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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

 
1.1 Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM    Codi 633.000 
 
1.2 Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental personal 
 
1.3 Títol del fons / subfons 
 
FONS PERSONALS. RICARD GIRÓ 
 
1.4 Dates de formació  
 
-Dates de creació: 1920 / 1930 ca 
 
1.5 Volum i suport      
 
-Imatges: 281 registres: 206 plaques de vidre, 74 cel·luloses i 1 imatge en paper. 
-Objectes: 1 registre 
TOTAL: 0,30 ml 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Ricard Giró 
 
2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 

La família Cartró ha conservat al llarg dels anys imatges en placa de vidre, cel·lulosa i 
paper relacionades amb la nissaga. El productor principal va ser Ricard Giró, persona 
amb inquietuds i bona posició social. Viatjà per diversos punts no sols de Catalunya, 
sinó també d’Espanya, deixant testimoni del seu pas per aquests indrets en les 
diverses imatges. 
 
2.3 Història arxivística 
 
La documentació s’ha anat concentrant al domicili de la família Cartró al llarg dels anys 
fins l’actualitat. 
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2.4 Dades sobre l’ingrés 
 
El Sr. Raimon Cartró i Giró ha fet cessió de les imatges al Servei d’Arxiu Municipal de 
Lloret de Mar (SAMLM) en data 3 de gener de 2018. 
 
La documentació no ha arribat en massa bon estat de conservació per localització de 
fongs en moltes de les plaques, però, a banda de la neteja prèvia de les mateixes, no 
s’hi ha aplicat un tractament especial. 
 
3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1 Abast i contingut informatius 
 
El fons fa referència majoritàriament als viatges del membre familiar que fou el 
productor de les imatges, i pràcticament totes elles mostren indrets diversos tant de 
Catalunya com de l’exterior, però malauradament cap d’elles pertany al terme 
municipal de Lloret de Mar. Destaca la seva predilecció per poblacions petites de 
muntanya, imatges de natura i retrats possiblement dels seus familiars. 
 
3.2 Sistemes d’organització 
 
Les imatges  es guarden en capses normalitzades i es troben en bones condicions de 
conservació en els dipòsits del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar. 
 
L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter 
funcional. 
 
3.3 Avaluació, tria i eliminació 
 
 
3.4 Increments 
 
És possible que en un futur se’n facin noves aportacions. 
 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
 
4.1 Condicions d’accés 
 
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de 
conservació.  
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4.2 Condicions de reproducció 
 
Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la 
conservació adequada de la documentació. La reproducció de documentació sotmesa 
a la legislació sobre drets d’autoria i/o protecció de dades de caràcter personal 
requerirà autorització prèvia. 
 

4.3. Llengua i escriptura 
 
Les poques anotacions recollides són manuscrites en català, alfabet llatí. 
 
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
 
El fons d’imatges es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C i a 
una humitat relativa del 50%. 
En general es troba en mal estat de conservació per la presència de fongs, llavors 
l’accés a la documentació no es pot fer de manera directa. No existeix còpia digital del 
fons. 
 
4.5 Instruments de descripció 
 
Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de 
l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades 
informàtica, i a través de la pàgina web del SAMLM.  
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5. 1 Existència i localització dels originals 
 
El fons dipositat és original. 
 
5.2  Existència i localització de còpies 
 
No consta l’existència de còpia de la documentació. 
 
5.3 Documentació relacionada 
 
El SAMLM conserva fons documentals relacionats amb d’altres famílies d’estiuejants: 
 
-599.021 Pi - Planells 
-699.067 Mercedes Palau-Ribes O’Callaghan 
-699.112 Ramon Rovira i Fàbregas 
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5.4 Bibliografia 
 
La documentació ingressada no ha estat publicada ni editada amb anterioritat. 
 
6. ÀREA DE NOTES 
 
6.1 Notes 
 
Com a nota d’interès es vol fer constar que les plaques de vidre i cel·luloses es 
trobaven en diverses capses de cartró, amb l’anotació d’alguna referència temàtica, la 
qual s’ha recollit en les descripcions d’aquest  fitxer, i aquestes capses a la vegada es 
trobaven en una caixa de fusta, on en la seva contratapa figuren unes anotacions dels 
indrets, fetes en llapis per part del productor, però malgrat tot poques d’elles es 
corresponen amb les imatges cedides. Es dedueix que la caixa devia contenir altres 
imatges. 
 
La imatge en paper es trobava en un sobre fotogràfic on consta curiosament l’adreça 
de l’establiment on el productor s’abastia de material:    
 
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
7. 1 Autoria i dates 
 
-Classificació, descripció i inventari: Maria Mercè Torrellas i Buixeda (gener i desembre 
2020) 
 
Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM. 
 
7.2 Fonts 
 
La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el 
contingut del propi fons. 
 
7.3. Regles o convencions 
 
La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de 
Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 
633.000 – RICARD GIRÓ 
 
100.- IMATGES 
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.001

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.005

Alzina centenària, i més enllà es visualitza un petit poble
de muntanya.

Alzina enmig de la natura.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.005

Arbre amb branques obertes, mig despullat de fulles, i al
seu darrere un riu cabalós amb pedres al seu interior i
ribes.

Arbre proper a un riu.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.004

Zona ajardinada limitada per murs, amb vegetaió
d'arbres i gespa segada.

Arbres d'un jardí.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.001

Un arbre gran en primer terme, després el riu i més enllà
altres arbres.

