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L’any 2016 el Museu del Ter va presentar l’exposició “La fotografia de Cintet Rifà Angla-
da. Una mirada etnogràfica (1900-1930)”. L’exposició va generar molt interès i posterior-
ment va itinerar al Cercle de Sant Lluc de Barcelona, al Museu de la Torneria de Torelló 
i a l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. Aquest breu catàleg de l’exposició que 
es va fer a Manlleu i que encara pot itinerar per més espais completa aquesta primera 
tasca de divulgació d’aquest fons fotogràfic. 

L’exposició que va proposar el Museu del Ter sobre el fons fotogràfic de Cintet Rifà An-
glada (Manlleu 1879-Barcelona 1938) és només una de les moltes exposicions possibles 
que poden emergir d’aquest fons extraordinari. Parlem de gairebé 3.000 fotografies, 
plaques de vidre, principalment estereoscòpiques, preses entre l’any 1900 i l’any 1930 
aproximadament. 

Amb aquesta exposició vam voler destacar el que considerem que és la característica més 
valuosa de la fotografia de Cintet Rifà, que hem denominat la mirada etnogràfica. Una 
mirada que Rifà projecta a la comarca d’Osona, i especialment a la vall del Ges, als peus 
del santuari de Bellmunt, on Cintet Rifà va recollir les formes de vida i treball en un entorn 
rural, al voltant de la casa familiar del Serrat de Nespla, adquirida pels Rifà l’any 1897.

Què significa l’expressió “mirada etnogràfica”? Cintet Rifà no era un etnògraf, no ens 
consten ni els coneixements ni la formació que ens permetria identificar-lo com a tal. 
A més, la seva aportació és exclusivament fotogràfica. No ens han arribat altres tipus 
d’escrits ni anotacions. Tot i això, en la seva fotografia, hi identifiquem la curiositat i la 
voluntat de descripció de formes de vida pròpies d’un etnògraf. No sabem si les percebia 
en extinció, però està ben clar que, com a membre d’una família benestant d’industrials 
de Manlleu amb residència a Barcelona, sí que les sentia com a molt diferents de les 
seves. Segurament exercien sobre ell una certa fascinació romàntica. En la seva obra 
també hi ha paisatge, és cert, però l’interès central de Cintet Rifà i la seva fotografia són 
les persones i el seu dia a dia.

A les sèries fotogràfiques que trobareu a continuació, preses preferentment durant les 
seves habituals estades a la casa familiar del Serrat, trobareu un exemple excel·lent 
d’aquesta mirada. Des de les tasques del cicle agrícola a les feines relacionades amb el 
bestiar, o el bosc, passant per les dones del món rural, que trobem magníficament repre-
sentades en la seva fotografia. En aquesta mateixa casa, la família ha conservat aquest 
valuós fons fotogràfic, actualment dipositat a la Biblioteca de Catalunya i a l’abast ja 
d’investigadors i documentalistes.

Carles García Hermosilla
Director del Museu del Ter

Novembre de 2018
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1. 
Cintet Rifà a la sala de la casa gran del Serrat. 1900 aprox.

2. 

Grup familiar a la sala gran. 1900 aprox.
3.

Fent una fontada a l’entorn del Serrat.

4. 
Jacint Rifà i Munt, pare de Cintet Rifà.

6. 
Grup familiar a la galeria de la casa gran. 1900 aprox.
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Cintet Rifà Anglada 

Jacint Rifà Anglada, conegut i recordat 
en l’entorn familiar com a oncle Cintet, va 
néixer a Manlleu l’any 1879 en una famí-
lia d’industrials del tèxtil manlleuenc que 
a principis del segle XX, en un context de 
greu conflictivitat social, va traslladar la 
seva residència principal al carrer del Bruc 
de l’eixample de Barcelona. En Cintet, tot i 
treballar sempre en l’empresa familiar, no 
va exercir mai el paper de lideratge que sí 
que van assumir alguns dels seus germans. 
Solter, amb temps i diners, la seva sensibi-
litat el va portar cap a altres activitats: els 
llibres, la pintura, els viatges i, és clar, la 
fotografia. Aquest fons n’és una bona mos-
tra. Cintet Rifà va morir l’any 1938, en plena 
guerra civil, i va deixar el llegat de les seves 
fotografies, que es van conservar a la casa 
del Serrat de Sant Pere de Torelló, l’altre 
gran escenari de la seva vida i, sobretot, de 
la seva mirada fotogràfica.

