
[text de catàleg] 

PAU AUDOUARD I AMADEU MARINÉ 

 

L’any 1998 l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB), llavors una secció de l’AHCB, va 
presentar, en col·laboració amb l’Institut del Teatre, l’exposició i el catàleg Amadeu i 

Audouard. Fotografies d’escena.1 Les fotografies pertanyien al fons d’Amadeu Mariné que 
l’AHCB havia adquirit en els anys 1933 i 1934. El fons també contenia les fotografies que 
Pau Audouard havia fet a la Nova Empresa de Teatre Català per encàrrec del seu creador 
i director, Adrià Gual. Aquest any 2013 la Fundació Vila Casas presenta una selecció 
d’aquella exposició, a La Galeria del Palau Solterra de Torroella de Montgrí, oferint-nos la 
possibilitat de revisitar la pràctica del retrat d’aquests dos fotògrafs en el món del teatre i 
de revisar els continguts d’aquell primer catàleg del qual, en la present edició, reproduïm 
de forma íntegra el text excel·lent del desaparegut Isidre Bravo. 

Pau Audouard, Audouard, i Amadeu Mariné, Amadeo,2 són dos fotògrafs representatius 
de dos moments en la història i la cultura de Barcelona: el primer, de l’estètica modernista 
en la cultura burgesa d’una ciutat encara petita, a cavall dels segles XIX i XX; el segon, 
dels gustos menys elitistes d’una societat que en el primer terç del segle XX viu una 
progressiva expansió del consum ―i per tant del consum fotogràfic―, en un context urbà 
de creixement. En un altre ordre, ambdues pràctiques professionals estan significades per 
dos moments de transformació de la indústria del retrat: Audouard conviu amb el relleu 
d’una nova generació de fotògrafs, i Amadeo pateix la davallada irreversible del retrat de 
galeria a causa de la democratització de la tècnica fotogràfica i de la crisi dels anys 30.  

Pau Audouard i Deglaire (l’Havana, 1856-Barcelona, 1918), Audouard, és un fotògraf 
àmpliament narrat.3 Estudiant de pintura i fill de fotògraf, amb 22 anys obre un primer 
estudi fotogràfic a la rambla del Centre. A partir d’aquest moment inicia una carrera 
meteòrica que el situa entre els grans fotògrafs de galeria barcelonins de l’època, com 
l’Estudi Napoleon o Antoni Esplugas i Puig. El 1887 va ser nomenat fotògraf oficial de 
l’Exposició Universal i va realitzar unes fotografies de les instal·lacions i màquines del port 
de Barcelona que avui són considerades pioneres per la modernitat del seu registre. El 

                                                   
1 BRAVO, Isidre; CALAFELL, Jordi; DOMÈNECH, Sílvia. Amadeu i Audouard. Fotografies d’escena. 
Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona, 1998. El text “El món de l’escena teatral catalana a 
l’època dels fotògrafs Audouard i Amadeu” d’Isidre Bravo es reprodueix íntegrament en la present 
edició. 
2 En revisar els documents i els textos d’aquell primer catàleg he cregut encertat substituir el nom 
d’Amadeu pel d’Amadeo, ja que es tractava d’una marca comercial. Pau Audouard utilitzava el 
cognom com a marca. 
3 Per citar-ne alguns exemples, vegeu una primera aproximació a FARIÑAS, Jordi; GIL, Antonio. 
Registres. Fotografies d’Audouard i A. Esplugas. Barcelona: Fundació La Caixa, 1989. També a D. 
A. El retrat. Fotografia espanyola 1848-1995. Barcelona: Ed. Fundació Caixa de Catalunya, 1996. I 
molt especialment l’edició de la tesi doctoral de F. RIUS, Núria. Pau Audouard. Fotografia en temps 
del modernisme. Barcelona: Universitat de Barcelona et al., 2013. Col·lecció Memòria Artium, 
número 13. 



1886 va inaugurar una galeria eqüestre4 a la Gran Via, entre la rambla de Catalunya i el 
passeig de Gràcia, i el 1905 es va establir a la luxosa planta baixa de la casa Lleó Morera. 
Per aquelles estances, decorades pels millors dissenyadors i artesans modernistes, va 
passar tota la crema de la societat barcelonina. 

Audouard va fotografiar la Barcelona vuitcentista que prenia consciència de la seva pròpia 
modernitat: el port, l’Exposició Universal de 1888, l’arquitectura del ferro, els nous espais 
urbans, la ciutat monumental... En el seguiment fotogràfic de la construcció de l’Hotel 
Internacional al port va demostrar el seu caràcter emprenedor en la utilització de la llum 
artificial quan, de nit, es treballava a contrarellotge per tenir-lo a punt per a l’Exposició que 
s’havia de celebrar al parc de la Ciutadella.  