Arbres en una rivera.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.005

En primer terme uns arbres enmig d'uns matolls i al fons
un poble de muntanya.

Arbres i petit poble al fons.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.001

En primer terme uns arbres arrenglerats i al fons
diversos prats separats per petits camins.

Arbres i prats.

1930 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.007

Grup de persones formant una rutllana i una cobla tocant
al seu costat, en un indret desconegut.

Ballada de sardanes.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.007

Barques de vela transitant per un port ple de grans
embarcacions ancorades.

Barques enmig d'embarcacions en un port.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.009

Vàries barques situades prop de la cosa i al fons una
població marinera sense identificar.

Barques properes a la costa.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.005

Barraca per al menjar del bestiar i al costat seu un carro.
Més enllà les muntanyes.

Barraca de pedra de Sant Andreu de la Castanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.009

En primer terme uns pins d'un bosc transitat per gent que
passeja, al fons una població sense identificar.

Bosc en una zona enturonada.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.009

Arbres frondosos d'un bosc separats per un camí que es
perd en la llunyania.

Camí rocós envoltat de bosc.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.003

Petit edifici religiós en pedra, tot envoltat de muntanyes.

Campanar i església d'un poble de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.007

Carboner enfilat en una gran carbonera per a fer carbó
vegetal.

Carboner en el bosc.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.004

Visitants amb vestuari de festa en un poble de
muntanya, amb cases fetes de pedra.

Carrer d'un poble de muntanya amb uns visitants.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.002

Carrer empedrat amb cases antigues a cada costat i una
carreta en primer terme amb un gos al seu costat.

Carrer d'un poble de muntanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.008

Carrer empedrat amb cases també de pedra i un carro
en primer terme.

Carrer d'un poble de muntanya.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.014

Típic carrer empedrat de poble de muntanya, i més
amunt l'església parroquial.

Carrer d'un poble de muntanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.002

Carrer amb edificis nobles a cada costat i un primer pis
sostingut per una volta que uneix cada costat.

Carrer del casc antic de Sitges.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.003

Carreta engalanada amb un cobert on figura l'emblema
J. Comas i una il·ustració de la imatge de la Verge Maria.

Carreta coberta.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.002

Detall del jardí amb un gran escut sembla fet de flors
d'una casa d'estiueig o una pensió, enmig d'una gran
ciutat.

Casa i jardí enmig d'una ciutat.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.003

Cases de pedra al llarg d'un carrer de terra en un poble
de muntanya.

Cases d'un poble de muntanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.004

Cases de pedra d'aspecte antic, més enllà uns prats.

Cases d'un poble de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.005

Catedral gòtica vista des del mar, amb unes barques al
davant.

Catedral de Palma de Mallorca.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.008

Una part del claustre, amb arcs apuntats que descansen
sobre columnes amb capitells esculpits amb decoracions
vegetals.

Claustre de Poblet.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.005

Una part del claustre, amb arcs apuntats que descansen
sobre columnes amb capitells esculpits amb decoracions
vegetals.

Claustre del monestir de Poblet.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.007

Detall del claustre romànic, amb els arcs de mig punt.

Claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.001

Claustre amb arcs apuntats. A la part exterior es veu un
jardí.

Claustre del monestir de Santes Creus.

1930 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.013

Plaça sense identificar plena de gent parlant i en un
extrem es veu una rutllana de balladors formant una
sardana.

Concentració de gent en una ballada de sardanes.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.006

Ermita sense identificar, al seu costat té unes arcades on
es veu gent concentrada i un sacerdot que fa una
prèdica. A baix hi ha més gent que l'escolta, alguns amb

Concentració popular en una ermita.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.008

Cuina antiga d'una masia, on es pot veure a mà dreta la
gran llar de foc, amb un escó o banc de fusta per a
escalfar-se. A mà esquerra es veu un armari i la pica per

Cuina d'una masia.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.003

Llinda de pedra amb dos angelets esculturats que
sostenen un escut.

Detall d'una llinda esculturada.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.017

Dona cosint un vestit a màquina. Està en una habitació
interior.

Dona amb una màquina de cosir.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.022

Cosidora jove amb un piló de roba al seu costat. A
l'esquerra dues nenes amb uns llibres, sembla fent els
deures.

Dona cosint a màquina i nenes al costat.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.001

Retrat d'una dona sostenint un nen en una font de grans
dimensions sense identificar d'una ciutat.

Dona i nen en una font.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.007

Dona agenollada a la riba d'un riu cabalós rentant roba.
Al seu costat es pot veure una pila de roba.

Dona rentant la roba.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.003

Retrat d'una dona sense identificar sostenint en braços
una nena petita en un espai interior. Porten vestuari de
festa.

Dona sostenint una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.003

Dones amb vestuari mariner i nena amb banyador,
asegudes.

Dones i nena assegudes a la sorra de la platja.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.011

Dos bous pasturant, el primer amb una corda lligada a
les banyes per a poder-lo estirar.

Dos bous en un prat.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.010

Imatge a cos sener de dos gegants situats al davant
d'una església envoltada d'edificis, en una població
sense identificar.

Dos gegants.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.005

Retrat a cos sencer de dos homes amb vestuari de festa
situats al davant d'una palmera. Un d'ells podria ser José
Jordá.

Dos homes davant d'una palmera.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.002

Església de poble de muntanya i al costat un caminet, on
hi passegen dos excursionistes.

