontanillas i Ginabreda. Fill de 

Joan Fontanillas Roca, que tenia 27 

anys, nascut a Vilanova i La Geltrú i de 

Concepció Ginabreda Jané, de 23 anys, 

del Prat de Llobregat. 

 

Els avis paterns d’en Joan eren 

Josep Fontanillas, nascut a Creixell i 

Concepció Roca, de Vilanova i la 

Geltrú. Els avis materns, foren Pere 

Ginabreda, nascut al Prat del Llobregat i 

propietari d’una casa de pagès 

anomenada Can Misses, i Antònia 

Jané, de la mateixa població. 

Va ser batejat a la parròquia de 

Sant Jaume de Barcelona, essent els 

seus padrins Eudald Mas, mariner, i 

Concepció Roca. Segons consta a la 

partida de bateig, l’avi Josep havia mort. 

 
 

         
 

En Joan Fontanillas i Ginabreda va fer els seus estudis al col·legi de La Salle 

Condal, nom del carrer on estava ubicada, avui carrer Amadeu Vives, molt a prop del Palau 

de la Música. Els Germans de les Escoles Cristianes, popularment coneguts com a 

Germans de La Salle o, al Principat, com La Salle (en llatí Institutum Fratrum Scholarum 

Christianarum) formen un institut religiós masculí de dret pontifici, una congregació laica. 

Els seus membres posposen al seu nom les sigles F.S.C. La congregació va ésser fundada 
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el 1682 a Reims per Jean-Baptiste de La Salle per donar educació primària i professional 

als nens. 

  

A Barcelona, l’orde va fundar la primera escola amb el nom de Col·legi Sant Josep  

l’1 de febrer de 1879, a l’anomenat carrer Pont de la Parra. Després de passar per diversos 

indrets, el 1890 davant del nombre creixent d’alumnes, s’imposà un altre canvi d’ubicació, 

aquesta vegada a una finca, avui inexistent, darrere la casa Vilardell, al carrer Comtal,  35  

En aquesta residència hi romangueren durant 16 anys. La gent l’anomenava amb un nom 

curt pres del mateix carrer on s’establí: “el Condal”. Així, doncs, des d’aleshores agafà el 

nom oficial de “Colegio Condal”, sota l’advocació de Sant Josep.1 

 

 

      Alumnes del Col·legi La Salle Condal 

 

 

                                            
1
 Informació extreta de http://relicomtal.wordpress.com/la-salle/la-nostra-escola/ 
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Carnaval: festa de disfresses dels alumnes de La Salle 

 

 

La família vivia al carrer de La Lleona i devia escollir aquest col·legi potser per ser el més 

proper a l’habitatge.  

 

Cap el 1916, per l’edat, li devia correspondre fer el servei militar, però se sap que no 

el va fer. En aquells anys, era possible pagar una quantitat per evitar o reduir la prestació2: 

 

“.../.... Lo primero que hay que destacar desde 1912, es la prohibición expresa de pagar al 

estado para no hacer el servicio militar obligatorio (redención en metálico); así como la compra 

particular de otra persona por parte del soldado (sustitución para realizar el servicio militar). No 

obstante y debido a la imposibilidad de poder mantener económicamente a los soldados tres años en 

los acuartelamientos, se implanta una fórmula llamada “cuotas”, en que las personas, pese a realizar 

el servicio militar obligatorio, estaban menos tiempo según la cantidad que aportasen  a las arcas del 

Estado. 

 

Así podemos comprobar que en 1912, los soldados que pagaban una cantidad de 1.000 pesetas 

hacían 10 meses de servicio el Ejército, los que pagaban 2.000 pesetas hacían solo 5 meses; frente 

a los que no pagaban nada y estaban 3 años. Estas cuotas dejan de ser fijas y en 1925 pasan a ser 

proporcionales a las rentas de las personas, existiendo dos cuotas de 5.000 y 1.000 pesetas; en este 

año, el tiempo de servicio normal es de 2 años frente a los que se acogen al sistema de cuotas, que 

es de 9 meses...//...” 

 

                                            
2
 Informació extreta de http://www.rutasconhistoria.es/articulos/historia-del-servicio.militar 
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Segons aquesta informació, calculant que sobre l’any 1916 o 17 en Joan devia fer la 

seva prestació militar, podem suposar que la família era prou solvent per a pagar una 

quantitat que en aquells anys suposava un cost molt elevat. 

 

         EL NEGOCI FAMILIAR: LA CARTUJA DE SEVILLA 

 

Els orígens d’aquesta coneguda marca de pisa es troben a principis del segle XIX, 

amb la família Pickman, que es dedicava a l’exportació des d’Anglaterra de pisa i cristall a 

Espanya, on hi tenien sucursals a ciutats que tinguessin port de mar, a través dels que 

accedia més fàcilment al comerç interior. Heus aquí la seva trajectòria3:  

 
“En el año 1822 Charles Pickman  llega a Cádiz para continuar con el negocio iniciado por su 

hermano William fallecido el año anterior. La actividad empresarial de Charles Pickman continuó 

siendo la comercialización de los productos fabricados en Inglaterra y que tenían buena salida en el 

mercado español de la época. 

 

No obstante, las crecientes dificultades que pesaban 

sobre la importación de loza inglesa  -agravadas por la 

reciente Ley de Aranceles- y el proteccionismo con 

que se favorecía el establecimiento de fábricas de 

loza, fueron razones que contribuyeron a que Charles 

Pickman  decidiera fabricar los productos que vendía. 

 

Aprovechando la desamortización de bienes 

eclesiásticos de Mendizábal, en 1841 instaló la fábrica 

de loza en el interior del monasterio cartujo de Santa 

María de Las Cuevas, hecho que vinculará los 

nombres de Pickman y La Cartuja de Sevilla  hasta 

nuestros días. 

 

Desde la fundación de la fábrica en 1841, se implantaron 

procedimientos nuevos de origen extranjero que exigían 

plantas industriales tan diferentes como alejadas en 

concepción de los obradores cerámicos tradicionales de 

Triana, muy próximos al monasterio de La Cartuja. 

Charles Pickman estableció métodos fabriles novedosos 

como la importación de materias primas extranjeras, el 

empleo intensivo del molde, el uso de maquinaria 

especializada como los brazos mecánicos y las prensas 

de estampación para los decorados, el trabajo de 

operarios especialistas ingleses y toda la experiencia 

ceramista del fundador que supuso el éxito inicial de la 

fábrica. 

                                            
3
 Informació de http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_Pickman_La_Cartuja_de_Sevilla 
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La segunda mitad del siglo XIX fue de gran esplendor para Pickman S.A. que recibió numerosos 

premios y medallas de oro en exposiciones internacionales: París (1856, 1867 y 1878), Londres 

(1862), Oporto (1865), Viena (1872), Sevilla (1858, 1929 y 1949), Barcelona (1888), Bayona (1864), 

Filadelfia (1876), etc.”. 

