
Ignasi Mayol i Pasant (Mataró 1875 - 1948).

EL FONS FOTOGRÀFIC MAYOL

El Museu Arxiu de Santa Maria se suma al Dia Internacional dels Museus mostrant un tast de
l’exposició El fons fotogràfic Mayol, prevista per a la tardor d’aquest 2020, sempre que les
directrius sanitàries permetin dur-la a terme. Consistirà en una selecció de fotografies que
Ignasi Mayol i Pasant (Mataró 1875 - 1948) va realitzar en plaques de vidre durant les primeres
quatre dècades del segle XX.

L’exposició parteix d’un treball arxivístic de Cristina Navarro Miguel, màster en Anàlisi i Gestió
del Patrimoni Artístic per la UAB, que ha posat en valor un conjunt de més de 1.500 imatges
inèdites de Mataró i els seus entorns, i de diversos llocs de Catalunya, Balears, València, Madrid,
Andalusia, França, Itàlia, Suïssa i Alemanya, entre altres.

El fons Mayol va ingressar al Museu Arxiu l’any 1985 gràcies a la donació dels fills de l’autor:
els germans Albert, Ignasi, Claudi i Núria Mayol Roca. El fons es compon de gairebé tres mil
imatges en diferents suports. El format més abundant i més representatiu (1.553 unitats) és el
de les plaques de vidre estereoscòpiques de 4,5 x 10,7 cm, datades entre 1902 i 1946.

Ignasi Mayol, home culte, actiu i preocupat pel progrés social, va treballar d’enginyer municipal,
va ser professor de l’Escola d’Arts i Oficis i director de la Caixa d’Estalvis de Mataró. Va ser
soci fundador i president de l’Associació Excursionista de Mataró. Com a col·laborador de
Francesc Carreras i Candi i com a fotògraf amateur, va recórrer i capturar molts indrets de
Catalunya interessat per l’estudi del folklore, el paisatge, l’arqueologia i la història, i per àmbits
més tècnics com el ferrocarril, els embassaments, etc.

Ignasi Mayol va emprendre força viatges a l’estranger. Per a ell viatjar no era una activitat
exclusivament d’oci, sinó també una forma d’instrucció i de coneixement. Les seves fotografies,
d’un interès més documental que no pas artístic, són el reflex d’una mirada inquieta i avançada
a la seva època.



Can Bruguera. «Després de batre», agost 1905. El bulevard de la Rambla mataronina, l’any 1933.

Una barca de pesca a la platja de Mataró, s/d. Commemoració del XVIè centenari del martiri de
les Santes a l’església de Santa Maria de Mataró.
Ofici del 27 de juliol de 1904.

El salt d’aigua de can Boada. Mataró, s/d. Els Tres Tombs. Mataró, gener de 1906.



Excursió al castell de Burriac. Argentona, l’any 1930. La platja de Sitges, l’any 1933.

Treballadores de la fàbrica Gruart-Vergés.
Palafrugell, desembre de 1904.

La plaça de l’Ajuntament. València, s/d.

Salt sobre esquís. Alps suïssos, s/d.