Dos homes passejant per un caminet al costat d'una
església.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.004

Dos pins i al fons un edifici enturonat a la muntanya
sense identificar.

Dos pins enmig de la natura.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.009

Dues barques de vela navegant sembla dins d'un port.

Dues barques de vela.
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ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.016

Retrat a cos sener de dues dones sense identificar amb
vestuari de festa en un terrat. Al seu costat hi ha un
gosset.

Dues dones en un terrat.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.021

Retrat a cos sencer de dues nenes assegudes en un
banc d'un port, possiblement de Barelona. Al seu darrere
diverses barques.

Dues nenes en un port.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.025

Les nenes, assegudes a taula, al costat d'una dona,
possiblement la seva mare.

Dues nenes menjant xurros en un menjador.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.008

Edifici oficial, possiblement una ambaixada de Romania.

Edifici flanquejat per banderes.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.010

Edifici senyorial sense identificar amb uns medallons a la
façana il·lustratius de personatges i al seu davant un llac
envoltat d'arbres.

Edifici i llac.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.007

Gran esplanada ajardinada en primer terme, la qual
condueix a un edifici oficial, possiblement de Romania.

Edifici oficial.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.008

Embarcació de grans dimensions, sembla antiga,
navegant dintre del port possiblement de Barcelona.

Embarcació de vela antiga.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.007

Embarcació plena de turistes i engalanada amb
banderetes en un dia de mar en calma.

Embarcació dins de l'aigua.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.006

En primer terme una era i al seu voltant una masia i
restes d'altres construccions.

Enllosat d'una era.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.004

Ermita amb el seu campanar al costat, envoltada de
bosc i muntanya.

Ermita en un paratge boscós.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.002

Concentració popular a l'entorn d'una ermita sense
identificar, amb gent en un caminet que hi condueix,
possiblement van en processó.

Ermita i gent en una esplanada.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.005

Imatge de l'escultura a la plaça, tota ella envoltada de
grans edificis.

Escultura d'un cavall i genet a la Plaça de Catalunya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.001

Escultura situada al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

Escultura Desconsol de Llimona.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.002

Escultura que mostra la figura d'un jugador de beisbol,
sostenint la pilota amb el casc al terra.

Escultura en un passeig.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.008

Església amb el seu campanar sobresortint, envoltada
de muntanyes i boscos.

Església d'un poble de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.006

Església i campanar, al costat un paller i més lluny les
muntanyes.

Església d'un poble de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.002

Església i edificis annexes, també algunes cases, en un
poble de muntanya.

Església d'un poble de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.001

Edifici religiós situat enmig de camps i muntanyes, sense
identificar.

Església i campanar d'un poble de muntanya.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.002

Part lateral de l'església de Sant Joan, amb altres cases
properes.

Església parroquial de Viladecans.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.001

La part frontal, admirada per un grup de visitants.

Façana de l'església de Santa Maria del Mar a
Barcelona.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.004

Església romànica de Sant Martí, amb una magnífica
portalada d'arcs de mig punt.

Façana de Sant Martí Sarroca.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.001

Parella i dos nens asseguts entre les roques, amb una
cassola als seus peus. L'home porta vestuari de festa.

Família en un dinar a la platja.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.003

Grup familiar dret, situat en un hort envoltat de camps i
zones de conreu.

Família en un hort.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.010

Finestral gòtic, amb les arquacions apuntades que
deixen entreveure algunes dependències de l'edifici.

Finestral de la Catedral de Palma.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.003

Capella de la plana de Vic, envoltada de boscos.

Frontal d'una capella.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.005

Una galina i les seves cries pasturant davant d'una
masia. Al fons es pot veure el seu niu.

Gallina i pollets.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.006

Port possiblement de Barcelona amb grans vaixells un al
costat de l'altre.

Grans vaixells ancorats en un port.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.004

Grup de persones assegudes a la part lateral d'una casa,
a l'exterior. Porten vestuari de festa.

Grup assegut a l'exterior d'una casa.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.006

Barques al mig del mar, juntes, amb pescadors al seu
interior.

Grup de barques amb pescadors.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.002

Família amb vestuari de bany, banyadors antics, situats
en una platja sense identificar enmig d'altres grups
d'estiuejants.

Grup de persones amb vestuari de bany.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.008

Persones dretes, situades en un bosc, una dona sosté
un ram. Tots porten vestuari de diari.

Grup de persones en un bosc.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.002

Un home fent feina amb una pala, altres asseguts sota la
pèrgola del xalet amb vestuari de bany.

Grup de persones en una casa d'estiueig.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.002

Grup amb vestuari de bany, drets, situats al costat
d'unes roques.

Grup de persones entre les roques.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.007

Pescadors drets, parlant a la sorra de la platja i més
enllà un mar en calma.

Grup de pescadors parlant a la sorra.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.010

Família sense identificar amb vestuari de diari,
assegudes a les escales d'un xalet.

Grup familiar assegut en unes escales.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.011

Família sense identificar amb vestuari de diari,
assegudes a les escales d'un xalet.

Grup familiar assegut en unes escales.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.006

Dones i nenes amb vestuari de bany recolzades a la
barana d'un balcó. A l'extrem hi ha una àvia.

Grup familiar en un balcó.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.005

Hidroavió en el mar, envoltat de barques possiblement
de l'illa de Mallorca.