 

 5.
Grup familiar. A l’esquerra veiem Joan Rifà, germà d’en Cintet. 
Va morir al Serrat l’any 1901. 1900 aprox.
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Imatge de l’entrada del canal i la fàbrica 
de Can Rifà, al sud del nucli de Manlleu, 
en el meandre de la Devesa. Els Rifà eren 
una antiga família d’industrials manlleuencs. 
Un dels seus avantpassats, Jaume Rifà 
Baulenas, ja posseïa una fàbrica amb telers 
manuals a Manlleu l’any 1838. L’any 1862, 
els seu fills (Jaume i Josep Rifà Sabatés) 
adquireixen els drets d’aigua i projecten la 
fàbrica de Can Rifà (a la fotografia). Aquesta 
indústria l’hereten posteriorment els fills de 
Jaume Rifà Sabatés, entre ells Jacint Rifà 
Munt, pare de Cintet Rifà, i continuador de 
la tradició industrial familiar. Els Rifà van tenir 
altres fàbriques, a Malars, Ripoll, l’Hospitalet 
de Llobregat, Torelló, etc. Però el cognom 
Rifà va quedar per sempre lligat a aquest 
racó del Ter a Manlleu.
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Vista general de l’indret del Serrat
de Nespla entre 1901 i 1912. S’hi veu 
la casa gran, l’ermita de Sant Roc, 
en el camí cap a Sant Pere de Torelló, 
i el santuari de Bellmunt. Jacint Rifà 
Munt comprà la finca a la família 
Serrat el 3 de juny de 1897. Els Rifà, 
fabricants de Manlleu, buscaven un 
lloc assolellat i amb vistes a la plana 
de Vic per fer-hi llargues estades. 
Tenien l’esperança que en Joan, 
un dels seus fills, es recuperaria 
de la seva malaltia. Buscaven també 
allunyar-se dels conflictes socials 
que tenien lloc a Manlleu. Jacint Rifà 
va afegir la casa gran a un conjunt 
que disposava ja de dues cases on 
vivien els masovers, la Casa de Dalt 
(1261) i la Casa de Baix (1861). Aquest 
és l’escenari preferent de l’activitat 
fotogràfica de Cintet Rifà.
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Jacint Rifà i Munt i Josefa Anglada van tenir 
sis fills: Jaume, Cintet, Joan, Elvira, Eduard 
i Salvador. Joan, per la salut del qual Jacint Rifà 
i Munt compra el Serrat, mor a la casa l’any 
1901. Durant els primers anys del segle XX la 
família va créixer i les seves estades eren motiu 
de fontades i excursions, com la de l’escena 
que es veu en aquesta fotografia, sobretot per 
alegrar la vida d’en Joan, un dels germans de 
Cintet Rifà.
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Exemple de fotografies estereoscòpiques

14 15

Tècniques fotogràfiques

Als inicis del segle XX la fotografia arriba a les 
classes benestants gràcies als avanços tecno-
lògics. És en aquest context que Cintet Rifà des-
envolupa la seva afició per la fotografia, utilitza 
diferents càmeres i investiga sobre els proces-
sos fotogràfics. La prova la tenim en el seu lle-
gat, en el qual trobem negatius i positius de vidre 
i nitrats de diferents mides, una gran quantitat 
de fotografies en format estereoscòpic, nom-
brosos autocroms, uns quants positius de vidre 
amb viratges monocromàtics i altres acolorits a 
mà, i diverses preses d’imatges panoràmiques.

La fotografia estereoscòpica permet veure foto-
grafies en tres dimensions. Es prenen dues imat-
ges separades entre si horitzontalment uns 60 
mm, que és la distància interpupil·lar de l’ésser 
humà. Cintet Rifà captava aquestes dues imat-
ges amb una càmera de dos objectius i sobre 
una sola placa fotogràfica, la revelava i la pas-
sava a positiu i, amb l’ajuda d’un visor especial, 
l’espectador podia veure la fotografia en relleu. 
Per a les vistes panoràmiques utilitzava aques-
ta mateixa càmera, que permetia desplaçar la 
part frontal de manera que un dels dos objectius 
quedava al centre de l’aparell i, d’aquesta ma-
nera, l’altre quedava anul·lat. Així s’obtenia una 
sola imatge que ocupava tot l’espai de la placa 
fotogràfica. L’autocromia va ser un dels primers 
sistemes de fotografia en color i va ser paten-
tat pels germans Lumière el 1907. Es tracta d’un 
procés que, bàsicament, consta d’una placa de 
vidre damunt la qual hi ha una mescla de grans 
de midó molt petits tenyits amb els tres colors 
primaris que, al seu torn, està recoberta d’una 
emulsió pancromàtica de blanc i negre.
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Exemple de fotografia panoràmica
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Exemple d’autocrom Exemple de viratge monocromàtic
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1.
Un dallador, amb el carbassot de la pedra d’esmolar penjat a la faixa, 
dalla  melca (blat de moro sembrat espès destinat a farratge per al 
bestiar).

2.
Tres homes arrenquen patates a cops d’aixada i les deixen apilades en 
dos rems al llarg del camp.

3. 
A l’era de la casa, un nen a primer pla mira la càmera mentre darrere seu 
un home bat faves amb les batolles.

4. 

A l’era de la casa, un home garbella les faves batudes mentre l’altre en 
porta un sac cap al graner. 

5.

Dos homes surten del femer amb el parell de vaques arrossegant  la 
carreta carregada de fems. 

6.
Un home descarrega amb les àrpies els fems de la carreta i en fa pilots al 
camp mentre l’altre mena el parell de vaques.

