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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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FRANCESC BONNÍN, EL MUT MACETA
Amàlia Salas López-Cepero
SALAS, A. (2018). Francesc Bonnín, el mut Maceta. IV Jornades d’Estudis
Locals de Felanitx: 167-182

EL FOTÒGRAF
Francesc Bonnín Miró fou un dels personatges més coneguts de la societat felanitxera del
segle XX i, possiblement, un dels fotògrafs més recordats entre la població. Les fonts orals
han estat claus per reconstruir la seva biografia i figura com a professional de la fotografia
però, curiosament, ningú recorda al personatge pel seu nom de pila sinó que s'associa al
seu malnom: el mut Maceta.
1

El fotògraf nasqué dia 7 d'octubre de 1893 , fill de Magdalena Miró Pomar, dedicada a les
tasques de la llar, i Josep Ignasi Bonnín Miró, propietari d'una ferreria situada en el carrer
dels Proïssos número 6 de la mateixa localitat, on Bonnín instal·laria el gabinet fotogràfic
durant tota la seva llarga trajectòria, allunyant-se així de la fotografia itinerant que
caracteritzava a molts professionals de les primeres dècades del segle XX.
La família era nombrosa ja que Francesc era el gran de cinc germans: Joan, Pedro, Miquel i
2
el més petit Antoni, l'únic que va néixer en el segle XX , ja que la resta de germans són de
la darrera dècada del segle XIX. Els germans Francesc i Pedro compartien una
minusvalidesa, eren sords i en conseqüència muts, cosa que va facilitar, juntament amb el
malnom familiar, que la societat felanitxera el conegués com a mut Maceta.
Bonnín començà a fer feina molt jove a la ferreria del seu pare, consta com a ferrer en els
llibres d'empadronament de l'any 1910, on s'indica que tenia 15 anys (encara que
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3

realment en tenia 17), així com també s'especificava que sabia llegir i escriure . El fotògraf
4
compaginà les tasques de ferrer i fotògraf fins que les condicions físiques li permeteren
però mai deixà de captar imatges, de fet, aquesta era una situació comuna en molts de
fotògrafs que començaren la seva activitat professional als inicis del segle XX, quan
l'activitat de retratista es compaginava amb una altra ben diferent.
Aquestes dades les recullen els pocs llibres de registre d'empadronament que hi ha
disponibles a l'Arxiu Municipal de Felanitx, com són el de 1910, ja esmentat; els de 1925 i
1935, on el fotògraf i el seu pare estan inscrits com a ferrers; en el de 1940 Francesc
Bonnín apareix com a mecànic i no és fins el 1945 on s’indica que la seva professió és la de
fotògraf, és a dir, tenia 52 anys quan es troba registrat oficialment com a professional de
5
la fotografia , cosa que es repetirà en el llibre de 1955.
Els seus primers contactes amb el món de les imatges fixes són desconeguts, emperò
alguns dels negatius conservats daten del 1909, és a dir, probablement començà l'activitat
fotogràfica als 16 anys, però no és fins l'any 1913 que Bonnín s'identifica com autor
signant "F. Bonnín" en els marges inferiors de fotografies de l'Estació Enològica, edifici que
s'acabà de construir l'any esmentat. Així, ell mateix reconeix el seu propi estatus com a
professional amb només 20 anys.

Figura 1: Retrat familiar, 1909.

