Els diorames de El Quijote o la troballa d’un fotògraf.
1. Introducció
L'any 1929 es va inaugurar el Poble Espanyol de Montjuïc, a Barcelona, com un apartat de la
magna exposició “L'Art a Espanya” que es va realitzar al Palau Nacional, construït per a l'ocasió
al conjunt de la gran Exposició Internacional que va celebrar la ciutat comtal en aquest any.
Prefigurat com una exposició a l'aire lliure d'arquitectura tradicional de l'estat espanyol, acollia
diferents realitzacions arquitectòniques d'edificis de tot l'estat, seleccionats pels creadors del
nou recinte després de jornades d'estudi de material fotogràfic i de diversos viatges pel
territori. amb la intenció de recollir informació gràfica i visual que confirmés o renovés les
primeres idees constructives1
Dins el recinte del Poble Espanyol, als baixos d'algunes d'aquelles edificacions, es van realitzar
diferents propostes escenogràfiques sobre les províncies espanyoles en forma de diorames,
encarregats a diversos artistes2, així com un conjunt de gran rellevància realitzat per il·lustrar
la vida de Don Quixot de la Manxa, el conegut Hidalgo de Cervantes. La proposta per a la
realització d'aquests teatres quixotescos es va confirmar, dins de la Comissió de la Secció L'Art
a Espanya, el maig de 1926 i el dia 18 de maig el Comitè executiu de l'exposició va aprovar-ne
la realització, proposant la participació dels cervantistes espanyols Francisco Rodríguez Marín,
Juan Givanel Mas i José Martínez Ruiz “Azorin”, i dels artistes Carlos Vázquez d'Úbeda i Enric
Ros i Güell, pintors, i l'escenògraf Salvador Alarma a la confecció del projecte3 . Finalment, el
27 de juliol es va concretar la proposta a la figura del pintor Carlos Vázquez, al qual se'l va
convidar a fer una ruta per la Manxa “al objeto de preparar la ejecución de los diorames del
Quijote y del cuadro histórico de Cervantes”4. Segurament un dels motius de fer recaure
l’encàrrec en Carlos Vázquez fou degut a que ja l’any 1896 havia acompanyat durant un mes
im mig a Daniel Urrabieta Vierge per les terres manxegues per a trobar localitzacions o la
inspiració per a fer les il·lustracions que es publicarien en una edició il·lustrada del Quijote5.
Amb aquest precedent semblava l’autor idoni per al projecte quixotesc, i així fou contactat pels
responsables de l’Exposició Internacional. A més, la Comissió de “El Arte en España” incidia en
la carta enviada al pintor que “le acompañará en este viaje el fotógrafo artístico de nunestra
oficina D. Juan Manuel Alberti, el cual se pondrà a sus órdenes para completar
fotográficamente las referidas informaciones”6.
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El viatge en el qual els nostres personatges varen recórrer els escenaris quixotescs degué
iniciar-se a mitjans agost7 (va rebre confirmació per a dur-se a terme el 4 d’agost) i va acabar
cap a mitjans de setembre, ja que varen sol·licitar una autorització per a ampliar-lo
temporalment8, i segons la premsa local de Castella el dia 4 de setembre encara estaven
recorrent el territori9. Així doncs el 7 d’octubre, segons informació del Comité de la secció
artística de l’Exposició, “efectuado ya este Trabajo (el viatge) con señalado acierto, reunidar
por dicho señor (Carlos Vàzquez) cuantos datos y apuntes eran al efecto necesarios además de
un buen número de places que se custodian en nuestrros Laboratorios fotogràficos, puede
procederse a la ejecución de dichos dioramas”10 (figura 1), que es concretaren en els següents:
1. Don Quijote vetllant les armes, 2. L’aventura dels molins de vent, 3. Don Quijote i els
pastors de cabres, 4. L’aventura de Clavileño, 5. Don Quijote a la Cova de Montesinos i 6. La
mort de Alonso Quijano, el Bueno11.
L’itinerari realitzat per Vázquez i Alberti va partir de Ciudad Real cap a Puerto Lápice, passant
pels molins del Campo de Criptana (figura 2), per El Toboso, Argamasilla de Alba (Figura 3), les
Lagunas de Ruidero, el Campo de Montiel, Villahermosa, Fuenllana, Villanueva de los Infantes,
el Castell de Montizón (Figura 4), Torre de Juan Abad i Sierra morena12. De tots aquests llocs
Joan Manuel Alberti va anar realitzant emblemàtiques fotografies en negatius de placa de
vidre de 18x24 cm, que treballaria posteriorment a Barcelona. Efectivament, segons la relació
de treballs efectuats el mes d’octubre de 1926 en els laboratoris fotogràfics de la secció, Joan
Manuel Alberti va executar entre altres feines el revelat de negatius de 18x24 cm
