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Coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni
de 201 7 des del CEM hem proposat una primera
edició de la iniciativa Refotografiem Martorell.

La fotografia és un document especial per la
diversitat del context en el qual es genera i per
l’explotació i anàlisi que es pot fer del seu contingut.

En els seus inicis la fotografia era costosa
econòmicament i la seva producció era ocasional, en
moments molt específics, i habitualment resultat d’un
encàrrec professional. També obra de fotògrafs
aficionats, però molt l imitats en nombre pel cost
econòmic

A banda de la fotografia d’encàrrec, la invenció de la
postal esdevindrà un negoci que s’estendrà per tot el
territori. Finalment, l ’abaratiment de la fotografia la
popularitzarà enormement, fins arribar a l’eclosió de
les tecnologies digitals i, especialment, pel que fa a la
possibil itat d’obtenir imatges mitjançant el telèfon
mòbil , si és que encara li podem dir telèfon.

Sigui com sigui, la fotografia ha esdevingut objecte
artístic i document històric. Fins hi tot una fotografia
que pot semblar intranscendent, pot ser un
document per identificar comportaments socials,
indumentària, etc.

Des del CEM hem volgut prendre la fotografia com a
mitjà per a reconèixer el nostre entorn i identificar-
ne la seva transformació al l larg del temps. La final itat
d’aquesta proposta no és pas despertar la nostàlgia,
sinó util itzar la informació que ens proporciona el
contrast de dues imatges d’un mateix indret, en dos
moments diferents (abans i ara), per analitzar el
procés de canvi i transformació que hagi esdevingut.
En definitiva, conèixer la història del nostre poble.

La imatge de la font de la Mina, per exemple, podria
semblar purament nostàlgica. De primer moment
podem observar l’actitud de les persones, totes
plenament conscients que es capturarà la seva imatge,
que esdevindrà postal i es replicarà nombroses
vegades. La imatge ens suggereix altres qüestions
sobre les que reflexionar: la indumentària, la pròpia
activitat d’anar a cercar aigua a la font, el sistema de
proveïment d’aigua, l ’ús i el consum d’aigua, els
càntirs, la transformació del paisatge... No les
esgotem pas totes amb aquesta l l ista. Solament volem
fer èmfasi ara en la importància de la informació que
ens pot proporcionar la imatge, més enllà de la que
respon estrictament a la voluntat de l’autor en el
moment de la seva obtenció.

Això succeïx igualment avui, solament que la
producció d’imatges s’ha multipl icat fins a l ’infinit i
alhora ens planteja una qüestió força rellevant: la
facil itat d’obtenir imatges, fins a quin punt es
contradiu amb la seguretat de la seva conservació en
el futur? Mai s’havien generat tantes imatges i mai,
com ara, hi havia tant de peril l de perdre-les. També
mai, tant com ara, no es plantejava el repte de com
seleccionar-les.

Enguany la proposta ha tingut una acoll ida discreta en
quan a participants, però estem segurs que properes
edicions ens permetran consolidar-la i seguir
descobrint la història des de les imatges.

L E S I M AT G E SE L C O N C U RS
El concurs s’ha basat en un total
de 1 5 imatges consultables al web
del CEM, a partir de les quals es
proposava el repte d’identificar el
l loc o element al qual corres-
ponien.

Un cop identificat a quin element
o indret corresponia la imatge,
cal ia fer una fotografia del mateix
element o indret, procurant acon-
seguir un enquadrament el més
similar al de la fotografia original , i
enviar-la a través de WhatsApp al
número que es facil itava als parti-
cipants un cop feta la seva ins-
cripció.

Pel l l iurament dels premis s’ha
tingut en compte el nombre
d’imatges encertades per cada par-
ticipant. En segon lloc es consi-
derava la qualitat de les imatges i,
en cas d’empat, aquest es resoldria
el dia del l l iurament de premis mit-
jançant un sorteig.