En aquell final de segle, Barcelona viu l’emergència del moviment modernista, que 
buscava establir vincles amb la modernitat artística europea. Aquells artistes reaccionaven 
contra la grisor econòmica i cultural de la Restauració, però sobretot davant dels gustos 
provincians d’una burgesia conformista tot reclamant, al mateix temps, una quota del 
mercat de la creació artística. 

Pocs anys després d’aquell esperit de revolta, només restaven els diferents constructes 
estètics nascuts de les diverses evolucions. La burgesia benestant, que havia estat la 
principal consumidora de les fotografies de Pau Audouard, començava a abandonar unes 
formes que la modernitat del nou segle identificava amb el vuit-cents. A partir de 1905, el 
projecte cultural i polític del noucentisme anava guanyant posicions i l’estètica modernista 
subsistia com un vestigi vell i passat de moda o, com en el cas d’ateneus i casals, en la 
seva variant més demòtica, com un acte de resistència cultural de les classes populars 
davant de l’escomesa cultural i política dels intel·lectuals de la Lliga Regionalista.  

Les fotografies de teatre d’Audouard5 s’han de situar cronològicament en aquest declivi 
del modernisme quan la seva retòrica, havent perdut l’espurna del desequilibri, encara 
podia servir per a remetre a la grandesa dramàtica de Shakespeare, Guimerà o 
Verdaguer amb unes imatges que emfasitzaven la producció artística com a tal i, com 
explica Isidre Bravo en el seu text, rivalitzar amb una idea més popular de la producció 
teatral. L’any 1908 es creava la Nova Empresa de Teatre Català que, sota la direcció 
d’Adrià Gual (Barcelona, 1872-1943), volia ser un revulsiu de l’escena catalana amb 
l’objectiu de fer germinar un teatre nacional que posés en valor els clàssics i els bons 
autors catalans i estrangers, amb una posada en escena exquisida que palesés la unió de 
totes les arts en benefici de l’obra teatral.6 La iniciativa va durar dues temporades: 1908-
09 al teatre Novetats i 1909-10 al Teatre Romea. Audouard va rebre l’encàrrec fotogràfic 
del mateix Gual, amb qui l’unien l’amistat i les afinitats artístiques. La majoria de les 
fotografies van ser fetes a l’estudi de la casa Lleó Morera, on Audouard còmodament 
podia controlar tots els paràmetres tècnics de cada presa fotogràfica. Sembla com si Adrià 

                                                   
4 Estudi amb un plató on els models es podien retratar muntant a cavall. 
5 Ens referim a les fotografies del fons de la Nova Empresa de Teatre Català, que s’exposen en 
aquesta exposició. Audouard havia retratat actors des de 1880, amb anterioritat a l’encàrrec d’Adrià 
Gual. 
6 Vegeu el text d’Isidre Bravo d’aquest volum. 



Gual hagués anat més enllà de l’encàrrec i hagués indicat a l’amic fotògraf unes pautes 
molt estrictes de com havien de ser les fotografies: els models hi apareixen mantenint 
unes poses molt estàtiques que recorden els figurins que el mateix Adrià Gual havia 
dibuixat per a cada personatge.  

Hi ha una correspondència molt evident entre la idea gualiana de com ha de ser la 
producció teatral ―la representació com a resultat de la conjunció de totes les arts, des 
del text literari fins a la posada en escena― i el treball d’Audouard en el sentit que les 
fotografies semblen voler transcendir a la incidència temporal de l’escena i al factor 
irremissiblement mecànic de la presa fotogràfica. La identitat veritable de l’actor queda 
absolutament supeditada a la representació del personatge. Un fons neutre que sembla 
un cel ennuvolat suspèn els models, convertits en icones dels valors humans, en uns 
llimbs d’eternitat. Aquestes pautes tan estilitzades en la presa, Audouard les 
materialitzava finalment en una còpia molt ben acabada sobre un paper al col·lodió, virat a 
l’or o al platí, de tons suaus i neutres. Enganxada sobre un suport secundari auster i 
elegant, defugia la vulgaritat del sèpia i l’artificiositat d’alguns retrats, com per exemple els 
que Rafael Areñas Miret havia fet uns anys abans a l’actor Lleó Fontova. 

Si el treball de Pau Audouard és representatiu del declivi de la retòrica modernista en el 
retrat de galeria, Amadeu Mariné i Vadalaco (Barcelona, 1878-1935), Amadeo, ho és 
d’una nova generació de fotògrafs que, com altres professionals, emergeixen a l’inici del 
segle XX integrats en una Barcelona que creix i que es fa més complexa socialment i 
cultural. Amadeu Mariné aprèn l’ofici de fotògraf del seu germà gran, Josep, que tenia un 
estudi al carrer del Carme. Cap a 1901 s’independitza i s’estableix en una galeria al terrat 
del número 62 del carrer de Pelai, on signarà les fotografies amb el nom de Vadalak, ja 
que el seu germà ho feia com a Mariné.7 Uns anys més tard, i sense abandonar aquella 
galeria de terrat, ocupa els baixos del número 15 de la rambla de Canaletes, on disposa 
de llum artificial i començarà a signar com a Amadeo. 