Tardor i hivern 
en el cicle agrícola
Les fotografies de Cintet Rifà ens permeten 
seguir el cicle agrícola a la casa del Serrat.  
Al setembre es comença a collir les tardane-
ries, els fesols, les patates i el blat de moro. 
A l’octubre es prepara la llavor dels grans 
d’aresta per, passat sant Lluc, començar 
a sembrar els camps aparellats. S’inicien 
les vetlles d’espellofar el blat de moro que 
s’acaben per Tots Sants, data d’inici del nou 
any agrícola. Entrat el novembre es por-
ten fems als camps i es comença a fangar 
o a llaurar amb l’arada d’orelló, feines que 
s’aturen amb les primeres glaçades fortes. 
Es talla llenya de bona lluna i entrat desem-
bre, si no fa bo per treballar la terra, es fan 
feines de manteniment de la casa i de les ei-
nes, i s’engruna blat de moro despenjant-lo 
dels forcs del sostre. Al gener i al febrer 
s’escuren els corrals i es remena el femer 
amb lluna nova per fer bons fems.  
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7. 
Prop de la casa, un home llaura amb el parell de vaques junyides de coll arrossegant l’arada 
d’orelló. 1905 aprox. 

8.

Un home amb el parell de vaques i l’arada d’orelló fa la llaurada fonda mentre un altre va 
escampant els fems amb la forca. 1905 aprox.

9.
. 

Un home fangant un camp en el moment de clavar la fanga pitjant la bancada amb el peu
1905 aprox.

10.

’oDos fangadors fangant en un camp, on pel diferent color de la terra s bserva la fangada feta 
durant el jornal,  mentre  un home va escampant els fems darrere seu. 

7

10

8 9
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A l’interior de la casa, un home lliga les pellofes 
d’un forcat d’espigues de blat de moro espellofat 
per poder-lo penjar als claus de les bigues del 
sostre a fi que s’acabi d’assecar i de tenir-lo 
fora de  l’abast de ratolins i rates. Assegut sobre 
els forcats, un nen mira la càmera, envoltat 
d’espigues, pellofes i dos coves. Tots dos porten 
gorra al cap i van calçats amb esclops.
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Llaurada fonda feta amb arada d’orelló estirada 
per un parell de  vaques junyides amb  jou de coll, 
ajudades per una euga amb cabeçó, collar, tirants 
i balancina. Amb la serra de Forat Micó al fons, 
un home escampa fems amb la forca mentre que 
l’altre mena el parell de vaques. La dona vigila que 
l’euga vagi arran de la llaurada prop de dos pilots 
de fems i les roderes de la carreta que els ha 
transportat.
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1.
Segador fent l’estassada amb el volant a la mà dreta, l’esclopet 
protegint  la mà esquerra i el garrot de lligar penjat a la faixa. 1905 
aprox.

2.
Colla de sis segadors afilerats  segant un camp de blat; el del primer 
pla, amb un manat de blat fa  el vencill que servirà per lligar la 
garba. 1905 aprox.

3.
Segador estrenyent el vencill en el moment de lligar la garba amb el 
garrot de lligar. 1905 aprox.

4.
Segador esmolant el volant  amb la pedra d’esmolar i, al fons, 
asseguts sobre les garbes, la colla fent beguda. 1905 aprox.

5.
Un home amb els capells ja fets, a punt de cobrir els gavellons, 
arrenglerats en un camp acabat de segar. 1905 aprox.

6.
Dos homes dallen l’herba d’un prat. Mentre el primer esmola la 
dalla, l’altre va dallant l’herba i la deixa arrenglerada a rems.

1 2

5

3

4 6

Primavera i estiu 
en el cicle agrícola
Al març el sol ja escalfa i els arbres co-
mencen a borronar, es trullen els sem-
brats i passat Sant Josep es planten les 
patates als camps femats i fangats o 
llaurats a la tardor. A l’abril s’herbegen 
els sembrats i pel maig, passat sant Isi-
dre, es planta el blat de moro, es caven 
les patates i es dalla la trepadella. Pel 
juny s’esbrina i es cava el blat de moro, es 
calcen les patates i es dallen els prats per 
arreplegar l’herba seca. Pel juliol les co-
lles de segadors seguen a cops de volant 
els camps dels grans d’aresta i deixen els 
gavellons afilerats a les vores. A l’agost 
es garbeja, es fan els modolons a l’era, es 
bat a pota amb els cobles d’eugues, s’api-
la la palla als pallers, s’entra el gra al gra-
ner i s’estripen els rostolls per preparar la 
terra per a la propera anyada.
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7.
Una dona atura el parell de vaques i dos homes garbegen carregant 
la carreta amb les garbes de la vora del camp rostollat, per portar-
les cap a l’era. 1905 aprox.