El mut Maceta desenvolupà la seva carrera fotogràfica en el municipi de Felanitx,
destacant la principal localitat, així com Portocolom. Les vistes d'aquests indrets deixen
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veure el desenvolupament urbanístic de entre 1913 i 1970, però no eren la dedicació
principal de Bonnín que es concentrava en captar esdeveniments socials, la nova activitat
turística de Portocolom cap el final de la seva vida, però on més destacà fou en el retrat
d'estudi.
El fotògraf no va tenir personal contractat per fer tasques en el gabinet, l’ajudà el seu
germà Antoni i, més tard, pel seu nebot Pedro, fill del primer, qui també col·laborà com
ajudant en el laboratori fent revelats. El familiars eren els intèrprets quan algú s'acostava a
contractar alguna feina, parlaven amb els clients i concretaven les qüestions
6
econòmiques .
Francesc Bonnín es casà als 60 anys amb Magdalena Fuster, l'estiu de 1953, és aquí quan
la seva esposa substitueix al nebot Pedro Bonnín, en les tasques del gabinet així com en
fer d'intermediària entre el fotògraf i els clients. Es pot apreciar l'aparició involuntària de
Magdalena Fuster en algunes imatges, apareix dissimulada subjectant als nadons darrera
les cadiretes de vim on eren retratats.
Bonnín captà imatges durant tota la seva vida, mai no es va retirar, de fet l'imaginari
col·lectiu felanitxer el descriu com un home gran amb els cabells blancs que sempre
7
portava la seva càmera penjada al coll. Va morir d’un infart l’1 de juliol de 1970 .

EL GABINET FOTOGRÀFIC
El gabinet fotogràfic, situat a la ferreria, mai canvià el seu emplaçament, emperò en la part
posterior de les còpies positives d'època s'indicava l'adreça carrer Proïssos número 13 que
corresponia al domicili particular de la família.
Bonnín realitzà indiferentment les tasques de ferrer i fotògraf durant els seus inicis com a
captador d'imatges, era habitual que una persona interessada en fer-se un retrat entrés a
l'establiment i l'autor deixés les eines per agafar la càmera. No hi havia restricció horària,
la ferreria només s'endreçava i es tapaven les màquines quan algun dissabte una núvia hi
acudia per fer-se el reportatge de noces.
L'estudi s'habilità en la part posterior de la ferreria, les fonts orals parlen d'una sala
quadrangular estreta, de petites dimensions, on hi penjava un fons pictòric amb motius
paisatgístics o arquitectònics. L'amplada del gabinet era d'uns 2 metres, tal i com es pot
observar a la figura número 2 on s'han fotografiat als Cavallet de Felanitx; al ser un grup
tan nombrós apareixen les parets en la còpia positiva. La fotografia pertany a la primera
etapa de Bonnín on és habitual que apareguin els murs, encara que amb el temps
perfeccionarà les tècniques i el pla, així com la selecció del que s’havia de revelar.
El local disposava de dues entrades de llum, una zenital i una finestra lateral que s’obria al
carrer Proïssos. La intensitat de llum que entrava per la claraboia es regulava amb tres
cortines de color blau, negre i blanc, així com hi havia una altra blanca en la finestra del
8
carrer . Els teixits ajudaven al fotògraf a graduar i controlar la il·luminació necessària. La
presència de la llum zenital i lateral estarà present en els retrats d'estudi durant tota la
seva carrera professional i fa que la majoria dels retrats d’estudi siguin molt similars
encara que s'hagin realitzat en dècades diferents, només s’observa joc de llum i ombres en
l’etapa inicial de Bonnín.
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Figura 2: Cavallets en el gabinet fotogràfic.
9

Els fons decoratius, creats per l'autor , són els elements més canviants durant tota la
producció dels que s’han comptabilitzat uns 8. Alguns d’ells emprats durant llargs períodes
de temps però d’altres marquen una sola època que ha ajudat en la datació de diverses
fotografies.

Figura 3: Magdalena Miró, c. 1910-1915.

Figura 4: Josep Ignasi Bonnín, c. 1910-1915.

Els retrats d’estudi corresponents a les figures 3, 4, 5, 6, 7 i 8 tenen diferents fons usats
per Bonnín des de 1913 a 1920. El primers emprats cronològicament, entre el 1910 i el
1915, són els que apareixen en les figures 3 i 4 amb els pares del fotògraf captats drets en
pla general. El retrat de Magdalena Miró representa un interior arquitectònic amb una

170

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

columna i el Josep Ignasi Bonnín motius paisatgístics realitzats d’una forma un tant
rudimentària.