 

 

 
      

 

Sabem per les explicacions del nét, Joan Fontanillas i Julià, que el comerç La 

Cartuja de Sevilla a Barcelona el va començar l’avi patern. Hi haurà doncs, tres 

generacions que portaran el nom i primer cognom: l’avi, Joan Fontanillas i Roca, fundador 

de la botiga a Barcelona; el seu fill, Joan Fontanillas i Ginabreda, la biografia del qual ens 

ocupa i el nét, Joan Fontanillas i Julià.  
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La seva primera ubicació va ser al mateix carrer de La Lleona. Tampoc sabem 

perquè va posar aquest nom a la botiga, tenint en compte que era una marca tan 

reconeguda, ni si va tenir cap conflicte per a batejar l’establiment amb aquest nom. És 

probable que, amb motiu de l’Exposició Internacional de Barcelona el 1888, arribessin a un 

acord. Des de llavors, la botiga, que passà per diverses ubicacions a Barcelona, va 

mantenir aquest mateix nom. 

 

 
 Paper de carta de La Cartuja de Sevilla. Carta de Joan pare al seu fill a Palma de Mallorca. 

 

 

La prosperitat en el negoci, va portar-los a cercar un nou indret: al carren Ferran, 

entre la Plaça de Sant Jaume i Rambles, un lloc molt transitat i adequat a un establiment 

tan selecte.  

El 17 de novembre de 1904, va tenir lloc un atemptat al carrer Ferran, justament a la 

cantonada del lloc on hi havia ubicada la botiga. Van haver-hi tres morts vint ferits, però 

miraculosament, el comerç, dedicat a objectes tan fràgils i delicats, no va patir cap dany, ni 

personal ni material. 

 
 

“L’aplicació pràctica de la teoria de la propaganda pel fet, vinculada als corrents violents 

minoritaris dins de l’anarquisme, va arribar a Barcelona amb retard. Quan a Europa ja començaven a 

apagar-se els ecos de les bombes de Ravachol i dels magnicidis de les dues últimes dècades del 

segle XIX (Alexandre II, Sadi Carnot, Sissi, Humbert I, McKinley...), Barcelona encara seguia 

terroritzada per les bombes en començar el segle XX, fins al punt de guanyar-se el qualificatiu de la 

Rosa de Foc. 

 

En començar el nou segle les bombes van seguir esclatant als carrers de Barcelona. El 12 

d'abril de 1904 a Barcelona (Catalunya) l'anarquista Joaquim Miquel Artal, impressionat pels relats de 

tortures sobre els pagesos d'Alcalá del Valle (Cadis), apunyalà Antoni Maura i Montaner, president 

del Consell de Ministres, amb un ganivet de cuina tot cridant «Visca l'anarquia!», ferintlo lleument. 

 

Entre moltes altres, el 1904 una bomba va causar tres morts al carrer Ferran, i el 1905 una 

altra va provocar dos morts a la Rambla. El mateix any hi hagué un atemptat frustrat contra el 

cardenal Casañas i l’any següent va explotar una bomba en un urinari de la Rambla i va ser 

assassinat Carlos Angulo, enginyer director del port de Barcelona. El 1908 una dona va morir per una 
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bomba al carrer Peu de la Creu i una altra explosió va commocionar la Boqueria. Part d’aquestes 

bombes es van atribuir a Joan Rull, confident de la policia que fou finalment detingut, jutjat i 

condemnat quan sembla que volia extorsionar les autoritats que fins aquell moment li havien donat 

cobertura”.
4
 

 

 

 

 

         ELS GERMANS FONTANILLAS I GINABREDA 

 

El que va començar la nissaga del comerç La Cartuja de Sevilla a Barcelona, va ser 

l’avi Joan Fontanillas i Roca.  Joan Fontanillas i Ginabreda, tenia dos germans més: la 

Josefa, que era mestra, però que no exercia i treballava a la botiga i en Lluís, que va 

estudiar per advocat, però que també treballava a la botiga. En Joan feia de comercial i 

representant de firmes estrangeres, mentre la germana i el germà estaven a la botiga de 

dependents. Es donà el cas que en Joan va fer de tutor del seu germà Lluís, en morir el 

pare. I que aquests dos germans, en morir en Joan, es quedarien amb la botiga. 

 

  
 
Josefa i Lluís Fontanillas Ginabreda, en una tarja postal dels Estudis Baró de Barcelona 

 

                                            
4
 Informació de http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/45/ct_reforma.htm 
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Per aquest motiu, el fill de Joan Fontanillas i Ginabreda, qui era el seu hereu, Joan 

Fontanillas i Julià, mai no regentà la botiga, fins passat temps que es trasllada a la Rambla 

de Catalunya, davant del cinema Barcelona. La botiga tancaria als anys seixanta.  

 

EMPLEAT DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I 

D’ESTALVIS, A PALMA DE MALLORCA. 

 
Abans de treballar a la botiga de La Cartuja de Sevilla, en Joan Fontanillas i Ginabreda 

va treballar per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, fundada el 1904, a la 

primera sucursal que va tenir a Palma de Mallorca. No se sap quina va ser la causa que 

Joan anés a treballar a La Caixa. 

 
Dues fotografies de Joan Fontanillas i Ginabreda, molt jove, amb el seu cosí 

   

Es conserva la correspondència de primers de febrer de 1918 a juliol d’aquest any 

amb la família, tants amb els pares com amb la germana i altres familiars. La primera carta, 

respon a la d’en Joan en la que els explicava que havia arribat bé a Palma de Mallorca. La 
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germana Josefa s’alegra del seu feliz viaje i continua la carta la mare, en la que li dóna 

consells maternals, atès que en Joan tenia dinou anys:  

 

“Queridito Juan: Nosotros sin novedad. Á tu padre se les pasó bastante la tos a Dios 

gracias.5 ...//... Vete temprano á la cama para estar atento con lo que haces pues es muy 

malo dormir poco”. 

A més dels consells, la mare, atenent a les necessitats de la botiga, La Cartuja de 

Sevilla, li escriu: 

“...//... Estava pensando que te daré la dirección de los sres. Jaume hermanos... que 

són los fabricantes de aquelles escupideras que tenían la boca abierta y algunos otros 

modelos que la gente pide... Haz que no te lo hagan pagar muy caros digas que si son mas 

baratos siempre el consumo es mayor...”. 

 

Abans del 20 de març de 1918, data en la què en Joan faria els vint anys, la seva 

germana Josefa li escriu novament: 

“...//...Mamá està otra vez en cama... ahora ya no tiene calentura... dice que no te 

expongas a pasar el mar però que si tanto te gusta venir no quiere contradecirte. La verdad 

es que a todos nos gustaria mucho verte però si tienes miedo no vengas 6”. El record de la 

recent acabada I Guerra Mundial encara era molt vivent. 