Hidroavió en una zona de costa.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.001

Home assegut al terra d'un balcó, abraçant a dues
nenes, una a cada costat.

Home amb dues nenes.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.014

Home saltant per un terrat d'un edifici situat en una ciutat
no identificada.

Home saltant.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.011

Grup d'homes amb vestuari de festa asseguts en una
pendent d'un bosc.

Homes asseguts al bosc.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.002

Dos homes passejant per un carrer, possiblement
Barcelona, per la nota continguda en la capsa.

Homes passejant.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.002

Població d'interior sense identificar, on es veuen camps,
muntanyes i una creu de terme. Al fons, una església.

Imatge d'un poble d'interior.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.010

Vista general d'una catedral, possiblement de Romania,
vista des d'una terrassa que té una pèrgola.

Imatge d'una catedral.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.009

Empresa Aslan de Romania, situada en un ampli espai i
envoltada de jardins.

Imatge d'una empresa privada.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.007

Nena amb vestuari de festa en una foto estudi.

Imatge d'una nena asseguda en una cadira.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.010

Cavall pasturant en una praderia on hi ha un gran arbre i
una casa de camp. Al seu darrere hi ha muntanyes.

Imatge de natura.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.006

Imatge desenfocada.

Imatge desenfocada.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.008

Imatge en blanc.

Imatge en blanc.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.009

Imatge en blanc.

Imatge en blanc.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.017

Imatge en blanc.

Imatge en blanc.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.005

Una església i passejos arbrats amb unes escales que hi
condueixen. Possiblement situat a Romania.

Imatges d'una poblaió.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.016

Grup de joves al costat d'un riu. Al fons es pot veure una
zona d'arbres i vegetació sense identificar.

Joves en un espai de natura.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.007

Retrat a cos sencer d'un grup de joves drets en un jardí.

Joves en una jardí.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.006

Jardins i edifici que actualment és el seminari de l'ordre
religiosa dels salesians.

La granja vella d'Horta.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.008

En primer terme el mar, més enllà l'edifici de la Llotja i la
població.

La Llotja de Mar de Palma de Mallorca.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.011

Masia de grans dimensions amb gent a la façana, a prop
d'aquesta un cobert amb una carreta i al fons camps i
altres masos.

Masia d'un poble de muntanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.003

Masia sense identificar vista per la part posterior, amb un
gran safareig en forma de llac, on hi neden ànecs.

Masia i llac.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.008

Gran masia vista de costat. Es veu aviram per fora. Al
fons, les muntanyes.

Masia prop del poble del Montseny.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.003

Passeig amb arbres i cases i al fons el monestir de
Santes Creus, on destaca l'arc reial d'accés.

Monestir de Santes Creus.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.009

Zona muntanyosa rocosa, amb un gos assegut en un
dels seus desnivells..

Muntanyes rocoses.

1930 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.012

Músics situats dalt d'una tarima, tocant. Al davant seu hi
ha una plaça en una població sense identificar.

Músics tocant sardanes.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.002

Nena amb pantaló, situada dalt d'un terrat.

Nena a dalt d'un tricicle.

12



INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.023

Nena ajupida, construïnt castells amb peces muntables
de fusta. Es troba en un jardí envoltada de testos.

Nena jugant en un pati exterior.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.024

Nena dreta, sostenint una gran pala, sembla que es
troba a la sorra de la platja.

Nena sostenint una pala.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.013

Noi jove corrent per un carrer d'una població
desconeguda, passant per davant d'una casa de pedra.

Noi fent esport.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.006

Noia asseguda, amb un fil i agulla a la mà cosint una
manta.

Noia cosint.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.019

Noia amb davantal, podria ser una assistenta, rentant la
roba en un safareig situat al terrat d'una casa.

Noia rentant roba.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.011

Grup de noies assegudes al terra, més enllà unes
palmeres i unes cases d'estiueig.

Noies assegudes sobre gespa.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.012

Retrat d'un grup de nois asseguts en un espai a l'aire
liure, on es pot veure una muntanya al seu darrere i un
edifici més enllà.

Nois asseguts en un banc.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.004

Pagès d'un poble de muntanya, sostenint el cavall en un
estable d'una masia empedrada.

Pagès traient un cavall de l'estable.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.006

Unes cases de pagès, camps als costats i arbres.

Paisatge de camps i cases a Viladecans.

13



INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.010

Cases de pedra, carrers empedrats, muntanyes i natura.

Paisatge de muntanya de Vilallonga, a Setcases.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.007

Alzina a mà esquerra i més enllà altres arbres i
muntanyes.

Paisatge de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.005

Caseta enmig de muntanyes en un terreny amb
desnivells.

Paisatge de muntanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.002

Masia de pedra amb finestra lobulada, envoltada d'altres
edificis auxiliars. En primer terme una alzina de grans
dimensions.

Paisatge de muntanya.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.003

En primer terme un riu que discorre per una zona
muntanyosa amb algunes cases de pedra al costat.

Paisatge de natura.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.005

Paisatge de muntanya nevat, amb unes escletxes on es
pot veure l'aigua brollar.

Paisatge rocós.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.009

El Palau, vist des d'un edifici proper.

Palau Nacional de Barcelona.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.006

Part central del palau, amb la gran cúpula en primer
terme.

Palau Nacional de Barcelona.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.003

Molts pallers en primer terme, més enllà l'església i
algunes cases.