Figura 5: Autoretrat, c. 1913.

Figura 6: Autoretrat, c. 1918.

Figura 5: Autoretrat, c. 1918.

Figura 6: Autoretrat, c. 1930-1935.

El tercer fons identificat és el de la figura 5 amb una vidriera, cortines a la dreta on també
s'observen els primers esglaons d’una escala amb balustrada, però són poques les
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fotografies conservades amb aquest fons. Cap el 1918 n'usava dos tipus el de la figura 6
que imita uns cortinatges i el de la 7 amb decoracions florals molt característiques que
probablement fos venut a un veí de Bonnín, Joan Picó un fotògraf aficionat del que es
conserven negatius a l’ASIM i on apareix el fons penjat en algunes imatges realitzades en
una casa particular.
Els tres fons més emprats entre el 1930 i el 1970 són els corresponents a la figures 8, 9 i
10. El primer, visible a la figura 8, representa elements arquitectònics amb una columna i
una escala imitant l'interior d'un immoble, així com una finestra en la que s'observa un
paisatge natural amb un pont. Aquest fons apareix en gran quantitat de còpies positives
d'època, coincidint en un dels períodes més productius del fotògraf.

Figura 9: Retrat d’infant, c. 1960-1970.

Figura 10: Retrat de dos infants, c. 1960-1970.

En la dècada dels anys seixanta emprà d'una forma molt recurrent els que s'observen en la
figura 9, simplement una tela monocromàtica, i el de la figura 10 seguint la línia d'èpoques
anteriors amb un paisatge i quatre columnes agrupades.
Altres elements també foren canviants, com els teixits florals que tapaven el sòl del
gabinet fotogràfic, que desapareixen en la darrera etapa mostrant un enrajolat molt
característic.
El laboratori fotogràfic se situà en el primer pis de la ferreria conjuntament amb l’arxiu.
Bonnín s'autoretratà treballant-hi cosa que ens permet conèixer la distribució dels
elements i com era l’espai (figura 11). Les parets estaven farcides d’estants que contenien
allò necessari pel revelat dels negatius. En els dos superiors de la dreta s’observen
nombroses botelles de components químics. L’estant inferior té diverses cubetes de
plàstic pel procés de revelat, així com màscares per donar diferents enquadraments als
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positius. En primer pla s’observa un penjador amb gafes per eixugar els negatius i les
còpies positives. A l'esquerra hi ha dos estants on s’emmagatzemen negatius en caixes de
fusta i altres al terra pels papers sensibles. En l’estant inferior hi ha una ampliadora i la
càmera de la marca ICA que emprava molt sovint.

Figura 11: Francesc Bonnín en el laboratori fotogràfic, c. 1925.

PERÍODES ESTILÍSTICS
Francesc Bonnín, sempre preparat amb una de les seves càmeres, va captar imatges des
de la primera dècada del segle XX fins l’any 1970, un segle prolífic on el municipi de
Felanitx patí grans canvis en la vida local amb la introducció de noves experimentacions
vitivinícoles, el desenvolupament industrial provocant un fort canvi urbanístic a la localitat
de Felanitx fins els anys 1930, les experimentacions turístiques a Portocolom a la segona
meitat del segle XX, així com tingueren lloc forts canvis polítics i socials.
La seva característica essencial és el control absolut pel clima fotogràfic abans de prémer
l’obturador, així com en el procés de revelat i arxiu posterior. Els personatges fotografiats
a l'estudi, que encara el recorden, confirmen que vigilava tots els aspectes que podien
influenciar en el resultat d’una imatge, com la graduació de llum que entrava a l’estudi,
l’atrezzo, els fons i la postura. L’anecdotari oral reflexa que col·locava als retratats,
senyalant impetuosament quan es movien un poc ja que els personatges s’havien de
quedar quiets tal com el fotògraf els havia deixat, fins que els clients no tenien la postura
perfecta no accionava la càmera.
L'obra del fotògraf presenta tres etapes on s'observen diverses característiques
permanents al llarg de la seva trajectòria, però paulatinament es van introduint nous
aspectes que ajuden a la definició de diferents períodes de producció que estan
subordinats, majoritàriament, al perfeccionament de la tècnica gràcies a l'experimentació i
la pràctica, als desenvolupaments tècnics en les càmeres, així com als gustos que marquen
la societat del moment, fent possible parlar de períodes o bé de motius propis en cada
una de les temàtiques que més practica el fotògraf.
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Etapa inicial : 1909-1920
Les diverses fonts consultades no mostren indicis de quins foren els primers contactes de
Bonnín amb la imatge fixa, encara que és probable que s’influenciés de la fotografia de
Julià Monserrat, un dels primers professionals que va obrir gabinet fotogràfic al carrer
Roca d'en Boira, just a uns carrers de casa seva.
Les fotografies d’aquest primer període venen marcades per l’experimentació d’un jove
Francesc Bonnín autoretratant-se, fent també partícips als membres de la seva família. Les
primeres imatges que va realitzar corresponen a pràctiques que s’usaven pròpiament a la
fotografia de gabinet i que va extrapolar a espais exteriors.