 

En Joan estava allotjat al Grand Hotel7, d’estil modernista, el millor hotel de l’illa en 

aquells anys, obra de Domènech i Muntaner deixeble de Gaudí. La germana li comenta 

                                            
5
 Per aquesta i les altres cartes, es pot deduir que el sr. Joan Fontanillas, pare, no gaudia de massa salut. És 

una referència constant en totes elles. Tampoc es trobava massa bé la mare, Conxita Ginabreda.  
6
 Els naufragis de vaixells no era pas un fet infreqüent, a jutjar pels que va haver-hi per la Mediterrània, 

sobretot en temps de guerra. 
7
 El 9 de febrero de 1903, Palma vivió un gran acontecimiento histórico, la inauguración de un edificio 

modernista que se convertiría en el pionero de la industria turística y hotelera de gran lujo en Mallorca: el 
Grand Hotel. 
Era el mejor de los hoteles mallorquines en lujo y clase, tanto es así que hasta la inauguración del Hotel Ritz 
en Madrid, el Grand Hotel fue el más lujoso de todo el estado. Su construcción, que se inició dos años antes 
de su inauguración en un solar de mil sesenta y un metros cuadrados, fue promovida por el empresario Juan 
Palmer Miralles, (que había hecho una gran fortuna en Uruguay) y Ferran Truyols, Marqués de la Torre 
(primer presidente de la Sociedad Fomento de Turismo)  fue diseñado por Lluís Domènech i Montaner, 
arquitecto catalán y discípulo de Gaudí,  entre cuyas obras destaca el Hospital de Sant Pau y el Palau de la 
Música, ambos en  Barcelona; la dirección de las obras corrieron a cargo del arquitecto mallorquín, Jaume 
Aleñar Ginard. La compra de las fincas y la construcción del hotel tuvo un coste de 450.000 pesetas. La 
iniciativa era de gran envergadura y los empresarios decidieron procurarse la colaboración  de un 
especialista en hosteleria, Antoni Albareda i Canals, quien gozaba de mucho prestigio en Barcelona, donde 
era responsable del hotel Quatre Nacions para que administrara el Grand Hotel. El Grand Hotel constaba de 
planta baja, cuatro pisos, porche, terrados o azoteas, patios, jardin, coladurías, dos pozos y otras 
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que por lo que vi en la postal del Hotel parece muy bonito y supongo que se estará muy 

bién. Afegeix com a postdata que papá ya està bien. És a dir, que en aquelles dates, tant el 

pare com la mare estaven malalts.  

 

Per la publicitat de l’hotel, es pot comprovar l’alt cost que tenia allotjar-s’hi. No 

s’entén massa atesa la situació familiar, el pare, propietari de la botiga i la mare, amb mala 

salut i quedant al càrrec els dos germans més joves que en Joan. Potser el pare volia 

procurar-li un lloc més qualificat, dins la nova entitat econòmica. 

 

El 15 de febrer de 1918, la Josefa escriu al seu germà Joan donant-li notícia del 

Carnaval:  

 “No puedo darte ninguna noticia del Carnaval poqué casi no lo vi però lo poco 

que pasó por la calle de Fernando era todo de mal gusto..” 

També li fa saber una dada que ens confirma que Joan, ens aquells anys, ja era un 

expert en fotografia: 

“ Té compré las places Jougla en la casa que indicabas però ahora estan más caras; 

cuestan 2,35 pts.” 

 Les plaques Jougla eren de gran qualitat i especialització. Durant la seva estada a 

Mallorca, Joan realitzà un bon nombre de fotografies estereoscòpiques, retratant la gent i 

els seus costums. 

A la mateixa carta, la seva tieta Encarnació, que vivia amb ells, li escriu de part de la 

mare, que torna a estar malalta que tengas cuidado con las compañías que vayas y que 

ruegues mucho para que se ponga bien pronto.  

 

                                                                                                                                                   
dependencias. Los comedores se hallaban en la planta baja y estaban decorados con obras pictóricas 
firmadas por pintores famosos de la época,  como los catalanes Santiago Russiñol  y Joaquín Mir. Las 
habitaciones, según su distribución, calidad y confort,  eran de tarifa variada por día; por ejemplo, la más 
cara, que disponía de salón con sanitario, dos camas y aseo, costaba 15 pesetas; la más económica valía 
2´50 ptas; en total eran 150 camas que se ofrecían a los clientes. Solo diez de ellas poseían baño completo. 
No le faltaba la lujosa suite que, además de contar con todas las comodidades enunciadas, tenia comedor 
particular. El mobiliario fue adquirido en la firma austriaca “Tjotet”, y el material de cocina y cubertería en la 
también austriaca fabrica de “Artur Krupp”. http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es/2011/03/el-grand-
hotel-de-palma.html 
 

http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es/2011/03/el-grand-hotel-de-palma.html
http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es/2011/03/el-grand-hotel-de-palma.html
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           Postal i fullet publicitari del Grand Hotel, el millor hotel de Palma durant dècades. 

 

 

També li escriu la seva cosina Esperança, en data de 18 de febrer, en la que també 

comenta el Carnaval d’aquell any. Sens dubte, aquesta festa a la ciutat de Barcelona, tenia 

un gran relleu, però aquell any 1918 va ser decebedor: 

 

“... El Carnaval ha resultado mucho más soso que los años anteriores, se ve que 

ese personaje va en decadència y a passos agigantados para desaparecer por completo; 

muy escasas màscaras y aún vestidas con pésimo gusto, la rua tan celebrada y esplèndida 

por su originalidad como era tiempo atrás ahora resultó en extremo desanimda; llàstima 

que haya ese desaliento porqué es quitar vida a esta industriosa Ciudad...”. 

Continua amb un consell al seu cosí, en el qual reconeix que és un bon xicot:  

“Supongo que habrás hecho buenas amistades con persones que te puedan dar 

consejos sanos por seguir buenas costumbres, aunque a ti no te hace falta..”. 

 

El 26 de febrer, la mare li torna a escriure dient que fa vuit dies que no té carta seva 

i que esperava que li haguessin fet saber que tornava a estar malalta, i el seu pare, també: 

Ahora le hemos dado una sopa... 
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La situació de mala salut del matrimoni, devia posar la situació del negoci familiar en 

un estat de neguit constant: 

 

“Yo aún no he bajado a la tienda así es que los pobre niños – es refereix a Josefa i 

Lluís – estos días han estado ocupadísimos entre cuidarnos y la tienda... Me gusta mucho 

que te pruebe Palma... Procura sobre todo tu obligación y con la de buen cristiano; no 

olvides la Misa y la Sagrada Comunión y ten cuidado con las compañías... La Caja te 

mandó la mensualidad el dia 15. Cuando nos escribas ya nos diràs cuando piensas volver”. 

 

El 4 de març el pare estava un xic recuperat, però no la mare, Conxita, que li escriu 

de nou: 

“ Tu padre esta tarde ha bajado a la tienda, creo que le probará bien. Yo no me 

atrevo porqué com hace tanto frío, temo una recaída”. 

El jove Joan devia alternar amb la classe alta mallorquina i com sempre, li tramet els 

consells de com actuar, notant-se un cert retret per la despesa que li suposa les relacions 

amb l’alta societat: 

“...Por algo se inventó el refrán que dice que no hay que asustarse por ser pobre ni 

alabarse por ser rico. Así hi jo mio procura quedar siempre bien con todo el mundo, 

cumpliendo con tu obligación...debes complir 

como jefe... Ahora vamos á lo que decíamos de 

vivir en sociedad, si te gastas mas estando en 

Palma que en Barcelona, que cuenta te tiene 

estar lejos de la família...”. També li diu que si es 

troba malament es prengui un purgant i que 

mengi poc, que segur que el menjar de l’Hotel no 

li deu provar.  