Pallers al poble de Santa Eulàlia de Puigaimà, prop de
Vic.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.011

Imatge d'un edifici desconegut envoltat d'arbres i natura i
al davant un pont on hi ha algunes persones.

Panoràmica d'un espai natural.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.007

Parada de collarets i petita bijuteria en una plaça i més
enllà una església.

Parada de mercat davant una portalada romànica.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.002

Parc ple de vegetació, escultures i fonts.

Parc de la Granja Vella d'Horta.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.010

Parella dreta, amb vestuari de diari, situats en un hort
envoltat d'altres terres de conreu.

Parella en un hort.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.004

Antic claustre romànic, amb una portalada de sortida al
fons.

Part del claustre de Santa Maria de l'Estany.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.002

Camp de futbol amb els jugadors en ple partit i els
espetadors a totes les vores.

Partit de futbol.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.015

Futbolistes en el transcurs d'un partit on es veu molta
gent aseguda a les grades. Al fons es visualitzen uns
edificis d'una població no identificada.

Partit de futbol.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.007

Imatge d'un camp de futbol amb els jugadors a la gespa,
en ple partit. Es veu també gent a les graderies.

Partit de futbol.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.002

Pescadors recollint els seus estris, al costat d'una barca
de pesca amb la vela plegada.

Pescadors arribant a la platja.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.007

Plaça de Sant Joan, en un poble de muntanya no
identificat.

Plaça d'un poble de muntanya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.002

Primer plànol d'una escultura de nu femení, a la Plaça de
Catalunya, i més enllà una altra d'un cavall i genet.

Plaça de Catalunya de Barcelona.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.008

Gent passant per l'indret amb paraigües amb el sol ben
mullat.

Plaça de Catalunya de Barelona en un dia de pluja.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.004

Part de la Plaça amb figures clàssiques i un estanc amb
aigua.

Plaça de Catalunya.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.003

En primer terme uns banyistes entre les roques, més
enllà el port i la població.

Població costanera amb el seu port.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.003

Poble sense identificar, vist des d'un nivell superior en un
campanar amb una arquació apuntada.

Poble d'interior vist des d'un campanar.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.001

Població d'interior no identificada envoltada de camps, i
al davant una carretera.

Poble d'interior.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.009

Cases del poble muntanyenc de Setcases, algunes
d'elles en mal estat.

Poble de Setcases.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.006

Poble muntanyenc de Setcases, amb un pont antic en
primer terme.

Poble de Setcases.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.004

En primer terme uns arbres i un camí. Al fons la
població.

Poble interior vist des d'un camí.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.001

Petit poble de muntanya que surt entre els desnivells de
terreny, destacant el seu campanar.

Poblet de muntanya.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.009

Port amb una torreta a l'extrem i algunes embarcacions
vistes per gent que està en terra.

Port amb algunes petites embacacions.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.001

Port possiblement de Barcelona, amb grans
embarcacions com la que es veu al fons, anomenada
Perla.

Port amb moltes embarcacions.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.004

En primer terme el mar i al fons les cases del port i el far.

Port de Palma de Mallorca.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.064.007

Districte de ponent de Palma de Mallorca. En primer
terme, unes roques i el mar.

Porto Pi o Portopí.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.063.009

Prat amb vaques de muntanya pasturant en ell i un petit
pastor fent de vigilant. Més enllà, un mas i les
muntanyes.

Praderia de Solans de l'Arola.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.006

Noia sense identificar amb vestuari de festa, en una foto
estudi.

Primer plànol d'una noia.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.001

Retrat d'una parella jove sense identificar amb vestuari
de diari.

Primer plànol d'una parella.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.003

Quatre persones a punt d'entar al mar, amb vestuari de
bany. Al fons es veu una embarcació.

Quatre persones tocant les ones.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.003

Dona asseguda al terra amb un gos a la falda.

Rdetrat d'una dona i un gos.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.012

Nena asseguda en un coixí amb vestuari sembla escolar.

Retrat a cos sencer d'una nena.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.001

Nena asseguda en un coixí amb vestuari sembla escolar.

Retrat a cos sencer d'una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.006

Noi sense identificar assegut, amb vestuari de festa, en
una foto estudi.

Retrat a mig cos d'un noi.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.005

Nena dreta, amb vestuari de festa, rient.

Retrat a tres quarts de cos d'una nena.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.009

Retrat d'un avi assegut al davant d'una taula fent una
feina manual.

Retrat d'un avi.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.008

Fotògraf en el seu laboratori, manipulant unes imatges.

Retrat d'un fotògraf.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.012

Gos assegut al terra en una terrassa exterior.

Retrat d'un gos entre uns testos.
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INVENTARI
ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.013

Gos petit situat en una terrassa exterior al davant d'uns
testos.

Retrat d'un gosset.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.018

Grup familiar situat al cim d'una muntanya, al costat d'un
arbre. Al seu voltant es veu la muntanya sense
vegetació.

Retrat d'un grup a dalt d'una muntanya.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.012

Grup familiar en un pedrís d'una zona ajardinada sense
identificar.

Retrat d'un grup assegut en un pedrís.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.001

Homes drets, mirant un altre assegut en una finestra,
veswtit de faquir i obrint els braços en una representació.

Retrat d'un grup d'homes observant un faquir.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.026

Homes ajupits en una zona rocosa, on s'intueix una font.