Figura 13: Autoretrat, c. 1911.

Figura 12: Autoretrat, c. 1911.

Les figures 12 i 13 en són una mostra on es veu a un Bonnín adolescent en un espai
exterior que sembla el pati d’una casa. En el primer cas el pla és general, el fotògraf mira
directament a la càmera i empra una cadira com atrezzo. La figura 15 presenta un fons
similar però el fotògraf es capta en pla mitjà i mira cap a un costat. Les característiques
presents en aquestes dues fotografies són les que després es desenvoluparan en els
retrats d’estudi durant tota la producció fotogràfica. La llum natural serà substituïda per
una regulació de les llum zenital i lateral en el gabinet.
Els primers autoretrats foren camp d’experimentació de l’autor on comença a entendre i
dominar la il·luminació, la posició dels cossos així com es milloren els fons pictòrics per
recrear l’ambient dels gabinets fotogràfics de les grans ciutats.
La figura 15 és un dels autoretrats que més crida l’atenció ja que és l'únic conservat amb
aquestes característiques. El fons és una tela de tonalitat fosca en una sala estreta i en la
mateixa placa negativa ha realitzat quatre exposicions diferents del seu propi cos, amb la
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tècnica de fotomuntatge per sobreimpressió. Aquest recurs fou habitual en els fotògrafs
locals des de finals del segle XIX, encara que és possible que rebés la inspiració d'alguna de
les revistes especialitzades que consultava, cosa que sabem perquè s'autoretratà amb
aquest tipus de publicacions.

Figura 14: Autoretrat com a fotògraf, c. 1918

Figura 15: Autoretrat, c. 1914.

Bonnín s'inicià amb les vistes exteriors captant imatges de Felanitx i Portocolom, essent
reiteratives al llarg de la seva trajectòria professional. Són realitzades des d'un punt de
vista alt, que en el cas de Felanitx serà el puig de Sa Mola i diverses localitzacions de
Portocolom, destacant-hi la punta de sa Bateria.
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L’objectiu i els avenços tècnics existents a l'època no permetien captar tot el conjunt de
les poblacions en una única fotografia, pel que usava diversos clixés per aconseguir
panoràmiques mitjançant la unió en el laboratori de còpies positives. La figura 16
representa la primera panoràmica datada, però es repetiran amb més intensitat en el
segon i tercer períodes.

Figura 16: Panoràmica, c. 1918.

Els esdeveniments socials també seran una constant, només canviant aspectes tècnics
com el punt de vista, el negatiu emprat, així com la relació entre la càmera i el públic. Un
dels primers actes fotografiats conservats és la posada de la primera pedra del Celler
Cooperatiu “Sindicat” el dia 11 de gener de 1920.

Figura 17. Posada de la primera pedra del "Sindicat", 1920.