 

Fins el 12 de març, no li escriu el seu pare 

Joan: 

“Querido hijo: Por fin después de tres 

semanas de estar en cama, he podido 

restablecerme algun; ya voy a la tienda, de la 

bronconeumonía me parece que ya estoy bien...” 



Joan Fontanillas i Ginabreda.  Passió per la fotografia estereoscòpica 17 

 

També li fa saber els preparatius de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis per a fer un àlbum per a l’homenatge a la Vellesa: 

“ Ayer vino a la tienda Ramon Artigas; me dijo que ahora no trabajava mucho para la 

Caja però que estaba confeccionando un álbum para el Homenaje a la Vejez que estan 

preparando en el cual estamparan su firma tanto los empleades de dentro de la Caja como 

los de las Sucursales, de manera que a ti también te deberá tocar...”. 

El 19 de març, li escriu la tieta Encarnació, que vivia amb ells i sembla que, pels 

comentaris del nét de Joan, no els feia la convivència massa fàcil:  

“...Hace muchos días que no tenemos notícies tuyas; siendo el santo de Josefa 

decíamos ‘es capaz de mandarnos una sobrada o una ansaimada (sic)  però veo que no ha 

llegado nada”. 

 

No es conserva cap més carta d’aquesta estada. La darrera, és de data de 9 de 

juliol, i li escriu la seva germana Josefa en la que li fa saber que algunes companyes 

d’estudis – recordem que va estudiar magisteri- que havien obtingut excel·lent al final dels 

estudis, com era el cas de la seva amiga Antoñita, feien oposicions per a obtindré el ‘gran 

diploma’ o medalla.  

També li comunica que en Josep M. fa classes de francès i li demana que quan li 

escrigui ho faci en aquest idioma, per tal de practicar. Per aquest fet, sabem que Joan 

Fontanillas sabia francès, fet indispensable per a portar els contactes de compra a les 

cases comercials estrangeres. 

Després d’aquesta breu estada a Palma de Mallorca, se suposa que va tornar a 

Barcelona per atendre el negoci familiar, ateses les circumstàncies de salut dels pares. 
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LA SEVA AFICIÓ: LA PICTOFOTOGRAFIA I LA FOTOGRAFIA 
ESTEREOSCÒPICA 

 

Als disset anys, comença la seva afició per a la fotografia i un any després, ja fa 

fotografia estereoscòpica. Per les cartes d’estada a Palma, com a empleat de la Caixa de 

Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis,  sabem que en Joan ja tenia afició a la fotografia. En 

una d’aquestes cartes, li demana a la germana que li enviï plaques fotogràfiques de la 

marca Jougla8. D’aquesta etapa primerenca, no es té cap constància que  pertanyés  a cap 

associació fotogràfica, ni de qui va aprendre a fer fotografia. 

 

 

 
La marca de plaques fotogràfiques J. Jougla i la fàbrica a Joinville-le-Point (França) 

 

                                            
8
 L’activité cinématographique a été importante, même si elle est principalement concentrée dans le quartier 

voisin de Palissy. La Société anonyme des Plaques, Pellicules et Papiers photographiques, fondée en 1882 
par Joseph Jougla se fixe à Polangis en 1901 après avoir été située à Nogent, puis au Perreux (deux 
communes voisines). Elle compte jusqu'à 600 ouvriers, et devient en 1911 l'Union Photographique des Ets 
Lumière et Jougla réunis suite à son association avec les frères Lumière. Elle fabrique des appareils 
photographiques jusqu'à sa fermeture en 1966. http://fr.wikipedia.org/wiki/Polangis 
C’est en 1882 que fut fondée par Joseph -Jougla, alors âgé de 35 ans, la Société Anonyme des Plaques, 
Pellicules et Papiers photographiques. Installée à Nogent puis au Perreux, elle se fixe définitivement à 
Joinville, au 15 avenue de l’Horloge en 1901. « Avec les plaques Jougla, j’opère à toute heure », telle était la 
publicité pour l’appareil « SINNOX »que fabriquait Jougla à Polangis, d’après le brevet d’invention de 
Raymond de Bercegol, qui habitait au 17 avenue Pauline. 40 000 plaques par jour sortaient également de 
cette usine. Occupant jusqu’à 600 ouvriers, la société est établie sur un immense terrain de 20 000 m2, dont 
4 000 sont couverts. En 1901, Joseph et Zacharie Jougla implantent à Joinville une usine pour la fabrication 
industrielle de quarante mille plaques photographiques par jour. Avec l’aide du neveu de Ducos du Hauron, 
l’inventeur de la photographie en couleurs, l’usine Jougla sort, en 1907, les premières plaques couleurs du 
monde, les Omnicolor, avant les autochromes des frères Lumière. 
Le 2 avril 1911, c’est la fusion Lumière-Jougla et le lancement des appareils photos de marque Lumière. 
L’usine Lumière-Jougla disparut en 1966. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polangis
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Primer va fer pictofotografia i poc després, va afeccionar-se a la fotografia 

estereoscòpica, arribant a assolit un gran nivell, guanyant premis i concursos. 

 

Un dels fotògrafs pictorialismes que més admirava JoanFontanillas va ser el belga 

Léonard Misonne (Charleroi, 1 de juliol de 1870 - Gilly, 14 de setembre de 1943). Setè fill 

de l'advocat Louis Misonne i industrial i Adele Pirmez, va estudiar Enginyeria de Mines de 

la Universitat Catòlica de Lovaina, però mai va exercir com a enginyer. Essent estudiant, es 

va interessar per la música, la pintura i des de 1891 per la fotografia en la qual es 

concentrà exclusivament a partir de 1896. 

Misonne va realitzar diversos viatges a Suïssa, Alemanya i França. S’interessà pels 

efectes de llum adaptats sobre qualsevol persona, objecte o paisatge: "El tema no és res, 

la llum ho és tot", deia. Misonne era conegut pel seu sentit de l'atmosfera i tractà les seves 

fotografies amb efectes borrosos i un enfocament impressionista. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bonic exemple de la pictofotografia de Léonard Missone. Els arbres serien també objecte de múltiples 
fotografies de Joan Fontanillas. 
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Misonne primer va treballar 

principalment amb el procés de la 

fotografia obtinguda a partir d'una 

suspensió de bromur de plata en la 

gelatina que va aprendre el 1910 a 

París amb el famós fotògraf Constant 

Puyo. Després es va convertir en un 

líder de renom mundial pictorialisme i 

una figura coneguda cercles 

d'avantguarda. La majoria de les 

seves imatges van ser preses a 

Bèlgica i els Països Baixos; aquests 

són majoritàriament paisatges, de 

vegades escenes de platges i punts de 

vista de Gant i Anvers. Misonne tenia 

una forma severa de asma i va morir 

el 1943 a Gilly, Bèlgica. 

Carta de Léonard Missone, en la que destaca el seu interès 
per captar la llum i el seu efecte damunt les coses. 

 

 

 

La fotografia estereoscòpica 

 

La imatge estereoscòpica es basa en la visualització de dues imatges que 

representen dues perspectives diferents d'un mateix objecte. D'aquesta manera el nostre 

cervell rep dues imatges però les interpreta com una de sola produint una sensació 

tridimensional, és a dir, afegint profunditat a les imatges convencionals 2D. 