corresponents a “77 asuntos del quijote; 4 de asuntos de Quevedo, 66 documentales varios”, a
més de positivats en paper de 18x24 cm, és a dir contactes de la placa, a raó de “147 de
asuntos del Quijote, Quevedo y documentales varios con destino al sr. D. Carlos Vázquez”13. El
positivat de material quixotesc s’allargà fins febrer de 1927, quan “se consigna la producción
de 21 copias para completar la colección del Quijote 18/24 y 15 ampliaciones de varios asuntos
de la Mancha 24/30”14 (Figura 5). Algunes de les fotografies foren identificades per l’autor amb
citacions concretes del llibre, escrivint en el marge blanc del paper fotogràfic el text al qual
feien referència (Figura 6).
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona guarda entre les seves col·leccions un conjunt de 97 còpies
positives, unes en paper blanc i negre al gelatinobromur, de 18x24 cm, i altres 12 d’igual
format virades i muntades en cartrons amb l’anagrama del fotògraf (JMA), procedents dels
anomenats treballs, així com 20 còpies dels diorames realitzats pel pintor. És molt possible que
les còpies que es varen fer l’octubre de 1926 per a Carlos Vázquez siguin les que han acabat al
Museo de Ciudad Real. Segons Jiménez, que elabora una descripció de la col·lecció Carlos
Vázquez que guarda el Museo Provincial de Ciudad Real:
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“Ésta llegó a Ciudad Real en fecha desconocida y está formada por ciento diecisiete ejemplares
de formato muy similar. Son positivos sobre papel, por lo general de unos 24x18 centímetros, y
se encuentran adheridos a cartones de diferentes colores, quizá por provenir del positivado
para una exposición. Su temática tiene por objeto bienes histórico-artísticos de la provincia de
Ciudad Real, composiciones cervantinas y vistas de paisajes (algunos positivos corresponden a
un mismo negativo). A la hora de realizar la catalogación, que puede consultarse íntegra en la
página web del Archivo de la Imagen de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya se
indicaron reservas en el origen de las fotografías explicando que la colección se compone de las
imágenes de las que se sirvió para componer alguno de sus cuadros, como la serie de
personajes manchegos que utilizó para realizar los Dioramas y otras fotografías realizadas
durante un viaje que hizo junto al ilustrador Daniel Urrabieta por las rutas del Quijote “15
2. L’autoria de les fotografies.
La dificultat d’atribuir l’autoria a unes fotografies quan no duen incorporat el nom del seu
creador, en forma de segell de tinta, segell sec, signatura o qualsevol altra indicació, es clara.
En el cas de les fotografies sobre els escenaris del Quijote que ens ocupen la manca de
documentació sobre qui acompanyava al pintor va propiciar alguns errors que avui es poden
esmenar.
Un any després d’inaugurar-se l’exposició Internacional de Barcelona el maig de 1929, Angel
Dotor publica un fascicle de l’Enciclopedia Gráfica sobre “La Mancha y Don Quijote”16 i inclou
algunes de les fotografies directes i cinc dels diorames realitzats per Carlos Vázquez, totes elles
executades per Joan Manuel Alberti, però la citació d’autoria queda indicada com a
col·laboració fotogràfica de l’Exposició de Barcelona en la procedència de les fotografies
(Figura 7).
La noticia que va propiciar el primer error, adjudicant les fotografies a la mà del pintor, s’inicia
amb la publicació l’any 1931 d’un Quijote il·lustrat “con 46 fotografías y 6 cuadros del insigne
pintor Carlos Vázquez, y 50 dibujos y una lámina del reputado dibujante L. Palao”17.
Efectivament, les fotografies que es mostren al llibre porten el peu de foto “Fotografia de
Carlos Vazquez”, i al text remarca “el aliciente y la novedad de estar avalorada por fotografías
de lugares de la ruta de Don Quijote, y composiciones fotográficas de algunas de las escenas de
la obra, debidas todas ellas al ilustre pintor Carlos Vázquez”18
Anys després, l’historiador de la fotografia Publio López Mondejar abunda sobre aquestes
imatges, i les data cap el 1925. El seu llibre Crónica de la Luz les adjudica també al pintor19 tot
dient que “Cercana al tópico, aunque con propósitos diferentes y realizada con una
sorprendente calidad, es la serie de 100 fotografías ideadas por el pintor Carlos Vázquez, para
realizar los dioramas que expuso en la Muestra Internacional de Barcelona en 1927 (sic).