8.
Un home descarrega les garbes de la carreta i les apila a l’era per 
fer-ne un modoló. 1905 aprox.

9.
Modolons arrenglerats en una vora de l’era a punt per anar parant 
les batudes. 1905

10.
A l’era de la casa, l’eugasser, amb les xurriaques a la mà,  fa voltar 
per sobre la batuda un coble de tres eugues.

11.
Quatre batedors amb forques fan l’espolsada després d’haver tret el 
coble d’eugues que han fet l’esgarbassada. 

12.
Tres batedors, amb forques de lledoner i borrasses, van pujant la 
palla a dalt de paller, on dos palleraires la van pitjant al voltant de la 
perxera per fer el paller.  1905 aprox.

7 8

11
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10 12
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13.
Dos homes i un vailet, amb un tiràs arrossegat pel parell de vaques, transporten 
la palla des de l’era de batre cap a la vora de la perxera on fan el paller. 1905 
aprox.

14.
Cinc batedors i una dona, amb tirassos i escombres, apilen el gra després 
d’haver tret la palla i passat el pinte per treure els pallussos. 1905 aprox.

15.
Dos batedors, amb la pala i la forca de ventar, tiren enlaire el gra barrejat amb 
boll a fi que el vent el netegi. 1905 aprox.

13 14 15
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Juny o juliol a la Plana. Any 1905 aproximadament. 
El blat ja és segat. El davanter de la colla de 
segadors –homes <<de muntanya>> que han baixat 
al pla, com explica la cançó que cantaven—, ha 
cridat <<A la garba!>>: és el crit per anar a beure 
i aturar la feina, ni que sigui per una estoneta. Un 
alça el porró, l’altre empunya el càntir, un tercer 
fa que balla amb el volant a una mà i el porró a 
l’altra, potser responent a la tonada que toca el 
davanter amb el cornetí. El capità o cap de colla, 
un home més gran i respectat, és qui els mana 
i l’únic que va amb el cap cobert, com a símbol del 
poder. Dues canalles s’ho miren amb el masover, 
potser, un tros lluny. Una esmola, amb el sac dels 
segadors que van pel món a l’esquena. De les 
faixes pengen els lligadors i esclopets per fer la 
feina. 
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Després d’haver segat els camps, de garbejar, 
de fer les batudes i els pallers,  tan aviat com es 
pot, amb el parell de vaques junyides de coll i 
l’arada xica, es fa la feina d’arrencar els rostolls 
o ‘rostollar’ a fi de posar de seguida la terra en 
bon guaret i mantenir-ne la saó. Cal observar  
la filera de gallines que segueixen el solc, 
esgarrapant adelerades la terra per menjar-se 
els cucs i insectes que la rella de l’arada ha anat 
deixant al descobert. 1915 aprox.
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Durant les llargues jornades de 
sega els segadors fan vida al camp 
alimentats regularment  per les 
dones de la casa que els porten 
el menjar amb la cistella. Seguint 
l’horari solar, a les 6 del matí, els 
segadors han començat  a segar, a les 
7 han fet  l’esmorzar, a les 9 la beguda 
del matí, a les 11 el beure de les onze, 
a les 12 el dinar, a les 4 de la tarda la 
beguda de la tarda i a les 7 el beure 
de l’aixecada de l’ase (escena que 
apareix en  la fotografia) que, com 
indica el nom, és el més feixuc pel 
fet  d’haver-se de tornar  a posar 
a la feina un cop acabat.
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1. 
Anant a buscar aigua a la font del Desmai.

2.
Carregant un gran carabassa.

3.
Anant a buscar palla al paller per al bestiar.

4.
Dona carregant un gran cove de palla.

5.
Rentant la roba a la font. 

6.
Rentant la roba a la font.
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Les dones a pagès
Les seves fotografies són un document ex-
cepcional per comprendre la importància 
del treball femení en el món de la masia. 
Les dones apareixen retratades en múlti-
ples activitats que abasten tots els àmbits 
del treball i la vida quotidiana. Les trobem 
tenint cura del bestiar, els porcs, les ga-
llines, les cabres, les vaques...; participen 
de les activitats agrícoles;  van a mercat, 
amb tot el que representava aquesta ac-
tivitat tant per a la comercialització dels 
excedents de la casa com per a l’assorti-
ment d’aquells productes que no es podien 
produir en la unitat familiar; asseguraven 
el proveïment d’aigua per a la casa i el bes-
tiar; i sí, també feien aquelles activitats 
més identificades amb l’àmbit domèstic: 
rentar la roba, tenir cura de la canalla i 
cuinar i vetllar per l’alimentació de tots els 
membres de la família...  
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7.
Amb les gallines.

8.
Guardant el porcs.

9.

Cosint a l’interior de la casa de Dalt, una de les masoveries 
del Serrat.

10.

Espellofant blat de moro a la casa de Dalt.

Dones del Serrat anant a mercat cap a Sant Pere de Torelló. 
1905 aprox.

11.

12.

Vidraneses anant a mercat a Sant Pere pel camí ral 
que passava pel Serrat.