Podem situar el fenomen de l’estereoscòpia a la primera meitat del segle XIX, quan 

un físic de la Gran Bretanya, Charles Wheatstone, estableix les bases de la visió 

tridimensional, construint ell mateix un aparell per poder apreciar figures geomètriques en 

relleu. El 1849 David Brewster dissenya i construeix la primera càmera fotogràfica 

estereoscòpica, i, poc després, un visor amb lents per poder observar les fotografies. És 

important destacar, doncs, que els primers aparells apareixen poc després de la fotografia 

convencional, fet que confirma que els estudis de l'estereoscòpia ja es realitzaven fins i tot 

abans de l'aparició de la primera càmera fotogràfica, de la mà de personatges il·lustres 
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com Leonardo Da Vinci. Oliver Wendell Holmes, el 1862, construeix un model de mà més 

còmode d'utilitzar. 

 

El 1915, quan en Joan Fontanillas tenia només disset anys, ja tenia una gran 

experiència amb la fotografia. Prova d’aquesta és que aquest llibre que fa fer amb les 

seves pròpies fórmules de revelat i tincions per al diferents tipus de resultats. És un llibre 

de trenta pàgines, amb fórmules de tot tipus. Aquesta data tan primerenca d’inici en les 

tècniques del revelat, de les fórmules de fixació i resultats fotogràfics, ens plantegen en 

quina data va començar en Joan a aficionar-se a la fotografia. Molt segur quan devia rebre 

una càmera com a regal essent un adolescent. 

 

 

    

 
  

 
 

Al llarg de la seva vida com a afeccionat a la fotografia, malauradament massa breu, 

va emprar diverses marques de paper o vidres fotogràfics. Tenia una gran coneixença de 

les prestacions que cadascuna d’elles tenia. 
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Entre les marques que va emprar es troben: 

 

 Agfa, en múltiples varietats: Agfa Diap Rötel, Diapositiv, Isochrom, Chromo... 

 Eisenberg 

 Flavin 

 Gevaert 

 Leonard 

 Lumière  & Ses Fils 

 Luminosa 

 Jougla 

 Veritas 

 Wellintong... 
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LA SEVA OBRA FOTOGRÀFICA 

 

 

La seva obra fotogràfica abasta diverses temàtiques: 

 

La familiar: amb bellíssimes fotografies tant de la família, de la pròpia muller i els 

fills, com també de les persones – pagesos- que convivien amb la família Fontanillas 

durant les vacances al Mas de la Sabatera, a Prenafeta. 

 

La rural: amb les feines del camp, com la verema, la sega, la recol·lecció de la mel, 

totes elles de gran valor documental, realitzades a les seves estades a la finca del Prat de 

Llobregat i al Mas de la Sabatera, a Tarragona. 

 

La natura: enamorat de la natura, va realitzar centenars de fotografies d’arbres i 

paisatges. És en aquest grup de fotografies on realitza amb expressivitat la seva vessant 

de pictofotògraf. 

 

Documental: a les seves estades tant a Mallorca com a Menorca i Eivissa, realitza 

fotografies de gran interès, testimoni del seu temps. Dones abillades amb ‘sa prendada’, 

els molins, els carrers, els ports... constitueixen avui un documents preuats de la 

transformació de Ses Illes. 

 

Documental de molts pobles i ciutats de Catalunya: des de Guimerà a Poblet, 

passant per nombrosos indrets, recull imatges de la gent i el paisatge català de gran 

bellesa i interès. 

 

Documental de la ciutat de Barcelona: va ésser testimoni, en primer pla 

d’esdeveniments molt importants ocorreguts a la ciutat: els fets d’Octubre i la proclamació 

de la República, fotografies que ja han estat emprades per a l’exposició Guerra Civil a 

Catalunya – Testimonis i vivències, organitzades per l’ANC  del 6 d’octubre de 2006 a 

gener de 2007, entre altres. També està amatent a esdeveniments que passen a la ciutat 

com l’incendi dels magatzems comercials El Siglo. 

 

Monogràfic de l’Exposició Universal celebrada a Barcelona el 1929: atès que ‘La 

Cartuja de Sevilla’ va posar un magnífic estand a la fira, Fontanillas va realitzar centenars 
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de fotografies estereoscòpiques de tota la fira, tant dels altres estands com de les 

instal·lacions i palaus, les fonts, tant de dia com de nit, així com del Poble Espanyol, 

inaugurat amb motiu de l’Exposició. 

 

CASAMENT AMB MERCÈ JULIÀ I SABATÉ 

 
 En Joan es va enamorar de Mercè Julià i Sabaté, nascuda el 17 de desembre de 

1899, un any més jove que el seu futur marit. Aquesta noia era la pubilla del Mas de la 

Sabatera, de Prenafeta. La Mercè Julià vivia amb els seus pares, Lluís Julià Roura  i Maria, 

al carrer Muntaner de Barcelona. Eren quatre germanes: Mercè, la Conxita, la Dolors i la 

Maria. En néixer aquesta darrera, va morir la mare.  

 
 

 
 
Plànol de la zona geogràfica on està ubicat el Mas de la Sabatera, entre Montblanc i Prenafeta 
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Fotografia actual del Mas de la Sabatera, on hi ha criança de vins que porten aquest nom. 

 
 

       
      

Mercè Julià i Sabater, la pubilla del Mas de la Sabatera, en unes fotografies d’infant i en la seva Primera 
Comunió. 
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La Mercè era una noia culta, com corresponia al nivell social al què pertanyia. 

Estudiava piano, assistia a concerts i la família tenia una llotja al Liceu. Mantenia una 

extensa correspondència amb joves, noies i nois de la societat barcelonina. Per algunes 

d’aquestes, deduïm que la devia festejar més d’un xicot.  

 

 
Les germanes Julià i Sabaté abillades amb mantellina, a Barcelona i a sota, la Mercè, foto d’en Joan 
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Els promesos, Joan Fontanillas i Mercè Julià 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La família d’en Joan no veien de bon ull el prometatge, perquè consideraven que  la 

Mercè  no corresponia a la seva classe social, cosa bastant sorprenent. Potser era pel fet 

que procedien d’un mas, de Tarragona, encara que el seu nivell social i econòmic era 

equiparable a de la família Fontanillas. Fins i tot, van dir-li que no anirien al casament.   

La mare d’en Joan, Concepció Ginabreda i Jané, havia mort el 29 de desembre de 

1912. El pare, atesa la mala salut que tenia, és possible que també morís abans de 1926. 
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Per aquest motiu la invitació de casament de la parella va ser feta, per una part, pel pare 

de la núvia, Lluís Julià i Roura, que comunicava el proper enllaç de la seva filla Mercè amb 

Joan Fontanillas Ginabreda. Per altra, és el propi Joan qui fa saber del seu enllaç.  

 

 

La parella es casà el 28 d’abril de 1926,  a la parròquia de Sant Jaume, del carrer Ferran, 

de Barcelona, parròquia del carrer on hi havia la botiga. La seva fotografia surt al a revista 

Bella Terra,9 de l’agost, com a núvia 

distingida, a la secció de ‘Casaments 

distingits’.  

