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COL·LABORA:

L’any 1839 es presenta el primer procediment fotogràfic oficial de la història, el daguerreotip, i s’utilitza per primera vegada el terme fotografia, i el
1880 s’imprimeix per primer cop una fotografia per mitjans fotomecànics.
Del 1909 al 2009, tres membres de la família Català exerceixen de fotògrafs
i ens deixen cent anys de testimoniatge, cosa que ens permet viatjar pel
temps i per l’espai d’un segle XX particularment convuls. Tot allò que ells van
captar mitjançant procediments òptics i químics, ara molt més senzills amb
la fotografia digital, enriqueix la nostra memòria.
Aquesta exposició ens permet endinsar-nos en l’ingent llegat de Pere Català
i Pic, Francesc Català-Roca i Pere Català i Roca, tres fotògrafs d’una mateixa nissaga i tres màxims exponents de la fotografia a Catalunya. Les seves
imatges no només són testimoni dels moviments i corrents artístics i culturals que es van produir al llarg del segle XX, sinó que també formen part de
la iconografia de la història del nostre país.

Pr imeres
fotografies a Roma
amb motiu de la
canonització del
beat Or iol.

Crea la secció
de fotografia del
CADCI.

18 89

Neix a Valls.

1892

Mor el seu pare, Pere Català i Ser ra, i la
família es trasllada a Barcelona.

1901

Deixa els estudis i comença a treballar de
gr um al Banco Hispano Amer icano.

PERE CATALÀ I PIC

M. ÀUREA CATALÀ I ROCA

FRANCESC CATALÀ-ROCA

PERE CATALÀ I ROCA

1913

1912

1911

1910

1909

1907

Els germans Lumière patenten el pr imer
sistema en color, l’autocrom.

18 8 8

Eastman registra la marca Kodak i llança
al mercat la càmera amb rodet.

18 8 0

The Daily Graphic de Nova York publica
la pr imera fotografia a la premsa.

1870

Es funda l’agència de publicitat
Roldós, SA, la més antiga de l’Estat
espanyol en actiu.

FETS HISTÒRICS I CIENTÍFICS

Barques sortint a pescar des d’una platja de Barcelona a la sortida del sol. Barcelona, 1913
gener del 1914. Pere Català i Pic.

El campanar de l’església de Sant Joan de Valls, il·luminat amb motiu de les Festes Decennals
de la Mare de Déu de la Candela del 1931. Després de la vistositat de la il·luminació de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, la modernitat arriba a tot Catalunya en forma de
llum. Valls, gener-febrer del 1931. Pere Català i Pic.

Retrats dels germans Pere, Francesc i Maria Àurea Català i Roca a l’estudi del seu pare, a Valls.
Abans d’anar a viure a Barcelona, els germans van passar tota la seva infantesa a Valls. Valls,
1929-1931. Pere Català i Pic.

Par ticipa en
l’E xposició
Internacional de
Barcelona.

Viatja a França
i Bèlgica, on
descobreix
l’avantguarda
fotogràfica.

Par ticipa en el
Saló Espanyol de
Fotografia Ar tística
a Foment de les Ar ts
Decoratives.

Impar teix la
conferència
« Històr ia, fonament
i procediments
de la fotografia»
a l’Associació
Catalanista de Valls.
Publica l’Àlbum
de les Festes de la
Candela.

Col· labora en
la fundació de
l’Associació dels
Amics de les Belles
Coses de Valls.

Als 9 anys fa la seva
pr imera fotografia,
un retrat de la família
a Mi ramar (Valls).

E xposició de fotografies
de Valls i la seva comarca.
Repor tatge sobre la
Biblioteca Popular de Valls.
Casament amb Anna
Roca i Puig.

Repor tatge sobre
el patr imoni
arquitectònic de
Catalunya per a la
Mancomunitat.

S’instal· la a
Valls com a
retratista.

Publica les seves
pr imeres quatre
imatges a Gráfico
Legitimista. La Voz
de la Tradición.

1915

1914

Neix a Valls.

Als 7 anys fa la seva
pr imera fotografia,
un retrat de la família
a Mi ramar (Valls).