7 8

11 12

9 10
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Dues dones carreguen una perola d’aigua des 
de la bassa dels Comes. Al Serrat, com a tantes 
i tantes masies, l’aigua marcava el ritme del 
treball diari. Se’n necessitava per a la casa i per 
al bestiar. Cada dia s’havien d’omplir els càntirs, 
les galledes, les peroles i altres recipients, per 
fer-ne ús. L’aigua de la pluja alimentava els dos 
pous (el pou nou i el pou de les nogueres), les deus 
de les fonts, omplia les basses i feia baixar el riu 
i el rec. El collater i el semaler, tal com veiem a la 
imatge, facilitaven la feina de carregar els viatges 
d’aigua. Si els recipients eren oberts es tapaven 
amb branques de boixos i l’aigua no es perdia 
pel camí. Aquests viatges fressaven camins, els 
camins de l’aigua.



4746

Característica escena domèstica relacionada amb 
l’elaboració del pa i les coques. Mentre una de les 
noies està posant una coca pastada  al forn, sembla 
que la senyora s’ha posat a metre lleute, és a dir, 
preparar el llevat per a la propera fornada. 
El llevat que s’utilitzava per fer una nova amassada 
provenia sempre de la darrera fornada, de la qual es 
guardava un tros de pasta agra per barrejar amb la 
nova massa. Aquest fragment de pasta, que es podia 
guardar durant uns dies, calia posar-lo a la lleutera, 
que acostumava a ser un recipient de fusta o un plat 
com el que es veu a la fotografia. Tot i que es tapava 
amb un drap, aquest llevat s’assecava una mica 
i acabava fent una crosta superficial que calia treure 
abans de fer la nova massa. Probablement aquesta  
és l’acció concreta que està fent amb el plat a la 
falda i amb la cullera a la mà.
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1.
El pastor amb barretina i espardenyes de set vetes, espera al portal del corral el 
moment per engegar el ramat a pasturar.

2.
El ramat d’ovelles surt del corral per anar a pasturar. 

3.
Un vailet en un fred dia d’hivern embolicat amb una flassada guardant el baciu, o sigui, 
el ramadet d’ovelles que no crien.

4.
Ramada transhumant amb el pastor i el gos d’atura al davant seguint el camí ramader.

5.
Un vailet provant d’encendre un focarret de brancada per fer-se passar el fred mentre 
guarda el ramat.

6.
Un vailet  amb caputxa i esclops repenjat en el bastó a tall de pastor, escalfant-se vora 
del foc mentre guarda el ramat.

1 2

54 6

3

Els pastors i el bestiar 
El bestiar i els pastors són un altre dels grans te-
mes que enfoca la càmera de Cintet Rifà. Al setem-
bre, acabades les feines de batre, es desferren les 
eugues, i passat Sant Miquel el pastor torna pel 
camí ramader de les pastures de muntanya amb 
el ramat d’ovelles, que les apleten cada dia en els 
camps que volen femar, fins que per Nadal les en-
corralen. Pels volts de Santa Teresa, a l’octubre, 
comencen a xaiar les ovelles, i els porcs, a l’en-
greix, cal atipar-los fent bones perolades. Pel no-
vembre, passat Sant Martí, s’inicien les matances 
de porc i per Sant Andreu se separen les ovelles 
de cria del baciu. Durant els mesos de desembre, 
gener i febrer s’ha d’ajudar el vaquer i el pastor a 
cuidar el bestiar estabulat, que fins al març no es 
comença a engegar a la pastura. Durant aquest 
mes les vaques, les eugues i les truges comencen 
a parir i les dones van per posar llocades. A l’abril, 
amb l’herba tendra, el bestiar comença a anar tip i 
les dones tenen feina amb els pollets nascuts. Pel 
maig comencen a amarrir-se les ovelles, pel juny 
se les esquila i pels volts de Sant Joan el pastor 
s’emporta el ramat cap a muntanya. 
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7.
Pastor amb barretina, tapaboques i sabates ferrades, repenjat en el 
bastó, postura pròpia dels pastors.

8.
Un pastor amb barretina, vestit de vellut, faixa i calçat amb esclops 
ferrats. A l’espatlla porta el  tapaboques, a sota l’aixella el  paraigua 
i el bastó a la mà.

9.
Un vailet  amb camisa blanca, calces de vellut, gorra i xurriaques a la mà, 
guarda la vacada un dia de bon temps.

10.
Un home i un vailet abeurant el bestiar gros a la bassa, vuit vaques, dues 
burres i una euga.

11.
Un vailet amb barretina i esclops guardant un bon ramat de bestiar gros 
amb l’ajuda d’un gos mastí al rasos de Múnter, cap al Puigsacalm.

7 8 9 10

11
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12.
El porc lligat per una pota de darrere abans de portar-lo al banc de matar. 
1905 apro

13.

El porc degollat dóna la sang que la mocadera s’afanya a recollir en un 
atuell. 1905 aprox.

Dos homes ajauen el porc sobre el banc de matar mentre el matador el 
subjecta amb  el ganxo clavat sota la barra de l’animal. 1905 aprox.

14.