 

            

 

  

 

 

 

 

 

El jove matrimoni es va establir a 

la Ronda Universitat 22. En Joan tenia vint-i-vuit anys i la Mercè, vint-i-set. Tingueren 

quatre fills: la Concepció (Conxita), la Lluïsa, la Mercè i en Joan Fontanillas i Julià. 

 

La Mercè era mestressa de casa. Era una persona molt ordenada i organitzada, a 

jutjar per la seva llibreta, en la que hi anotava tot tipus de despeses: des del cost del seu 

                                            
9
 Revista Bella Terra, núm. XVII, agost de 1926, pàg. 226, Secció ‘Casaments distingits’. Aquesta revista, que 

es publicà del 1925 al 1927, a Barcelona, tenia una secció fixa dedicada als casaments de les persones de 
l’alta societat catalana. 
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aixovar de núvia, fins les despeses de trasllat, a la programació setmanal de feines de la 

llar.  

 

. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenia cura dels fills, que després del 

casament el 1926, van néixer a la llar cada any: la 

gran, Concepció, ‘Conxita’, el 1927; la Maria 

Lluïsa, el 1928; en Joan, el 1930  i la petita, 

Mercè, el 1931. Amb la família vivia la tia soltera, 

germana de la mare de la Mercè, l’Encarnació. 

 

Tarja de comunicació del naixement de la 
Maria Lluïsa, la tercera filla 
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La Concepció es va casar  amb Baltasar Grandes Angulo i va tenir nou  fills. La 

Lluïsa no es va casar i va estudiar teologia. La Mercè es va casar amb Eduard Tiana 

Ragasol i va tenir també nou fills. I el noi, en Joan, molts anys després portaria la botiga La 

Cartuja de Sevilla, sense ser ja l’hereu com li hauria correspost. Es va casar, va tenir un fill 

i es casà en segones núpcies amb Carolina Olivé i Rodríguez.  

 

 
 

 
 

El matrimoni Fontanillas amb les dues primers filles, Concepció i Maria Lluïsa. Al costat, elles amb el tercer 

fill, Joan.  

 

 
 
La Mercè amb els seus quatre fills. ANC 304_33 
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L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE 1929  

 
 A la ciutat va tenir lloc un esdeveniment que hauria de tenir un fort impacte, 

paisatgístic, social i econòmic a la ciutat: L’Exposició Universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passi per a l’Exposició Universal a favor de Dolors Julià Roura, tia de Mercè Julià, esposa d’en Joan. 

 
 

La casa La Cartuja de Sevilla va posar-hi un gran estand, que en Joan va retratar 

exhaustivament. Ens aquestes fotografies, es veuen els objectes que venia la botiga, de 

parament de la llar i decoració, de gran luxe i bellesa. En Joan també va realitzar una gran 

quantitat de fotografies de tots els estands, dels pavellons i múltiples vistes panoràmiques.  

Es compten per centenars les fotografies realitzades, tant a l’Exposició, com al Poble 

Espanyol i la muntanya de Montjuïc. 

 

 

No se sap del cert en quina data en Joan es va incorporar de ple a les seves tasques 

de comercial i relacions amb l’estranger del negoci familiar La Cartuja de Sevilla. 

Probablement, des de la mort del pare, abans de 1926, ja devia dirigir el negoci, en el qual 

treballaven com a dependents la seva germana Josefa i el seu germà Lluís. 
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Pel que es pot comprovar en aquests rebuts de l’asseguradora La Equitativa, el 

negoci anava a nom seu. Molts empresaris que li proveïen el van felicitar amb motiu del 

seu enllaç, que va tenir lloc el 1926. Per això pensem que el negoci el devia portar ell des 

de feia ja uns quants anys. També es pot comprovar que la botiga ja no estava al carrer 

Ferran, sinó que s’havia instal·lat a la Rambla de Catalunya, un lloc que en aquella època 

estava en ple desenvolupament comercial i que seria la darrera ubicació de la botiga. 
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LA VINCULACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA DE 

CATALUNYA 

 
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya va néixer de manera espontània quan un grup 

d’afeccionats a la fotografia van coincidir en un espectacle públic. Amb l’excusa d’iniciar 

una conversa sobre càmeres va sorgir la idea de posar uns anuncis a la premsa adreçats 

als afeccionats a la fotografia convocant una reunió a la qual van acudir una trentena de 

persones. 

 

Aquesta entitat quedà constituïda el mes de juny de 1923, sota l’impuls d’importants 

fotògrafs com Joaquim Pla Janini, Emili Godés i Hurtado, Claudi Carbonell, Pere Català i 

Pic, Otto Lloyd, Agustí Centelles i Ossó, Antoni Campaña, Salvador Lluch o Joan 

Porqueres. El primer local era del propietari d’un bar del carrer d’Aribau núm. 21, que va 

oferir-los una sala molt petita a l’entresol del mateix immoble, que va servir de Sala 

d’Actes, Juntes, exposicions, reunions, projeccions, etc. Com que el nombre de socis 

augmentà molt ràpidament i el local s’anava fent petit, calia trobar un lloc amb més espai; 

la sort va acompanyar l’entitat i el novembre de 1924 una societat que tenia problemes de 

supervivència va rellogar una part de l’edifici del carrer Duc de la Victòria núm. 14, on 

estem actualment ubicats, i posteriorment va ser ampliat adquirint els dos pisos de la 

planta baixa que avui encara mantenen. 

 

Durant la dècada dels anys 60 va ser una de les més importants societats en 

nombre de socis, amb noms tant rellevants com Xavier Miserachs, Francesc Català Roca, 

Pere Català Roca, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons, Joan Colom, Francesc P. de Ponti, 

Antoni Crous, Antoni Palau, Carles Roca, Jordi Gumí, Josep Closa, Rosa Szücs de Truñó, 

Carme Garcia de Ferrando, etc. Dos d’aquests socis, Pere Català i Roca i Joan Colom 

Altemir, han estat premis nacionals de Fotografia, un dels guardons més importants per als 

fotògrafs. 10 

En Joan es va fer soci de l’Associació Fotogràfica de Catalunya el  29 de novembre 

de 1931,  essent nomenat al cap de poc tresorer.  

 

                                            
10

 http://www.afc.cat/ 
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Proposta d’admissió com a soci de l’AFC i carnet a favor de Joan Fontanillas 

    

 

L’associació fotogràfica realitzava moltes activitats i excursions planejades per a 

prendre fotografies i compartir aquestes vivències amb els que integraven el col·lectiu de 

socis i llurs famílies. En Joan era molt apreciat per persones de l’AFC, i tenia moltes 

atencions vers l’entitat, que no disposava de gaire recursos. 
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Socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, amb les seves famílies, en una excursió per a prendre 

imatges. Al mig del grup, un jove porta l’estendard de l’AFC.  

 

En aquestes excursions mai podia acompanyar-lo la seva esposa Mercè, perquè 

sempre estava embarassada i havia de tenir cura dels fills, ja que tots eren molt petits. El 

1927, va néixer la Conxita; el 1928, la Maria Lluïsa; el 1930, en Joan i el 1931, el mateix 

any que es fa soci de l’AFC, la Mercè.  