Retrat d'un grup d'homes recollint aigua d'una font.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.008

Homes situats en dues fileres davant d'una casa, amb
vestuari de festa.

Retrat d'un grup d'homes.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.008

Noies dretes, amb vestuari de bany, situades en una
zona rocosa. També hi ha una nena petita.

Retrat d'un grup de banyistes.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.007

Grup de joves asseguts en un banc de pedra d'uns
jardins.

Retrat d'un grup de joves.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.022

Imatge d'uns nens amb vestuari de bany asseguts
artísticament al terra i acompanyats d'un gos.

Retrat d'un grup de nens i un gos.
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ANNEX IE2020042

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.006

Grup situat a l'interior d'una masia, concretament davant
del forn de pa. Porten vestuari de diari.

Retrat d'un grup de persones.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.003

Grup de persones situades a la barana d'un mirador amb
vestuari de festa.  Al seu darrere hi ha els edificis d'una
ciutat, possiblement Saragossa.

Retrat d'un grup en un mirador.

1925 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.004

Asseguts uns, altres drets, porten vestuari de festa i
entre ells un sosté un gos.

Retrat d'un grup familiar en un terrat.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.014

Grup assegut en una zona rocosa amb vegetació de
matolls.

Retrat d'un grup familiar entre unes roques.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.004

Grup assegut en una zona rocosa, amb vestuari estiuenc
de diari.

Retrat d'un grup familiar.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.021

Home assegut en una cadira, i al seu costat dues nenes
amb vestuari de diari.

Retrat d'un home i dues nenes en un terrat.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.002

Home vestit amb vestuari de festa assegut de forma
estètica.

Retrat d'un home jove en una foto estudi.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.001

Imatge a cos sencer d'un home amb vestuari de festa.
Podria ser José Jordá de Barcelona.

Retrat d'un home.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

319.037.001

Primer plànol d'un home sense identificar amb vestuari
de festa en una foto estudi.

Retrat d'un home.
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.005

Primer plànol d'un home sense identificar amb vestuari
de festa en una foto estudi.

Retrat d'un home.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.007

Nadó assegut a sobre d'un ciixí, nu.

Retrat d'un nadó.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.006

Nadó nu, estirat a sobre d'un coixí.

Retrat d'un nadó.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.005

Retrat a cos sener d'un home amb vestuari de bany,
situat davant d'unes canyes d'una ribera.

Retrat d'un nedador.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.020

Nen amb vestuari de diari assegut al terra, situat davant
d'una paret on s'enfila una enredadera.

Retrat d'un nen assegut al terra.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.010

Retrat a mig os d'un nen amb vestuari de diari. Té un gos
a la falda.

Retrat d'un nen sostenint un gos.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.007

Noi assegut en un llit, amb vestuari de festa i sostenint
un cigar.

Retrat d'un noi amb vestuari de festa.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.009

Noi sense identificar amb vestuari de festa, assegut en
un banc d'una zona ajardinada.

Retrat d'un noi assegut en un banc.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.004

Noi assegut en una butaa i braços creuats, porta vestuari
de festa.

Retrat d'un noi assegut en una foto estudi.
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.005

Noi sense identificar, amb vestuari de festa, assegut en
un llit en una foto estudi.

Retrat d'un noi assegut.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.004

Noi amb vestuari de festa recolzat en una pedra i
envoltat d'arbres.

Retrat d'un noi entre uns arbres.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.008

Dona sense identificar, asseguda prop d'una finestra
cosint unes robes.

Retrat d'una àvia cosint.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.001

Dona disfressada de zíngara asseguda estèticament en
una butaca en una foto estudi.

Retrat d'una dona disfressada.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.020

Dona amb kimono amb dues nenes al seu costat
sostenint una nina. Estan recolzades en un llit d'un
dormitori.

Retrat d'una dona i dues nenes.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.006

Imatge a mig cos del grup, que porta vestuari de bany i
es troba al terrat d'una casa.

Retrat d'una dona i dues nenes.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.015

Retrat del grup en una zona agrícola, amb camps
separats per feixes.

Retrat d'una dona i una nena en uns camps.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.004

Dona asseguda en una habitació interior i al costat una
nena joveneta amb vestuari de festa, totes dues sense
identificar.

Retrat d'una dona i una nena joveneta.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.018

Grup dret, recolzat en una barana, possiblement del
Palau Nacional  de Barcelona.

Retrat d'una dona i uns nens en un mirador.
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INVENTARI
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.005

Foto estudi d'una noia amb vestuari de festa.

Retrat d'una dona jove asseguda.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.008

Foto estudi a mig cos d'una dona amb vestuari de festa i
peineta. Es tracta de l'Amerita Bistré.

Retrat d'una dona.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.001

Primer plànol d'Amerita Bistré, una dona amb vestuari de
festa i peineta en una foto estudi.

Retrat d'una dona.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.021

Família dreta, amb una nena petita situada davant del
galliner en una part lateral de la casa, la qual es veu al
fons.

Retrat d'una família en el pati de la casa.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.005

Família dreta, amb vestuari de festa. Al fons es veuen
unes cases d'una població sense identificar.

Retrat d'una família en un espai obert.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.017

L'àvia està asseguda i la resta de membres drets al seu
costat. Porten vestuari de festa.

Retrat d'una família en un pati exterior.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.020

Família asseguda, amb els nens al seu voltant drets.
Porten vestuari de festa.