Neix a Valls.

Neix a Valls.

1929

Luis Buñuel presenta
Un per ro andaluz.

1928

1927

1926

1925

Salvador Dalí
publica l’ar ticle
« La fotografia, pura
creació de l’esper it ».

Consolidació del
moviment cultural
Nova Objectivitat,
que va influi r en la
creació d’un nou
tipus de fotografia.

Es presenta
la Leica amb
pel· lícula de
cinema de
35 mm.

1924

1923

Dictadura de
Pr imo de Rivera.

1922

Man Ray publica
el fotollibre Les
champs délicieux.

1921

1920

1919

1918

1917

1916

Es constitueix la
Mancomunitat de
Catalunya.

El Graf Zeppelin sobre els terrats de la ciutat, en ocasió de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. El dirigible és per a Català i Pic l’exemple de la modernitat que exemplifica
l’exposició i que suposa el pas de la diligència de cavalls, que ell feia servir de petit per anar a
la Seu d’Urgell, a l’avió que el portarà a París per aprendre a treballar el color. Barcelona, 16 de
maig de 1929. Pere Català i Pic.
Composició amb elements fotogràfics per fer publicitat de la seva botiga, Publicitat Il·lustrada Català (PIC): «P. Català. Anuncis. Catàlegs. Fotos d’art. Barcelona, carrer del Pi 13 2. Tel.
12053». Barcelona, 1933. Pere Català i Pic.

Recupera l’empresa
familiar, que es dedica
pr incipalment a retrats
d’estudi i fotografia
industr ial.

Par ticipa en la
recuperació de les
penyes literàr ies de
Barcelona.

Comença el seu
exili inter ior.
Mor la seva
dona, Anna Roca
i Puig.

Intenta crear
l’associació Amics
de l’Alguer.

Di r igeix la revista
Nova Ibèr ia.

Participa en l’Exposition
Internationale KodakPathé d’Art Publicitaire
Photographique
Escr iu Psicología de
de París.
la publicidad y de
Concep amb
las ventas.
Jaume Miravitlles
Prepara la revista
el Comissariat de
Frea amb Carme
Propaganda de
Yscla.
la Generalitat de
Par ticipa en
Catalunya, del qual
el V Congrés
serà cap d’edicions
Internacional de
durant tota la
la Publicitat, a
Guerra Civil.
Barcelona, amb la
Català i Pic i el seu fill
conferència «Valor
Francesc fan el cartell psicopublicitar io de
Aixafem el feixisme.
la fotografía».

Par ticipa en la
Diada de la Foto,
organitzada per
la revista Ar t de
la Llum.

Professor de
Psicologia de
la Publicitat
a l’Institut
Psicotècnic
de Barcelona.
Col· labora amb
Ràdio Associació
en programes
sobre publicitat.

Par ticipa en el
I Saló Nacional
de Fotografia
Publicitàr ia
de Barcelona.
Comença a
publicar ar ticles
teòr ics i fotografies
a la Revista Ford i a
Mi rador.

Crea l’empresa
PIC i es trasllada
a Barcelona amb
tota la família.
Repor tatge sobre
la proclamació de
la República. Retrat
de Francesc Macià.
Fotomuntatge en
ocasió de les Festes
de la Candela.

Comença els estudis
a l’Escola d’Ar ts i
Oficis Ar tístics de
Barcelona.

Treballa fent
imatges de
reproducció de
quadres i de finats
al Clínic. Comença
els estudis de dibuix
a l’Escola d’Ar ts i
Oficis Ar tístics de
Barcelona.

Bombardeig atòmic a
Hi roshima i Nagasaki.
Final de la Segona
Guer ra Mundial.

1944

1943

1942

1941

1940
Afusellament de
Lluís Companys,
president de la
Generalitat.

1939

Inici de la dictadura
franquista.
Inici de la Segona
Guer ra Mundial.
Ansel Adams i Fred
Archer inventen el
sistema de zones
(tècnica d’exposició
i revelatge
fotogràfic).

Treballa a l’ar xiu
i a la impremta
del Comissar iat
de Propaganda,
com a ajudant de
Josep Sala.