 

 

UN PERÍODE BREU I FRUCTÍFER EN LA SEVA AFICIÓ FOTOGRÀFICA: 

1913- 1935 

 

 
L’activitat fotogràfica de Joan Fontanillas va ser reconeguda en els concursos que 

convocava l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.  

 

 

Va guanyar nombrosos premis, com el Tercer Premi del Primer Concurs Popular 

Català de Fotografia, celebrat el 1932 i altres fins el 1935, bo i no estant ja massa bé de 

salut. 
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LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA I ELS FETS DEL 1934 

 
Joan Fontanillas i la seva família vivien a la Ronda Universitat, 22. El 1931, tindria 

lloc un esdeveniment que seria un moment extraordinari per a ser immortalitzat amb les 

càmeres tant de fotografia com de cinema: La proclamació de la República Catalana per 

Francesc Macià a Barcelona el 14 d'abril. 

 

           La proclamació de la República 

 

Arran de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, que determinaren la 

caiguda de la monarquia d'Alfons XIII, Francesc Macià, líder d'Esquerra Republicana de 

Catalunya -partit triomfador a Catalunya- proclamà de manera unilateral «la República 

catalana a l'espera que els altres pobles d'Espanya es constitueixin com a Repúbliques, 

per formar la Confederació Ibèrica» el dia 14 d'abril, poques hores abans que a Madrid es 

procedís a proclamar la República Espanyola.11 

 

 Joan Fontanillas va prendre nombroses fotografies d’aquest moment històric. La 

proximitat amb les que estan fetes les fotografies, indicaria que potser era conegut per 

l’entorn.  
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 http://ca.wikipedia.org/wiki/Proclamaci%C3%B3_de_la_Rep%C3%BAblica_Catalana 
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            Els fets d’octubre de 1934 

 
  “El 6 d’octubre de 1934, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va 

proclamar l’Estat Català, que tan sols va durar deu hores. Va ser la reacció catalana al nou 

govern presidit per Alejandro Lerroux i a les amenaces contra l’autonomia catalana. 

 

El govern espanyol havia aprovat definitivament la Llei de contractes, però la 

situació es va agreujar quan Alejandro Lerroux es va convertir en president del govern. El 

nou estat va començar a proferir un conjunt d’amenaces força punyents contra l’autonomia 

catalana. Les relacions amb el govern català encara van empitjorar més quan es van 

nomenar tres ministres de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), 

una organització política que encapçalava un gran defensor dels interessos de l’església, 

José María Gil-Robles. Aquest fet va comportar que els socialistes espanyols i l’Aliança 

Obrera de Catalunya declaressin una vaga general que no va tenir l’èxit de convocatòria 

esperat. 

 

Davant aquest enrariment polític, el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís 

Companys, va mostrar-se contrari als actes del govern espanyol de Lerroux i va proclamar, 

a les vuit del vespre del 6 d’octubre de 1934, l’Estat Català dins de la República Federal 

Espanyola. Mentrestant, a Astúries s’havia iniciat una revolta armada, amb moltes morts, 

que va durar quinze dies. 

 

L’Estat Català només va durar deu hores i va finalitzar amb la detenció de tot el 

govern català i els caps dels Mossos d’Esquadra, a excepció del conseller de Governació, 

Josep Dencàs, que havia fugit a França. Tots ells van ser empresonats al vaixell ‘Uruguai’. 

Un captiveri que es va perllongar fins al febrer del 1936, moment en què el Front 

d’Esquerres de Catalunya va vèncer en els comicis generals. 

 

Durant aquells dies es van dur a terme diferents actes violents armats contra 

algunes esglésies i clergues i detencions de persones de dretes. Tanmateix, la dissolució 

del govern català va comportar, entre altres, l’anul·lació de la Llei de contractes de conreu, 

la clausura del Parlament català, la destitució de la major part d’alcaldes i regidors 

municipals d’esquerres, la supressió de l’Estatut i la repressió dels partits d’esquerres. 
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Durant el quasi any i mig que va durar aquesta situació, el govern de la Generalitat el van 

encapçalar l’independent  Manuel Portela Valladares, el lerrouxista Joan Pich i Pon, el 

cedista i financer Ignasi Villalonga i el lligaire Fèlix Escalas”12. 

 

En Joan va prendre moltes imatges d’aquests fets, des de les profanacions de 

tombes, i dels fets violents que sotraguejaren la ciutat. 

 

UNA VIDA CURTA I INTENSA, UNA MORT PREMATURA 

 

Si d’alguna manera poguéssim definir la vida d’en Joan Fontanillas el 1935,  és que 

era un home en la plenitud de la seva vida: en l’àmbit familiar, tenia esposa i quatre fills; un 

negoci reconegut, distingit i pròsper, La Cartuja de Sevilla; era una persona culte: un 

exemple el podem trobar en l’ex-libris que tenia, que practicava una afició en la què 

destacava, la fotografia, en un grup social, l’AFC que el tenia en gran estima... 
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 http://www20.gencat.cat/ 
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Però aquell any, en Joan va emmalaltir. Sembla que tenia una afecció pulmonar que 

es va anar agreujant. Pel tal que gaudís d’un ambient més tranquil i sanitós, i pogués 

respirar aires més purs que dins la ciutat, la família, l’esposa i els seus quatre fills, es van 

traslladar a la casa d’estiueig que tenia al barri d’Horta, al carrer de Salzes, núm. 46.  

 

Malgrat les atencions i les cures mèdiques, la malaltia es va anar agreujant. Va estar 

nou mesos malalt. Per desgràcia per a la seva família, esposa i quatre fills, no va fer 

testament. Va morir el 29 d’abril de 1935, amb una copa de cava a la mà, segons relata el 

seu fill Joan, al costat de la muller i els fills, a la seva torre d’Horta. 
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L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya publicà, amb estupor i incredulitat, a la 

portada del seu butlletí de maig de 1935, la notícia que en Joan havia mort.13 

 Les paraules publicades en aquesta luctuosa notícia, donen fe de l’estima que se li 

tenia  a l’entitat, a la qual va col·laborar tant curta com intensament. 
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 Butlletí cedit per l’AFC, del seu arxiu històric. 
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EL CALVARI D’UNA FAMÍLIA 

 

Joan Fontanillas i Ginabreda, encara que va estar molt mesos malalt abans de 

traspassar, no va fer testament. No deixa de sorprendre aquest fet: una persona culta, que 

es movia en el món del comerç, que era entesa i experta en molts àmbits de la vida social i 

econòmica, no va donar prou importància a fer testament. Potser la mateixa incredulitat de 

la veritable situació mèdica de la seva malaltia, van afavorir que no es pensés, 

seriosament, que podia morir. 

 

 Imaginem la situació: la jove esposa, de trenta quatre anys, amb quatre fills, la més 

petita de poc més de tres anys, quedant totalment desprotegida. La manca de testament va 

conduir que la vídua i els seus quatre fills menors, quedessin en una situació molt precària.  