 

El porc, bo i socarrat, estirat a sobre el banc a punt per ser pelat amb la
ganiveta, la pedra tosca i l’aigua calenta. 1905 aprox.

16.

El porc ja mort, estirat sobre el socarrador de buscalls, és socarrat amb 
foc d’argelagues mentre un home el va pelant amb la rasqueta. 1905 
aprox.

17.
Al porc ja se li ha tret la careta; resta només la barra, que es comença a 
esquarterar obrint-lo per l’espinada. 1905 aprox.

12

15

13 14

16 17

15.

x.
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Prop del Serrat de Nespla, abrigat amb vestit de 
vellut, barretina, capa de caputxa,  paraigües 
i sabates gruixudes, el pastor guarda el ramat  
mentre pastura  un rostoll de melca. Tret que plogui 
i faci molt mal temps, el ramat d’ovelles se sol 
engegar cada dia a pasturar; els pastors les han de 
guardar llargues hores a la intempèrie i han d’anar 
ben equipats per afrontar les inclemències del 
temps. 1905 aprox.
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Un vailet somriu content a la càmera posant repenjat 
en el bastó mentre torna d’abeurar la vacada a la 
bassa i la mena cap a les pastures. Des de ben 
petits, els infants de pagès s’incorporen a les feines 
del mas i tenen assignades determinades feines 
apropiades per a la seva edat. Les feines de guardar 
el bestiar solen ser les més habituals, ja que no 
requereixen gaire força física i ocupen llargues hores 
d’espera atalaiant el bestiar mentre pastura.
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En els pendents prop de Bellmunt, el fotògraf 
ha muntat l’escena bucòlica. Tres nens de 
pagès amb els vestits i la disposició que tant 
agrada en la idealització de ciutat: faixa, armilla 
i barretina, amb manta i posat de pastor, el de 
la dreta, i fent que escolta; espardenyes de 
set vetes i instrument a la boca, el del centre. 
Quin instrument toca? Per la mida i per les 
galtes inflades, sembla un grai, o sigui, el grall 
o tub de digitació melòdica de les cornamuses. 
La torneria Reig de Torelló van ser durant dos 
segles els grans fabricants catalans d’aquesta 
mena d’instruments. 1905 aprox.
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1.
La llenya a punt per muntar la carbonera.

2. 
La carbonera encesa.

3.
Desmuntant la carbonera i carregant el carbó en sàrries.

4.
Carregant els matxos amb les sàrries de carbó.

1 2

3 4

Les feines del bosc 
Les feines d’explotació forestal són un al-
tre dels gran temes retratats a bastament 
per Cintet Rifà durant les seves estades al 
Serrat. L’aprofitament dels recursos que el 
bosc ofereix ha estat una constant al llarg 
dels segles. Durant el primer terç del segle 
XX, en aquests indrets de la vall del Ges es 
fan rompudes al bosc amb l’objectiu d’ob-
tenir terres de conreu o prats de pastura;  
s’exploten intensivament arbres i arbustos 
amb diferents usos, ja sigui en la indústria 
tornera de la vall del Ges o en el carboneig. 

Aquesta pressió humana sobre el bosc ca-
racteritzava un paisatge molt desforestat 
fins a la dècada de 1960 com es pot veure 
en moltes de les fotografies de Cintet Rifà. 
L’abandonament progressiu del món rural i 
la substitució de la llenya i del carbó vege-
tal com a combustible habitual a les llars 
ha permès una recuperació significativa 
dels boscos de la vall del Ges i del país en 
general.
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5.
Pere Martí Molas, el carboner de Sant Pere de Torelló

6.

Carro de bous carregat de llenya.

. 

 TorellóGrup de feixinaires baixant des de Sant Roc cap a Sant Pere de
1915 aprox.

8.

7. 
Un feixinaire baixant cap a Sant Pere.

9.

Feixinaire fent un descans

8

7

9

5 6
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Grup de feixinaires a Sant Roc. El feixinaire anava 
al bosc amb el seu petit instrumental, serres 
i ganivets de podar. Buscava fusta arbustiva de 
boix o avellaner. Tallava un feix, el lligava i els 
transportava cap al poble. Era una tasca molt 
dura perquè el feix pesava de quaranta a seixanta 
quilos. Els quatre o cinc quilòmetres entre la zona 
d’explotació i el poble només permetia el descans 
relatiu del feixinaire quan aquest baixava pels 
rocams llisos tot fent el trot de ca, una mena de 
moviment que permetia baixar el feix pels costers 
rocallosos tot rossolant. Els feixinaires generalment 
eren pagesos que complementaven els seus 
ingressos tot venent càrregues de fusta o llenya per 
als torners, flequers o teulers de la contrada.



