
“ELS INFANTS DE LA REPÚBLICA A L'ESCOLA IGNASI IGLÉSIAS (1931-1939).” a càrrec de

Xavier de la Cruz .

Dilluns, 13 de juny de 2022 a les 18:30 h. Cercle Artístic de Sant Lluc, carrer dels Mercaders, 42,

Barcelona. També podeu accedir a la fototertúlia des d’aquest enllaç (la sessió es gravarà en

vídeo): https://meet.jit.si/FOTOTERTULIES2022

Més informació:

fototertulies@fotoconnexio.org

Tramesa efectuada amb les vostres dades de contacte del mailing de Fotoconnexió, d’acord amb la normativa de protecció de

dades europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa del 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació o baixa mitjançant l’adreça secretaria@fotoconnexio.org

L'ÀLBUM FOTOGRÀFIC DE MONTSERRAT ROCA I BALTÀ

Xavier de la Cruz ens presentarà l’exposició “ELS INFANTS DE LA REPÚBLICA A L'ESCOLA

IGNASI IGLÉSIAS (1931-1939)”, que va dur a terme arran de la recerca documental per tal

d'elaborar el llibre Ignasi Iglésias (1871-1928). La vigència d'un mite oblidat, l'historiador Manel

Martín Pascual i el fotògraf Xavier de la Cruz i Sala van descobrir en el fons Ignasi Iglésias, dipositat

a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per Emiliana Vinyes i Miquel, vídua del dramaturg, un

àlbum de fotografies.

Aquest àlbum era un obsequi de Montserrat Roca i Baltà, aleshores directora de l'Escola Municipal

Ignasi Iglésias, a la vídua de l'escriptor. Datat l'any 1935, però amb imatges anteriors, conté un

conjunt de fotografies del centre educatiu i la masia que l'acull. Tanmateix, les imatges més

interessants són les darreres, ja que estan realitzades per algú experimentat en la fotografia

professional i ens mostren la quotidianitat dels infants durant la seva estada a l'escola: jugant a

bàsquet, cuidant i treballant a l'hort, fent classes a l'aire lliure —à plein air—, fent gimnàstica,

jugant...

Classe a l’aire lliure a l’escola Ignasi Iglésias el 1934 / AHCB. FII “classes a plè aire.

detall pàrvuls. XI-1934”

Un grup d’alumnes escoltant un professor a l’exterior de l’escola Ignasi Iglésias el

1934 / AHCB. FII “classes a plè aire. grau de nois mestre Sr Sedó. XII-1934“

Hortano amb gos. Negatiu de vidre al gelatinobromur de plata, 13 x 18 cm. Juan Almagro, c. 1890. Arxiu General de la Regió de Múrcia
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