 

I és aquí on entraríem en el capítol de les misèries i desgràcies familiars. Tal com 

s’ha explicat, en Joan havia fet de tutor del seu germà petit Lluís en morir el pare. En un 

gest d’ingratitud vers el seu germà-tutor i la seva descendència, va tramar amb la seva 

germana la manera de quedar-se amb la botiga. Així, els germans Josefa i Lluís, es 

quedaren al càrrec de la botiga, i  van veure en la mort del germà  l’ocasió propícia per a 

quedar-se amb el negoci.  

 

En aquella situació, la Mercè vídua de Fontanillas, sense suposar el què vindria 

després, i en un acte extrem de bona fe, va repartir l’herència en parts iguals entre ella i els 

altres cunyats. De fet, si hagués fet testament en Joan, que era l’hereu i representant legal 

de la botiga, hauria estat ella qui l’hauria heretat el negoci. I els cunyats, germans del difunt 

Joan, no tingueren en absolut en compte que la vídua quedava sola, sense recursos propis 

i amb quatre criatures que tenien entre vuit i tres anys. 

 

Obligada i enganyada pels seus cunyats, Josefa i Lluís, va signar un inventari 

vergonyant en la que s’escatimà gran quantitat del valor del material de la botiga. 

Pressionada, signà malgrat que se sentí estafada, rebent una ínfima quantitat a canvi de la 

part de la botiga que li corresponia al marit, veritable motor de l’empresa. D’aquesta 

manera, cap dels fills de Joan i Mercè optaren a tenir la seva part en aquesta empresa i 

poder accedir a un treball en ella. Per aquest motiu el seu fill Joan Fontanillas i Julià, mai 
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regentà la botiga fins que la traspassaren a Rambla Catalunya, davant el cinema 

Barcelona. Aquest línies, escrites al dors del document de liquidació, donen fe de la 

impotència de la vídua:  

Aquest inventari es una indecència y la firma me la van arrancar per sorpresa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventari de liquidació de la botiga La Cartuja de Sevilla. Segons afirmà Mercè Julià, vídua de Joan 
Fontanillas, esta infravalorat per tal que la repartició de béns fos mínima.  
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VÍDUA I MARE DE QUATRE FILLS,  A LA GUERRA CIVIL 

 
L’apreci de que gaudia la família Fontanillas i que continuaven essent molt estimat 

per la societat barcelonina es pot veure reflectida en aquestes caricatures del dibuixant 

Sunyol, fetes el 1936. 

 

El juliol de 1936, la jove vídua, amb els seus quatre fills, van començar el llarg camí 

de la Guerra Civil. Es traslladaren a viure al carrer Vendrell núm.17, de Barcelona. Mai 

tornarien ni a la torre d’Horta ni a la casa de Ronda Universitat. Molts fabricants de 

porcellanes i objectes de decoració de  cases estrangeres, que havien tingut relació amb 

en Joan, li enviaven durant la guerra, paquets de menjar, sabedors de les dificultats que 

passaven. 

 

 

 

 

Lluïsa  i Joan Fontanillas i Julià en 

sengles caricatures del 1936, 

realitzades per reconegut 

caricaturista Sunyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la Guerra Civil i la llarga postguerra que la seguí, la família passà moltes 

dificultats. Una de les decisions que va prendre la mare va ser enviar la filla Maria Lluïsa a 

passar una estada en règim d’internat a un col·legi  de monges, a Lloret de Mar. Una boca 

menys a alimentar en uns temps tan difícils. Aquesta és la primera carta que la noia envia 

a la mare per fer-li saber que ha arribat bé i l’adreça on està situat el Col·legi de la 

Immaculada Concepció: 
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“A finals de 1903, s'establiren a Lloret quatre monges franceses de la congregació 

de la Immaculada Concepció. A partir de llavors, amb la intenció d'obrir un col·legi femení 

catòlic, entren en negociacions amb l'Ajuntament per adquirir la finca Barnés, conegut el 

seu edifici com el "Xalet Rosa". Després d'anys de ser-hi de lloguer, la compra s'efectua 

l'any 1929. Mentrestant, ha crescut tant el nom d'alumnes com a les membres de la 

congregació religiosa, arribant a convertir-se en un internat referent a les comarques de 

Girona”14. 

 

La noia escriu a la mare que una de les monges l’està intentant persuadir per a què 

la noia es faci monja, però ella ho refusa. Les estades de nenes sense recursos als 

internats religiosos sovint eren aprofitats per a inculcar ‘vocacions’ religioses. De fet, 

encara que Maria Lluïsa no va professar, no es va casar i va estudiar teologia. 
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 http://qhlloret.blogspot.com.es/2013/01/collegi-de-la-immaculada-concepcio.html 
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Carnet de família nombrosa de categoria 1a, expedida per a l’any 1945 per a la família Fontanillas 
 

    

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
                         Renovació del carnet de família nombrosa de l’any 1948 

 

 

 

 
 

En aquesta carta que li adreça Conxita Sabaté, li dóna resposta a la petició de 

quelcom d’avituallament. La Conxita li diu: Ya’t puc dir que li enviïn dos kilos... no ha pogut 

ser d’altra manera. 
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També parla clarament de l’escassetat d’aliments i respon que, com ella, creu 

...//...[serà llarg] el temps que la pasarem negra, també entristeig pro qui sap, tal vegada’s 

millorarà a l’hora menos pensada. 

 Des de la mort del marit, la família es traslladaria al Carrer Vendrell, de Barcelona, 

on viurien tots ells fins que els fills del matrimoni es casaren o s’emanciparen. 

 

 

EL LLEGAT FOTOGRÀFIC DE JOAN FONTANILLAS I GINABREDA 

 

Després de la mort del marit, la Mercè, tal com hem dit, es va instal·lar al carrer 

Vendrell. Allà, en un cobert del terrat, hi va guardar els milers de fotografies que havia fet 

en Joan. La seva mort prematura va truncar el què segurament hauria estat una brillant 

carrera fotogràfica, atès que amb només disset anys de dedicar-se a l’afició de la fotografia 

– recordem que comença afer fotografies essent un adolescent i mort als trenta-cinc anys-  

realitza una quantitat tan important de fotografies, que justifiquen, per la seva bellesa i 

qualitat i per la importància i varietat del conjunt del què va immortalitzar amb les seves 

imatges, que siguin conservades com a documents visuals d’una etapa de la història de 

Catalunya. 

 

Quan morí la mare, anys després, el fill Joan Fontanillas i Julià, marxà a viure a 

Vilassar de Dalt, al carrer de Sant Mateu, núm. 7 i també guardà el llegat del pare al 

garatge de la casa. 

Passats uns anys, amb la seva esposa Carolina Olivé i Rodríguez, es traslladà a 

viure a Mataró, al Passeig de Rocafonda, 53, on també conservà amb gran estima el llegat 

fotogràfic del pare. 

 

Avui el llegat fotogràfic està dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, mercès a la 

generositat del seu fill Joan Fontanillas i Julià, qui conjuntament amb la seva esposa 

Carolina Olivé i Rodríguez, acordaren fer aquesta acció per tal de preservar l’obra del seu 

pare Joan Fontanillas i Ginabreda. Un acte del què moltes persones, que tenen la sort de 

preservar l’obra dels seus progenitors, haurien de prendre exemple. 

 

 

Maria Encarnació Soler i Alomà 