La primera etapa es caracteritza per ser un primer contacte i desenvolupament del retrat
d’estudi, aplicar els mateixos trets a la fotografia exterior, així com iniciar temàtiques i
composicions, com les panoràmiques o les fotografies de grup, que es repetiran al llarg de
la seva obra amb variacions.
Segona Etapa: 1921-1949
Els retrats continuaran amb les mateixes característiques tècniques, és a dir, llum zenital,
fons pictòrics i postures que poc a poc es van naturalitzant, afegeix en el revelat marcs de
diferents tipus, sobretot arrodonits.
L’actitud dels personatges fotografiats en el gabinet fotogràfic va canviant amb el pas del
temps. En la primera etapa es poden veure postures hieràtiques marcades d’artificialitat,
mentre que en aquesta ja s’intueix una relació més familiar amb la càmera, els cossos es
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relaxen ajudant al fotògraf a experimentar amb altres postures i l’entorn que envolta als
retratats.
Les vistes i panoràmiques continuaran en aquesta etapa. Bonnín efectuarà algunes vistes
aèries, però es desconeix com les executà. La primera hipòtesi és que pugés a l’hidoravió
de l’escola que va romandre instal·lada des de 1923 a 1925 a Portocolom; la segona és
que tingués l’oportunitat de pujar a l’avioneta “El Dragon” que va fer un espectacle a la
possessió del Fangar l’any 1933, essent la darrera la opció la més vàlida ja que a les
imatges es poden distingir que les hèlices són les de l’avioneta.

Figura 18: Fotografia aèria de Felanitx, c. 1933.

La segona etapa introdueix la temàtica urbana en el repertori. Aquesta incorporació és
una font que ajuda a documentar els desenvolupament urbanístics de Felanitx després de
la construcció de l’Estació Enològica l’any 1913 i el Celler Cooperatiu “Sindicat” l’any 1920,
així com la construcció de Portocolom en els anys 1950 i 1960 visibles en la tercera etapa.

Figura 19: Plaça de s'Arraval, c. 1930.
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La figura 19 representa un dels llocs més fotografiats de Felanitx per part de Bonnín, com
és la Plaça de s’Arraval. La imatge és un exemple de vista urbana on intenta captar espais
concrets que també integrin una visió de conjunt. Els edificis començaran a tenir una
major independència en aquest període on paulatinament esdevindran el motiu principal
de la imatge.
La segona etapa de Bonnín es caracteritza per seguir amb la línia iniciada en la primera
però el canvi de la societat vers la fotografia, fa que l’autor ho combini a l’estudi fotogràfic
i l’exterior. Crea un nou tipus de vista com les aèries, segueix amb les fotografies d’edificis
començades amb l’Estació Enològica el 1913 i ho desenvolupa cap a una fotografia urbana
que deixa veure els canvis de les localitats.
Tercera etapa: 1950-1970
En la darrera època Francesc Bonnín s'inicia en els suports de 3x4cm i 35mm (film) cosa
que farà evolucionar el seu estil cap a característiques que abans no es plantejaven en els
clixés i suposarà la possibilitat de realitzar grans tiratges del mateix motiu, encara que
seguirà efectuant els retrats d’estudi i vistes panoràmiques amb plaques de vidre.
La diferència entre els retrats d’estudi de les dues primeres etapes i la tercera és notable
en la postura i en l’actitud dels personatges, l’atrezzo i el fons. Bonnín segueix col·locant
als seus clients abans de fer la fotografia d’una forma un tant arcaica però en ocasions
realitza algun canvi com en el cas de la figura 9 on hi ha una nina de perfil mirant fixament
a la càmera.

Fig. 20. Grup de turistes, c. 1960-1970.