6766

Els serradors també s’instal·laven al bosc amb 
l’objectiu d’explotar una fageda, una roureda 
o una pollancreda, per posar només uns exemples. 
Portaven tot el seu utillatge al bosc, la serra grossa 
i la pollina, una mena de banc de suport per posar-hi 
el tronc. Amb els treball de tres o quatre serradors, 
podien fer taulons o bigues al mateix indret. 
El producte obtingut, transportat amb matxos 
o carros, era emprat com a material de construcció, 
de fusteria o de torneria. Els camins, però, sovint 
eren camins de bast i només permetien el transport 
dels traginers amb mules i matxos. Als llocs planers 
hi podem veure els carros tirats per bous.
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Les colles de carboners, avui gairebé 
desaparegudes, feien carbó vegetal a partir dels 
troncs de diverses espècies d’arbre, sobretot roure 
i alzina. La preparació de la carbonera i la lenta 
combustió del tronc requeria la presència dels 
carboners al bosc durant les setmanes de feina. 
La cabana dels carboners s’improvisava en un lloc 
proper i el menjar sovint era transportat per algun 
vailet de la colla des del poble. Una vegada acabat 
el procés d’elaboració, el carbó era transportat en 
sàrries i matxos cap al poble i, d’allà, era distribuït 
pel territori per la via del ferrocarril. Alguns 
carboners, com en Pere Martí Molas, varen viure 
una època daurada del carboneig durant la primera 
meitat del segle XX, i va arribar a explotar vint-i-cinc 
finques rurals.
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Enterrament
Entre el fons fotogràfic de Cintet Rifà trobem algu-
nes sèries de fotografies que recullen els diferents 
moments d’un esdeveniment. És el cas de l’ente-
rrament a pagès que recullen aquestes imatges. 
En aquest cas es tracta en realitat de dos enterra-
ments diferents, com es pot veure per la flassada 
que cobreix el taüt; en un cas blanc, potser perquè 
es tractava d’un infant, i en el final de la sèrie, de 
color negre.
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Manlleu

1.
Vista de Manlleu amb el pont de can Molas en primer terme. 
A la façana urbana hi destaca la fàbrica de can Blau i els rentants. 1925 
aprox.

2.
Vista de Manlleu també des del pont de can Molas. 1930 aprox.

3.

Passant de la Festa del Tonis al carrer del Pont. 
4.

El campanar reflectit al Torrent Magí. 
5.

Plaça Fra Bernadí. Any 1900 aprox.

6.
Plaça Fra Bernadí. Any 1930 aprox.

1

2

3

1 2
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Els llocs
Com hem vist, el Serrat de Sant Pere és 
l’indret privilegiat de la fotografia de Cin-
tet Rifà. Però el fons és també molt ric en 
fotografies que ens permeten documentar 
altres indrets. La família Rifà tenia casa a 
Manlleu, on havia nascut Cintet i on enca-
ra mantenien la seva activitat industrial. 
Des de principis de segle XX, però, la famí-
lia Rifà havia traslladat la seva residència 
principal a Barcelona, al carrer del Bruc, 
i la ciutat apareix documentada amb una 
col·lecció de gran riquesa, en la qual po-
dem tornar a intuir la mirada etnogràfica. 
Finalment, Cintet Rifà, ja fos des de Man-
lleu, Barcelona o el Serrat, va moure’s per 
tot el país, com podem veure a les foto-
grafies del Collsacabra, Núria, Sant Cugat, 
Girona, etc. Les següents sèries són una 
mostra significativa, encara que limitada, 
de la riquesa del fons fotogràfic de Cintet 
Rifà.
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Concurs de sardanes a la plaça de toros instal·lada 
en els descampats a migdia del carrer de la 
Passió, podria ser per la Festa Major. La rotllana 
de la dreta està feta sota la idea canònica 
d’alternança home-dona del model de sardanes 
que des de Barcelona va difondre el catalanisme 
en les dues primeres dècades del segle XX. 
Però a l’esquerra hi ha una rotllana només 
d’homes descofats, més d’acord amb l’antiga 
tradició empordanesa. La cura en els vestits i la 
indumentària ens indiquen el model selecte i de 
classes ascendents, enfront de la varietat en el 
públic, amb gorres i vestimenta de treballadors.
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El mateix dia, i en el mateix concurs, una rotllana 
només d’homes a primer terme i una altra al fons, 
tots dos amb els braços a mitja alçada durant tota 
la sardana. En canvi, en segon terme, una amb 
alternança home-dona i els braços més aixecats, 
potser ja en els llargs. L’envelat del jurat destaca 
a la graderia. Sorprèn veure tan clarament a 
Manlleu el model masculí descrit a les comarques 
empordaneses d’origen de les sardanes, i sap greu 
que no es vegin els músics (potser, des d’on està 
feta la foto!).
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Aquesta és una de les imatges més singulars del 
fons fotogràfic de Cintet Rifà. Primer per l’escena 
que veiem en primer terme, amb un home i un ase 
banyant-se al Ter. I en segon lloc per l’indret. És a 
Manlleu, davant de la fàbrica de Can Sanglas, avui 
la seu del Museu del Ter. La fàbrica que es veu en 
el fons de la imatge és Can Llanas, que mostra en 
aquesta fotografia un aspecte inèdit, molt diferent 
de l’actual i del que ens mostraven altres fotografies 
de l’època, fet que ens n’ha dificultat la identificació. 
Can Llanas formava part del rosari de fàbriques 
manlleuenques a la vora del Ter. Riu avall, la següent 
ja era la fàbrica Rifà.
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1 2 3 4
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Barcelona
1.
Bastaixos del port de Barcelona encarregats de la descàrrega 
de mercaderies. Al fons l’edifici de  la Duana del port de Barcelona.