Retrat d'una família en una habitació interior.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.005

Família amb vestuari de festa recolzada en un mur
exterior.

Retrat d'una família.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.060.007

Família de tres membres amb vestuari de festa en una
foto estudi. Pel que es llegeix, es tracta de la família
Cristis.

Retrat d'una família.
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.004

Família sense identificar asseguda en una habitació
interior d'una casa. Porten vestuari de diari.

Retrat d'una família.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.018

Família situada al portal d'una casa, els pares asseguts i
els fills drets.

Retrat d'una família.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.010

Grup vist des de mig cos d'una família asseguda. Porten
vestuari de diari.

Retrat d'una família.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.015

Nena situada en una terrassa exterior i a sobre d'un triile.

Retrat d'una nena a dalt d'un triicle.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.004

Nena situada en un terrat, asseguda a sobre d'un balancí
en forma de cavallet.

Retrat d'una nena a sobre d'un cavallet de joguina.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.016

Nena asseguda en uns escalons amb un gos al seu
costat.

Retrat d'una nena amb un gos.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.025

Nena dreta, sostenint una gran pala, sembla que es
troba a la sorra de la platja. Al fons es veuen diverses
cases d'estiueig.

Retrat d'una nena amb una pala.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.003

Nena sense identificar disfressada de dona gran.

Retrat d'una nena disfressada.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.010

Nena amb vestuari de festa asseguda de forma artística
en una cadira.

Retrat d'una nena en una foto estudi.
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.010

Nena asseguda en una zona encanyissada de ribera,
amb un gos al seu costat.

Retrat d'una nena i un gos.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.002

Nena dreta, sostenint una petita bossa, amb vestuari de
festa.

Retrat d'una nena jove.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.027

Nena asseguda a la platja, amb vestuari de bany.

Retrat d'una nena jugant amb la sorra de la platja.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.004

Nena ajupida fent un forat, altres nenes més enllà també
hi juguen. A l'esquerra un xalet d'estiu.

Retrat d'una nena jugant amb la sorra.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.006

Nena jove amb vestuari de festa en una foto estudi.

Retrat d'una nena recolzada en una taula.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.003

Fotografia feta d'una altra on es veu un primer plànol
d'una nena sense identificar.

Retrat d'una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.007

Nena asseguda en un tamboret en una foto estudi.

Retrat d'una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.009

Nena dreta, amb pantaló i abric.

Retrat d'una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.008

Nena dreta, amb un conjunt de camisa i pantaló.

Retrat d'una nena.
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.011

Nena dreta, en uns escalons. Porta vestuari de diari.

Retrat d'una nena.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.002

Nena petita sense identificar asseguda a sobre d'un llit.

Retrat d'una nena.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.009

Nena sense identificar asseguda en un pedrís, amb
vestuari de bany.

Retrat d'una nena.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.001

Nena sense identificar asseguda en una banqueta amb
les mans agafades.

Retrat d'una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.001

Retrat a mig cos d'una nena dreta amb vestuari de festa.

Retrat d'una nena.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.061.003

Noia dreta, amb vestuari de festa en una foto estudi.

Retrat d'una noia amb vestuari de festa.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.066.004

Noia asseguda, situada en un pati exterior d'una casa.
Porta vestuari de diari.

Retrat d'una noia asseguda en una cadira.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.008

Noia amb vestuari de bany sota una pèrgola d'un xalet
proper al mar.

Retrat d'una noia asseguda sota una pèrgola.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.002

Imatge a mig os d'una noia amb vestuari de festa en una
foto estudi.

Retrat d'una noia.
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1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.003

Noia asseguda en una imatge a mig cos amb vestuari de
festa.

Retrat d'una noia.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.006

Retrat a cos sencer d'una noia amb vestuari de festa en
una foto estudi.

Retrat d'una noia.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.065.006

Retrat a cos sencer d'una noia amb vestuari estiuenc de
bany, situada davant d'unes canyes.

Retrat d'una noia.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.005

Retrat a mig os d'una noia sense identificar amb vestuari
de festa.

Retrat d'una noia.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

319.037.002

Primer plànol d'una parella sense identificar amb vestuari
de festa en una foto estudi.

Retrat d'una parella.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.012

Retrat d'una parella jove amb vestuari de diari en una
foto estudi.

Retrat d'una parella.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.014

Nenes al costat d'un llit, amb una nina a la mà.

Retrat d'unes nenes amb una joguina.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.016

Nenes situades en un pati exterior, al costat d'uns testos,
jugant amb una cuineta.

Retrat d'unes nenes jugant.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.055.010

Retrat a mig cos de tres noies dretes amb vestuari de
festa.

Retrat d'unes noies.
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1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.013

Joves en un pedrís d'una zona ajardinada.

Retrat d'uns joves asseguts en un pedrís.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.051.013

Joves amb vestuari de festa situats en una zona
muntanyosa no identificada.

Retrat d'uns joves.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.050.008

Retrat a cos sencer d'un grup de joves drets, situats al
costat d'un mirador. Porten vestuari de festa.

Retrat d'uns joves.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.011

Nens amb vestuari de diari ajupits en una vorera d'un
carrer.

Retrat d'uns nens ajupits jugant.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.008

Dues fileres de nens drets, amb vestuari de diari, en un
pati d'un xalet.

Retrat d'uns nens.

1930 ca

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

323.051.009

Dos homes drets, sense identificar, situats al davant
d'una palmera. Porten vestuari de festa.