També realitzarà retrats amb el rodet de 35 mm. però no a l’estudi, sinó que els farà a
l’exterior davant algun tipus de fons blanc, que podia ser una paret o el cel, per ressaltar
les cares en primer pla. L'arcaisme en les postures dels fotografiats desapareixeran cosa
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que ajuda a que Bonnín comenci a emprar la improvisació com un recurs més, però només
en les fotografies de caire familiar o les que realitzava als carrers de Portocolom, on hi
passà llargues temporades en la dècada de 1960. Capturà situacions d'oci de locals, també
turistes que gaudien de les seves vacances, així com començà a fotografiar treballadors en
aquests nous llocs de feina que es prestaven a ser captats durant la jornada o bé en el seu
moment de descans.
L’arribada de turistes de diferents punts d’Europa i de treballadors d’arreu de l’Estat no va
ser l’únic canvi que va patir el port de Felanitx, foren la conseqüència de la construcció
d’instal·lacions hoteleres generant el desenvolupament urbanístic de la localitat
conjuntament amb els nous edifici d'esbarjo i les segones vivendes.

Figura 21: Construcció de l'H. Vistamar, 1965.

Figura 22: Hotel Vistamar acabat, c. 1965-1970.

Francesc Bonnín continuarà amb un dels seus temes predilectes, les vistes urbanes, també
consolidant les tendències marcades a la segona etapa i continua amb la realització de
vistes panoràmiques en clixés de vidre com en la primera etapa.

Figura 23: Panoràmica de Portocolom, c. 1960-1970.

Els esdeveniments socials i religiosos segueixen la línia de les anteriors èpoques.
Apareixen gran quantitat de retrats de comunió, actes en cases privades i es conserven
diversos reportatges de processons, ja que amb l’ús de rodets, Bonnín ja no estava
condicionat a la producció lenta de les plaques de vidre, podia realitzar desenes de
fotografies amb un sol canvi de rodet, efectuant moltes fotografies d’un mateix
esdeveniment.
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Figura 24: Processó del Corpus Christi, c. 1960.

Figura 25: Combregament, c. 1960-1970.

La tercera i darrera etapa de Francesc Bonnín es caracteritza per un complet canvi de la
seva relació amb la fotografia i les noves possibilitats que presenten les càmeres lleugeres
de rodet plàstic, no plaques de vidre pesants. El fotògraf, malgrat coneixia les novetats
tècniques, manté alguns aspectes arcaics en les característiques del retrat d’estudi, les
imatges d’entorns urbans i les panoràmiques.
La lleugeresa de la càmera i el visor ajuden a un canvi de punt de vista que serà una mica
més alt que en les dues primeres etapes, ja que la càmera ICA de plaques que emprava
s’havia de situar en la meitat del cos per realitzar la fotografia i amb la reflex, una Regula,
serà a l’altura de l’ull.
La relació de l’acte fotogràfic amb els personatges es realitza de forma natural, ajudant en
la connexió de Bonnín amb els retratats en qualsevol tipus de situació, fent que es propiciï
una major improvisació per part de l’autor efectuant fotografies de grups deixant de
banda les postures hieràtiques de la primera etapa.

CONCLUSIONS
Francesc Bonnín presenta les característiques essencials de la fotografia provincial de tot
l’Estat Espanyol, així com molts dels trets que defineixen la fotografia a Mallorca a
principis del segle XX. El retrat en el gabinet fotogràfic es definí per un gran control de la
llum, les decoracions i, fins i tot, les postures forçades, característiques que després
s'extrapolaren a les imatges captades a l’exterior. La variació tècnica fa que l’autor
evolucioni cap a una obra no tan controlada com en l’estudi, essent la darrera etapa
professional on més experimenti amb els mitjans al seu abast, enriquida per una relació
més madura entre la càmera i el retratat.
Malgrat seguir les pautes marcades pel context fotogràfic, Bonnín era un artesà del mitjà,
un revelador que sabia tractar les emulsions. La seva obra presenta una gran qualitat
tècnica, també visible en el tractament individual de cada imatge on dedicava temps a
cada un els aspectes.
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L’autor captà centenars de personatges i situacions que han marcat la vida, la història del
municipi fent que la conservació de les seves fotografies i negatius sigui necessària per la
preservació de la memòria col·lectiva, la identitat del lloc.
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