2.
Tasques de càrrega i descàrrega al port de Barcelona. Al fons
el monument a Colom i la Duana.

3.

4.

5. 

6.

7.
En un carrer de l’eixample barceloní una dona atrafegada es separa d’una 
columna de militars a cavall.

Un primitiu automòbil al parc de la Ciutadella de Barcelona. 

El Passeig de Sant Joan de Barcelona amb l’església i convent 
de les Saleses al fons.

Un tramvia passa per davant d’obres d’urbanització d’un carrer 
de l’eixample barceloní.

Imatge del port de Barcelona. El Palau de Mar al fons.
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1

2

Sant Pere de Torelló 
i entorn
1.
El pedronet en el camí que puja al Santuari de Bellmunt.

2.
Arribant a Bellmunt.

9

8

8.
Un carrer de Barcelona no identificat. Hi destaca la presència 
dels tramvies.

9.
Una rua per un carrer de l’eixample, probablement la Gran Via. 
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3 4 5

7 86

3.
Baixant pel camí ral des del Serrat cap a Sant Pere. Al fons, 
l’ermita de Sant Roc, sense  l’atri que els Rifà hi van construir  
l’any 1912. 1900 aprox.

4.
Aplec pujant a Sant Roc des de Sant Pere de Torelló, que 
es veu al fons.

5.
Vista de Sant Pere de Torelló des del turó de la Guàrdia.

6.
Pont de la riera, al riu Ges.

7.
Església de Sant Bartomeu de Covildases, al terme de Vidrà.

8.
Ermita de Sant Nazari. Hi feien aplec els veïns de la Vola 
i de Sant Pere de Torelló.
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La casa del Serrat està situada al 
peu de Bellmunt, una veritable icona 
osonenca. La família Rifà, així com 
molts dels habitants dels termes 
propers, sobretot els de Sant Pere de 
Torelló, anaven sovint com a romeus 
al santuari. La foto panoràmica 
vertical és presa des del cim de Sa 
Reganyada o serra Grenyada (1246 m). 
L’ermita de Bellmunt, existent des del 
segle XIII, ha estat reformada moltes 
vegades fins a arribar a l’estat actual. 
Hi vivia un ermità i tenia hostatgeria 
a disposició dels viatgers. Durant 
les guerres carlines del segle XIX fou 
un indret dominat pels carlins, però 
saquejat i incendiat per les tropes 
liberals.
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Davant de la capella de Sant Roc, al Serrat del 
Nespla, i amb vista directa a Bellmunt, el dia 16 
d’agost es festeja el sant per un vot contra la pesta. 
Han pujat en processó amb creu, estendards, capellà 
i escolans, cantant les lletanies i, després de la missa, 
tothom s’afanya a proclamar: “Guardeu la nostra 
encontrada, / gloriós Sant Roc estimat”. És la tornada 
dels goigs, el moment més important de la diada. 
La foto és de la sortida, ben poblada de beates amb 
caputxa o zèfir (mantellina) i de nens, segurament 
amb el repic insistent de la campana del 1698, i només 
algun home que atalaia muntanya i camps.
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Altres llocs
1.
Rupit, un dels llocs més fotografiats al Collsacabra. Osona

2.
Un dia de mercat a la plaça Major de Vic. Osona

3.
El Ter i el pont Nou de Camprodon. Ripollès.

4.
Vall de Núria. Ripollès

5.
Jaciment arqueològic d’Empúries. Alt Empordà.

6.
Vista de Girona des de l’aiguabarreig del Ter i l’Onyar.

3

5 64

1 2
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7

9

8
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7.
Carrer del Carme de Tàrrega. L’Urgell.

8.
Monestir de Sant Cugat del Vallès. Vallès Occidental.

9.
Arc de Barà a Roda de Barà. Tarragonès.

10. 
Sant Pere de Valldeneu a Sant Martí de Centelles amb 
els cingles de Bertí al fons. Osona. 
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Entre els llocs més fotografiats a la comarca 
d’Osona per Cintet Rifà hi ha el Collsacabra, 
segurament per la proximitat i la intensa relació 
d’aquest territori amb Manlleu. En el fons es 
troben imatges de Rupit, l’Esquirol, masies 
i altres paisatges del Collsacabra. En aquesta 
imatge veiem el salt del Cabrit. Es tracta 
d’un espectacular salt d’aigua de la riera de 
les Gorgues en un punt molt proper a la seva 
desembocadura al Ter, molt a prop de Sant 
Martí Sescorts. Actualment aquest indret està 
parcialment cobert per la pujada del nivell de 
l’aigua deguda al pantà de Sau.
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