Retrat de dos homes.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.022

Nenes amb vestuari de festa, podria tractar-se de la
Plaça de Catalunya de Barcelona.

Retrat de dues nenes corrent en una plaça.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.024

Nenes assegudes en un amarratge, es veu la gran corda
al seu darrere.

Retrat de dues nenes en un port.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.011

Dues nenes assegudes a taula menjant xurros i al seu
costat una dona.

Retrat de dues nenes i una dona.
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1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.001

Una nena asseguda en una cadira i l'altra dreta, al seu
costat. Una porta vestit i l'altra pantalons.

Retrat de dues nenes.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.056.007

Dues noies situades sota la pèrgola de l'entrada d'una
casa d'estiueig. Al seu darrere hi ha muntanyes.

Retrat de dues noies en una casa d'estiueig.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.003

Masia d'un poble de muntanya, amb la particularitat que
la seva entrada i finestra principal estan situades més
endins del que es troba la resta de la façana.

Retrat de la façana d'una masia.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.004

Quatre fotògrafs amb vestuari de festa, situats darrere
dels seus trípodes i al terra es veuen les càmeres.

Retrat de quatre fotògrafs.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.001

Tres joves situats en una pèrgola d'un xalet de platja. Al
seu davant n'hi ha d'altres, i més enllà sembla perfilar-se
el mar.

Retrat de tres joves amb vestuari de bany.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.023

Nenes amb vestuari hivernal, assegudes en un banc d'un
parc, possiblement la Plaça de Catalunya de Barcelona.

Retrat de tres nenes assegudes en un banc.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.006

Tres infants asseguts al terra en un bosc. Porten vestuari
de festa i estan situats de forma artística, llegint una
revista anomenada Periquito.

Retrat de tres nens en un bosc.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.071.019

Nens sota la pèrgola d'un xalet d'estiueig. Porten
vestuari de bany.

Retrat de tres nens en una casa d'estiueig.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.019

Nens amb vestuari de festa a mitja escala exterior.

Retrat de tres nens en una escala.
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633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.015

Nens drets, amb vestuari de festa, sostenint amb els
peus una pilota.

Retrat de tres nens en una terrassa exterior.

1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.070.014

Dona sense identificar amb vestuari de diari, situada en
un terrat.

Retrat de'una dona asseguda en una cadira.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.009

Retrat a cos sencer d'un nadó nu entre uns coixins.

Retrat nadó.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.008

Retrat a cos sencer d'un nadó nu vist de perfil.

Retrat nadó.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.010

Riu cabalós amb ple de joncs al seu interior i al fons una
església i uns edificis sense identificar.

Riu al seu pas per una població.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.059.005

Mar xocant amb unes roques d'un indret sense
identificar.

Roques i mar.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.003

Sala gòtica de grans dimensions del monestir.

Sala capitular del monestir de Santes Creus.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.008

Vista general del Pilar vist des d'una pèrgola d'un
mirador.

Santuari del Pilar de Saragossa.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.069.005

Cases i campanar d'una església d'una població
envoltada de muntanyes.

Teulades d'unes cases d'un poble de muntanya.
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000

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

633.000.100SS

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.068.007

Torre quadrada amb un gran finestral gòtic. Al seu
davant un monument en forma de columna esculturada.

Torre d'estil medieval enmig d'uns edificis d'una ciutat.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.058.010

Torre situada a l'extrem d'un edifici sense identificar
envoltat d'arbres.

Torre d'un castell vista entre uns arbres.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.062.007

Tres infants en un bosc, asseguts un al costat de l'altre
amb vestuari de festa.

Tres infants asseguts al terra.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.010

Imatge clàssica situada en un parc amb arbres i
vegetació.

Un parc amb una escultura.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.054.008

En primer terme un arbre i un camí. Més enllà un riu
cabalós però tranquil.

Un riu passant per una zona boscosa.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.053.009

Alzina molt grossa i al fons un poble de muntanya sense
identificar.

Una alzina de grans dimensions.

1920 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.067.006

Porta d'estil gòtic, amb arc apuntat, pertanyent a la
catedral de Palma de Mallorca.

Una de les portes d'accés a la Catedral de Palma.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.006

Una esplanada en primer terme, la qual ondueix a una
església possiblement de Romania.

Una església.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.052.004

Edificis de l'Administració de Romania, amb una torre
quadrada en primer terme, Més enllà es pot veure una
església.

Uns edificis de Romania.
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000
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1920 ca

IMATGES / CEL·LULOSA /
FOTOGRAFIA

323.072.010

Vaixell de pesca observat per unes persones des de la
sorra.

Vaixell a dins del mar.

1930 ca

IMATGES / VIDRE / FOTOGRAFIA

323.057.009

Xalet vist des d'un lateral, amb una pèrgola a la part
frontal.

Xalet de marina.
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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

RICARD GIRÓ633

000

PERSONALSFONS

200 OBJECTES /  /  /

633.000.200SS

1920 ca

OBJECTES / FUSTA / CAIXA

374.025.001

INCLOU ANOTACIONS MANUSCRITES A LLAPIS AMB
INVENTARI LLISTAT RELACIÓ IMATGES; CAPSES
ORIGINALS PLAQUES VIDRE MARQUES DIVERSES:

CAIXA FUSTA CONTENIDORA FONS FOTOGRÀFIC
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