Vázquez recorrió varios pueblos manchegos recreando fotográficamente algunos pasajes del
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Quijote. Un claro ejemplo de la estrecha relación que, en muchos casos, tuvo la fotografía con
la pintura”. Però en la publicació d’un nou estudi sobre la fotografia manxega de l’any 2005
(Figura 8) contempla la possibilitat que fos un professional qui realitzes les fotografies20,
deixant la porta oberta a noves investigacions.
De fet, la pròpia premsa de l’època dona informacions que indueixen a error. El periòdic El Sol
de 1926 indicava en una breu nota que “el pintor D. Carlos Vázquez realiza una excursión por la
región manchega, encargado por el Comité ejecutivo de la Exposición de Arte Español Antiguo
que ha de celebrarse en Barcelona en el año 1928. Su propósito es recorrer la ruta de Don
Quijote obteniendo fotografías para luego dedicar siete salas al héroe cervantino y una de
honor a Cervantes”21 de manera que sembla que el pintor sigui el fotògraf.
Aquestes indicacions possiblement varen influir en una identificació errònia de la Col·lecció de
Carlos Vázquez present al Museu de Ciudad Real, de manera que en la web de la col·lecció
s’indica que “El fondo fotográfico conservado en el Museo de Ciudad Real contiene las
imágenes de las que se sirvió para componer alguno de sus cuadros, como la serie de
personajes manchegos que utilizó para realizar los Dioramas y otras fotografías realizadas
durante un viaje que hizo junto al ilustrador Daniel Urrabieta por las rutas del Quijote. Algunas
de sus mejores fotografías están recogidas en la Enciclopedia de La Mancha y el Quijote de
Ángel Dotor”22
Finalment, la localització d’un article de premsa del moment del viatge va intentar aportar
alguna llum quan posa en boca del pintor: “Vengo de la Exposición de Arte Español antiguo que
se ha de celebrar en Barcelona en 1928. Para ello he de andar la ruta del Quijote, obteniendo
fotografías, para luego realizar, por medio de dioramas, siete salas dedicadas al Quijote y una
en honor de Cervantes. Nada ha escatimado este Comité para su buena presentación. (...) / ¿Y
han salido? / Desde Ciudad Real, luego fuimos a Puerto Lápice, Criptana... Donde este señor
que me acompaña, el gran fotógrafo Alberti, hizo interesantísimas fotos de los gigantes
molinos (...)”23
Aquesta referència serà recollida i investigada de forma errònia24 i va propiciar que es realitzés
una exposició sobre l’esmentat material fotogràfic amb el títol de “Don Quijote ante la càmera.
Los escenarios del Quijote en la fotografia de Loty”25 i fins i tot que aparegués la informació
sobre l’autor en diferents webs26 celebrant la visió d’un fotògraf sobre les terres cervantines.
Per dissort, es va prendre com autor un industrial francès resident a Madrid, Justin Marie
Charles Alberty, “Loty”, en lloc del fotògraf Joan Manuel Alberti i Espino, resident a Barcelona i
fotògraf de la secció El Arte en España de l’Exposició Internacional de 1929.
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3. La troballa d’un fotògraf
La investigació realitzada des de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona amb la voluntat de
documentar al màxim les fotografies que conserva ha permès identificar i reconèixer la gran
tasca fotogràfica realitzada per Joan Manuel Alberti des de la seva incorporació a la nòmina de
treballadors de l’Exposició Internacional de Barcelona, a partir de 1926.
La Secció “El Arte en España” ja citava en la seva primera proposta de reglament intern la
voluntat de mantenir un registre fotogràfic de les peces que anaven a incorporar-se a la gran
mostra, tot indicant en el número 31 de l’esmentada proposta reglamentaria que “la
Exposición archivará cuidadosamente los clichés de las fotografías sacadas a la llegada de los
objetos y completará esta colección con detalles hasta donde sea necesario a fin de tener de
este modo registrada en absoluto la totalidad de los objetos expuestos. Una vez instalada la
Exposición, sacará también fotografías del conjunto de cada sala”27. Per a realitzar aquest
ingent treball, el 14 de juny de 1926, un cop incorporat Alberti es sol·licita l’habilitació d’un
laboratori fotogràfic en una de les torres del Palau Nacional en construcció28.
La tasca que havia de realitzar Alberti dins l’organització de l’Exposició va quedar anunciada en