Els premis han consistit en:

Primer premi:
Un lot amb les publicacions del
CEM i una invitació per a parti-
cipar durant tot un dia a les exca-
vacions arqueològiques al jaciment
de Santa Margarida, el jul iol de
201 8, al costat dels arqueòlegs i
així conèixer de primera mà com
es porta a terme una investigació
arqueològica.
Segon premi:
Un lot amb les publicacions del
CEM.
Tercer premi:
Tres publicacions a escoll ir entre
les editades pel CEM.

Aquestes mateixes bases es man-
tindran per a la propera convo-
catòria a les JEP del 201 8.

Vista actual de l 'estació de RENFE, en
una fotto original de Clàudia Muñoz
García, guanyadora del primer premi.

Foto1 :
Plaça de la Vila. Façana de l’antic
ajuntament. Ocupava una part del
solar on avui se situa l’edifici de
Correus. Després del trasl lat a
l ’edifici actual de l’ajuntament, l ’an-
tic s’havia de destinar a bibl ioteca
municipal.

Foto 2:
Plaça de l’Església, abans de 1 91 5.
S’hi poden veure alguns dels plà-
tans que encara avui donen ombra
a la plaça. També el campanar enca-
ra fortificat arran de les guerres
carlines.

Foto 3:
Enllaç del carrer del Mur amb el
carre de Dalt, abans de l’eixam-
plament de la carretera N-I I .

Foto 4:
Carrer Nou, actualment de Pere
Puig, a l ’alçada de la capella de Sant
Joan, que es pot veure a la dreta, a
primer terme.

Foto 5:
Escorxador Municipal. Situat al
solar on avui hi ha les restes de la
capella de Sant Bartomeu, a tocar
del Pont del Diable. Va ser ende-
rrocat a primers dels anys 1 990.

Foto 6:
Plaça de la Vila, vista en direcció a
la de les Hores. A l’esquerra es
veuen els porxos encara conser-
vats i al fons, l ’arc de l’antiga porta
de muralla.

Foto 7:
Pont sobre el riu Anoia, construït
per la Maquinista Terrestre i Marí-
tima i inaugurat el 1 899. Va ser
volat la nit del 23 de gener de
1 939 durant la retirada de les
tropes republicanes.

Foto 8:
Façana de l’edifici del Circulo De-
mocrático Recreativo, situat a la
plaça de la Vila. Actualment encara
es conserva, tot i que amb un
afegit a la planta superior en forma
de galeria.

Foto 9:
Façana de la primera seu de la
societat El Progrés . Ocupava el
solar on posteriorment s’instal·là
el Cinema Martorell . Actualment
acull instal·lacions del col·legi La
Mercè.
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Foto 1 0:
La font de la Mina va ser cons-
truïda el 1 81 8 per Joaquim Part,
cedint una part del cabal al
municipi. La imatge és posterior a
la reforma de 1 876 i anterior a la
de 1 935, que li dona l’aspecte
actual. La plaça va ser urbanitzada
per primer cop el 1 962.

Foto 1 1 :
Tram de l’actual carrer de Mont-
serrat mirant cap el pont de l’A-
noia. Correspon al traçat de la
carretera N-I I anterior al desvia-
ment per l’avinguda Pau Claris,
construït entre 1 948 i 1 953.

Foto 1 2:
Antic carrer d’Anoia, avui carrer
de Francesc Santacana. A l’esquerra
es pot veure la façana del museu
L’Enrajolada després de les refor-
mes de 1 929.

Foto 1 3:
L’actual estació de RENFE vista des
del pont sobre les vies al carrer de
Montserrat. L’estació que apareix a
la imatge correspon a la del Ferro-
carril Madrid – Saragossa – Alacant
(MZA), en la seva perllongació de
Martorell a Tarragona, inaugurada
el 1 865.

Foto 1 4:
Estació de Martorell Vila dels
actuals FGC, durant la seva cons-
trucció. Aquest ramal del ferroca-
rril de Martorell a Barcelona va ser
inaugurat el 1 91 2.

Foto 1 5:
Fàbrica de filatures edificada el
1 854, al costat d’un antic molí fari-
ner ja existent el 1 042. Al costat de
la fàbrica es pot veure encara el
portal del molí fariner reformat el
1 791 . Actualment acull el Centre
de Promoció Econòmica de l’ajun-
tament de Martorell .
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