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ALBÚMINESUna mostra de fotografies patrimonials de la ciutat on es poden veure vistes
urbanes, monuments i objectes artístics de BCN a finals de segle XIX. Joan Martí S'han
conegut diversos emplaçaments del fotògraf a Barcelona: Plaça Palau 4, carrer Aglà 6,
Escudellers 39, Rambla dels Estudis 5 i posteriorment a Rambla dels Estudis 9 (actualment
Rambla dels Estudis 115) en el pis principal de l'edifici que al mateix temps fou la seu de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.Aquest edifici modernista, obra de l'arquitecte
Josep Domènech i Estapà (1883), inaugurat l'any 1894 fou on cap a finals de 1906 es va obrir
un cinema i posteriorment el Teatre Poliorama que tots coneixem. Temps després, a l'any
1875, Joan Martí va publicar el -Bellezas de Montserrat-: "una descripción fotografiada de la
Virgen con su montaña natural, su templo" i posteriorment a l'any 1877 en va fer un altre,
aquest cop dedicat a Girona, anomenat -Bellezas de Gerona- on retrata una Girona
monumental i fortificada, amb un to marcadament romàntic. Els àlbums de Joan Martí es
reconeixen com un dels materials més rellevants per a la història de la fotografia a Catalunya.
El que aquí sota us segueix és la col·lecció sencera, totes les fotos del -Bellezas de Barcelonaamb el seus títols originals. Un magnífic àlbum de tapa dura de 26x35cm. que conté 50 fotos de
16x22,5cm. pegades en fulls de cartolina tova. Es van fer diverses edicions de l‘àlbum, on es
variava l’ornamentació de les orles de les còpiesfotogràfiques, o fins i tot alguns angles de visió
d'algunes de les fotos.Afortunat qui posseeixi una còpia original d'aquesta joia.Click-eu per
engrandir les imatges:00 Bellezas de Barcelona (Índex interior). 01 Vista de Barcelona. 02 Sta.
Eulalia/Padró. 03 Escuela Pia. 04 Banco. 05 Teatro Principal. 06 Fuente del Viejo. 07 Plaza
Nacional. 08 Plaza de la Boqueria y Liceo.09 Mercado. 10 Rambla de Estudios.11 Plaza de
Cataluña (casa Gibert).12 Paseo de Gracia.13 Gran Vía.14 Bellas Artes.15 Junqueras.16
Hermanitas de los pobres.17 Estación de Zaragoza.18 Paseo de San Juan.19 Jardin del
General.20 Aduana.21 Palacio.22 Lonja.23 Casa Xifré.24 Plaza de Palacio.25 Puerta de Mar y
plaza de toros.26 Muelle, Anden.27 Ciudadela.28 Muralla del Mar.29 Plaza de Medinaceli.30
Fachada de San Miguel.31 Santa Maria.32 San Pedro.33 Plaza del Rey.34 Catedral (Santa
Clara).35 Claustros de la Catedral.36 Plaza Nueva.37 Santa Ana (fachada).38 Claustros de
Santa Ana.39 Universidad (fachada).40 Claustros de la Universidad.41 Patio del Hospital.42
Patio de la Convalescensia.43 Casas Consistoriales.44 Casas consistoriales, calle de la
ciudad.45 Diputación (fachada).46 Escalera de la Audiencia (Diputacion).47 San Miguel del
Puerto.48 Vista de Monjuich.49 Cementerio (fachada).50 Cementerio (interior). -Edició-M'acabo
d'assabentar que demà dia 23/08/2008 s'inaugura una exposició de fotografies de Joan Martí,
aqui teniu informació: Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIXL'Arxiu Fotogràfic de
l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona presenta l'exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del
XIX que mostra una selecció de 77 fotografies originals a l'albúmina que il·lustren la trajectòria
d'aquest fotògraf del segle XIX .Lloc: Sala d'exposicions de l'Arxiu Fotogràfic Adreça: plaça
Pons i Clerch, 2, planta 2a Inici 23/10/2008 fins a 31/01/2009 ExposicióRecomano visioneu la
següent presentació on podreu veure totes les fotos amb les seves localitzacions en un plànol
de la ciutat i també un pdf adjunt que conté molta mes informació sobre en Joan
Martí:Presentació Fi
Leer más: Barcelona Antiga - LLocs, Costums i Tradicions
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