un altre document intern on es delimitava l’àmbit de treball respecte a l’altre gran fotògraf de
l’Exposició com fou Carlos Pérez de Rozas. Mentre aquest “tendrá a su cargo la ejecución de
cuantas fotografías sean necesarias para el archivo general de la Exposición de Barcelona,
como recuerdo gráfico de la misma del repertorio fotográfico general, de las ampliaciones que
se le confíen y cuantos trabajos le encargue la secretaria del Comité y la Dirección de Arte”,
Juan Manuel Alberti “tendrá a su cargo especialmente las reproducciones destinadas al
catálogo arqueológico; y en general todos los trabajos fotográficos de “El Arte en España” que
le encargue la Dirección”29. Així, quan els objectes que figurarien a l’exposició d’art anaven
arribant a Barcelona, Alberti realitzava fotografies de registre identificant l’objecte amb una
numeració que serviria després per a la confecció del catàleg. Es van fer un volum aproximat
d’uns 14.000 negatius en placa de vidre de 18x24 cm., treballant fervorosament en el nou
laboratori. A més, Alberti realitzava fotografies dels distints tallers de modelat, fusteria, etc.,
que treballaven per a la producció de la secció. Un exemple és la interessant imatge del taller
d’escultura on es reproduïen els elements que havien de figurar en els quadres històrics
previstos en el recorregut expositiu (Figura 9) o les còpies escultòriques d’elements
arquitectònics com portades d’esglésies o columnates.
Com en el cas de Vázquez, Joan Manuel Alberti va acompanyar altres artistes que tenien
l’encàrrec de realitzar els quadres històrics sobre moments de la història d’Espanya, com quan
va viatjar amb Francesc Labartà a Madrid a aplegar informació gràfica per a la realització d’un
quadre històric sobre Quevedo30, que es va instal·lar dins el recorregut de l’exposició del Palau
Nacional, o els diorames de poblacions espanyoles que figurarien al Poble Espanyol 31.
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Quan el maig de 1929 es va inaugurar la gran exposició , Albertí realitza un extens reportatge
fotografiant totes les sales del Palau Nacional (Figura 10), així com els espais de trànsit, creant
una documentació extensa i molt valuosa sobre la magna mostra i el seu edifici. Algunes
d’aquestes fotografies aparegueren publicades el Diario Oficial de la Exposición, aquesta volta
indicant l’autoria de les imatges al final de l’article respectiu.
La necessitat de disposar d’imatges de l’exposició, així com de les peces exposades, eren
múltiples: des de la publicació en mitjans de premsa fins a peticions estudiosos diversos, de
manera que la realització de còpies al laboratori no tenia final. La incorporació d’un altre
fotògraf en tasques de “revelador” el febrer de 192932 així com d’altres professionals per a la
realització de noves fotografies de les peces, va propiciar que Alberti assolís la categoria de
“jefe de la Sección de Fotógrafos”33.
Un cop liquidada l’Exposició en 1931 sabem que Alberti continua treballant en l’àmbit artístic i
museogràfic de la ciutat, i és nomenat fotògraf dels museus en gener de 193234, “dados los
trabajos de ampliación de los Museos, inventario de los objetos y publicación de reproduccions
en el Butlletí”, i treballarà calladament al costat del fotògraf i artista Joan Vidal i Ventosa, en
aquell moment fotògraf també dels Museus d’Art. Publicarà algunes fotografies a la Revista Art
de l’any 1932 i 193535, així com altres al Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona que es va
publicar fins l’any 1935.
Res més sabem de moment d’aquest fotògraf que va realitzar la gran tasca de reproducció de
les peces d’”El Arte en España”, que ens va deixar una visió del Palau Nacional de Montjuïc en
ple funcionament expositiu y que va treballar creant unes interessantíssimes imatges de La
Mancha del Quijote l’any 1926. Només un registre del padró de Barcelona de 1930 dona
informació sobre el seu domicili i aporta dues dades interessants sobre el lloc i data de
naixement, indicant que va néixer a Cuba l’any 1883. No sabem quan va venir a la ciutat
comtal, ni on va aprendre l’ofici fotogràfic, ni perquè els membres de l’Exposició parlen del
“fotógrafo artístico de nuestra sección”. La darrera informació és l’esquela publicada a La
Vanguardia el 24 de novembre de 1935, on s’esmenta la seva muller i fills. El registre de
defuncions de l’any 1935 indica que Alberti tenia en morir només 52 anys36.
Rafel Torrella
Conservador de l’AFB