Després del desastre colonial es consolida el catalanisme polític i amb ell el projecte 
cultural i polític del noucentisme, que agafarà el relleu de la Renaixença i el modernisme. 
Per la galeria d’Amadeu Mariné passarà tota la miríade d’intel·lectuals, escriptors i polítics 
d’aquells anys: Àngel Guimerà, Nicolau d’Olwer, Rovira i Virgili, Sagarra, Folch i Torres, 
Carner, Pompeu Fabra...  

Però al mateix temps Amadeu Mariné s’especialitza en el retrat d’escena i farà fotografies 
de teatre almenys durant 25 anys i tocant tots els registres escènics: des dels espectacles 
lleugers del Paral·lel amb les companyies de Joaquim Montero i Josep Sampere fins a les 
produccions més serioses presentades al Principal, al Novetats o al Romea. Amadeo, al 
contrari de Pau Audouard, posa el retrat al servei de l’actriu o l’actor i no d’una idea sublim 
de la producció teatral. Certament els models són fotografiats representant els seus 
personatges, però mai perdent la pròpia identitat. Les postures, les actituds i l’attrezzo 
(peanya, butaca, taula i fons) són molt similars als dels retrats convencionals de la gent 

                                                   
7 La galeria del terrat del n. 62 del carrer de Pelai havia estat ocupada anteriorment pel seu germà 
Josep. 



corrent i això contribuïa a crear un imaginari del glamur escènic molt més proper. Són 
fotografies que, lluny de tenir la pretensió de ser petites obres d’art que sublimen el món 
de l’escena, tenen la finalitat del consum massiu, tant en forma de paper imprès a les 
revistes com en forma de postal, molt lligat a una Barcelona industrial i moderna, 
socialment i cultural més complexa, en la qual el consum cultural havia pres un caràcter 
menys elitista. 

Pels negatius conservats a l’AFB sabem que Audouard ho confiava tot a una presa única, 
previsualitzada i sense marge per a la improvisació, mentre que Amadeo feia veritables 
sessions fotogràfiques que contribuïen a organitzar sèries en les quals l’actor podia 
simular un monòleg. El registre fotogràfic que Amadeo fa de Margarida Xirgu és 
espectacular i constitueix un exemple perfecte d’una forma de treball, més moderna, en 
què el retrat és el resultat final d’un procés en què fotògraf i model interactuen buscant un 
clímax d’empatia. 

Si les fotografies de teatre de Pau Audouard, molt condicionades per un concepte sublim i 
restrictiu de la producció teatral, són representatives d’una retòrica modernista desfasada i 
destinada a un consum minoritari i burgès, les d’Amadeu Mariné s’inscriuen en els 
costums i els gustos d’una Barcelona més moderna que paulatinament va incorporant les 
classes populars a la societat de consum, i en conseqüència tant el consum cultural, en 
general, com el de fotografies, en particular, és més democràtic. Ambdues pràctiques 
fotogràfiques són representatives d’uns punts d’inflexió, en les quals decadència i 
regeneració s’interrelacionen i donen pas a noves formes d’ús social de la fotografia i de 
la seva pràctica.  

L’any 1910 Audouard abandonava el luxós estudi de la casa Lleó Morera i uns anys 
després es feia càrrec de la direcció de la galeria dels magatzems El Siglo, un lloc 
còmode però caracteritzat per aquella rutina que ell tant havia detestat. Com un signe dels 
nous temps, uns grans magatzems oferien a les noves classes mitjanes la possibilitat de 
fer-se retratar per un fotògraf de renom. Progressivament la tècnica fotogràfica es 
democratitzava i donava pas a una nova cultura de la imatge i a l’ús social cada cop més 
massiu de la fotografia. Aquests factors i la crisi dels anys 30 havien de marcar la 
davallada definitiva de l’ofici de fotògraf de galeria, que restaria com un reducte 
excepcional i decadent fins als anys 90.8 L’any 1928 Amadeu Mariné traspassava el local 
de la Rambla al bar Canaletes i tornava al terrat del carrer de Pelai. L’11 de gener de 
1935 moria al número 139 de l’avinguda Meridiana on el 1933 havia instal·lat l’habitatge 
familiar i un petit estudi. 

 

Jordi Calafell 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

                                                   
8 En els darrers anys s’ha produït un repunt d’aquesta pràctica professional gràcies a la immigració 
filipina i llatinoamericana. 