Labarta junto con el fotógrafo SD. Juan Manuel Alberti, para tomar diversas informaciones necesarias
para la ejecución de uno de los cuadros que han de figurar en este Certamen”
31
En novembre de 2021 es localitzaren en el fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona uns negatius amb
vistes de León amb indicació en el sobre antic “Foto. Albertí”, cosa que fa suposar que varen ser
realitzats en acompayar a l’artista Miquel Fontanals a prendre informacions per a la realització del
diorana “Vista de la fachada de la Cateral de León desde el claustro” que s’instal·là com els altres dins el
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ANC1-715-T-2480. Gestió de l'Exposició de Barcelona. 18 mayo 1929. Apareix el nom de Joaquim Puig
Duran, incorporat en aquesta data amb aquesta categoría.
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ANC1-715-T-741. Junta de Museus de Catalunya. Sessió 4 gener 1932. “El director (dels museus)
exposa la conveniència de nomenar un altre fotògraf, donats els treballs d’ampliació dels Museus,
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Figures:
1

2

Diorama “El Quijote velando armas”, de Carlos
Vázquez. Còpia fotogràfica al gelatinobromur de
plata adherida a suport de cartró amb segell sec
del fotògraf a la part inferior dreta. AFB. Joan
Manuel Alberti
Molí manxec, 1926. Copia d’època al
gelatinobromur de plata, esmaltada. Imatge
emblemàtica de la Manxa i Don Quijote, captada
per Joan Manuel Alberti en 1926. AFB. Joan
Manuel Alberti

3

Argamasilla de Alba. El rollo o picota. 1926. Copia
d’època al gelatinobromur de plata, esmaltada
Aquesta imatge fou el motiu principal de
l’exposició sobre les fotografies del Quijote
realitzada en 2006, amb atribució errònia de
autoria. AFB. Joan Manuel Alberti

4

Castell de Montizón. 1926. Copia d’època al
gelatinobromur de plata, esmaltada AFB. Joan
Manuel Alberti

5

Cova de Montesinos. 1926. Copia d’època al
gelatinobromur de plata, esmaltada. Aquesta
fotografia va servir clarament d’inspiració per
l’execució del diorama 5, “Don Quijote a la cova
de Montesinos”. AFB. Joan Manuel Alberti

6

La Dulcinea de Sancho. Amb la inscripció:
“Capítulo IV. L.I. Todo el mundo se tenga, si todo
el mundo no confiesa que no hay en el mundo
todo doncella más hermosa que la emperatriz de
la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso”. Còpia
d’època al gelatinobromur de plata, esmaltada.
AFB. Joan Manuel Alberti
Fotografia publicada per Angel Dotor a l’
Enciclopedia Gráfica “La Mancha y el Quijote”
(p.30), amb el peu: “Una venta típica: la titulada
“La Eraspensa”, en Puerto Lápiche (…)”. Còpia
d’època al gelatinobromur de plata, esmaltada.
AFB. Joan Manuel Alberti
Fotografia “Las mujeres alegres de Don Quijote”
1926. Apareix encara sense atribució d’autor al
libro “La huella de la mirada”, de P. López
Mondejar
(2005).
Còpia
d’època
al
gelatinobromur de plata, virada, sobre suport de
cartró amb segell sec del fotògraf. AFB. Joan
Manuel Alberti

7

8

9

10

“El Arte en España. Talleres artísticos. Sección de
modelaje y escultura. Agosto 1928”. Còpia
d’època al gelatinobromur de plata, virada, sobre
suport de cartró amb segell sec del fotògraf.
AFB. Joan Manuel Alberti
Sala 23 de la exposició “El Arte en España”,
instal·lada al Palau Nacional de Montjuïc de
Barcelona.
1929.
Còpia
moderna
al
gelatinobromur de plata. AFB. Joan Manuel
Alberti