Estudia dibuix
a l’Escola de
la Llotja.

1936

1935

A través dels
estudis d’E. Toda i
L. Ulloa s’interessa
per l’Alguer i la
figura de Cr istòfor
Colom.

Treballa al
Banco Hispano
Amer icano.

Es fa soci de l’Agr upació
E xcursionista Pedraforca.

1945

Col· labora en
el rodatge a
Barcelona de la
pel· lícula L’espoi r,
d’André Malraux.

1938

1937

E xposició de Man
Ray a Barcelona.
Cop d’estat militar
i inici de la Guer ra
Civil espanyola.
Gisèle Freund fa
la pr imera tesi
doctoral sobre
fotografia a la
Sorbona de Par ís.

Agfa i Kodak
patenten pel· lícules
comercialitzables
en color i Edward
Land presenta la
pr imera Polaroid
en color.

1934

1933

1932

1931

Victòr ia dels par tits
de dretes a les
eleccions generals
(CEDA- PRR).
Adolf Hitler és
nomenat canceller
d’Alemanya.

Aprovació de
l’Estatut de
Catalunya.

Proclamació de la
República.
Walter Benjamin
publica B reve
histor ia de la
fotografía.

1930

Monestir de Sant Pere de Rodes. El Port de la Selva, c. 1955. Francesc Català-Roca.

Col·lecció de fotomuntatges amb els anuncis fets per la casa Publicitat Il·lustrada Català (PIC):
Sales Sigma, Five, Cinzano, Malte Vida, Lápiz Termosan, Ford, Anís del Mono, Sast, LópezBrea, etc. Aquesta imatge es va publicar l’any 1933 al llibre Psicotecnia de Fritz Giese, de
l’Editorial Labor de Barcelona, amb el comentari: «Colección de anuncios y carteles fotográficos muy característicos para la publicidad española, por su gran expresión y valor atractivo».
Barcelona, 1931-1933. Pere Català i Pic.

Organitza amb el seu
fill Pere el viatge del
Retrobament amb
l’Alguer.

Viatja a Roma
per fer estudis de
Belles Ar ts. Pr imera
exposició a l’Ateneu
Barcelonès.

Segona exposició a
l’Ateneu Barcelonès.

Comença la
publicació per
fascicles d’Els
castells catalans,
que tindrà sis
volums.

Col· labora en l’obra
Enciclopèdia de
l’excur sionisme,
de R. Dalmau, editor.
Publica l’ar ticle
« Lección del Once
de Septiembre».
Guanya el Pr imer
Premi Car reras Candi
de la Reial Acadèmia
de Bones Lletres de
Barcelona.

1965

1964

Creació de
la pr imera
videocàmera
familiar.

Es casa amb Mar ia Carme
Dalmau, amb qui tindrà
dos fills, Rafael i Anna.
Comença a escr iure la
secció « Dentro del área
lingüística catalana» al
Diar io de Barcelona.

1963

1962

1961

Kodak inventa el
projector de diapositives
de car r usel.

1960

Encàr rec de la
Di rección General
de Tur ismo per
fer fotografies
ar reu de l’Estat
espanyol.

Munta enormes
plafons fotogràfics
per al Pavelló
d’Espanya de
l’E xposició
Universal de
Br ussel· les.

E xposició «Castillos
de Cataluña» al
Palau Reial Major
de Barcelona.

Premi Antonio
Agustín, de la
Diputació de
Tar ragona, per la
seva recerca sobre
toponímia.

1959

Amb el seu fill Pere,
fan l’exposició de
fotografies per a la
VI Festa Anual de
l’Ar xiu Bibliogràfic del
Monesti r de Santes
Creus.

Premi Ginesta
d’Or a Perpinyà
pel conte Les dues
vídues.

1958

Char les de Gaulle és
elegit president de la
República Francesa.

Fotografia d’Ernest
Hemingway durant
els Sanfermines de
Pamplona.

Treballa de
retocadora a
l’empresa familiar.

Comença a
col· laborar
amb l’editor ial
Destino i publica
Barcelona i Guía
de Madr id.

Pr imera exposició
individual a la
Sala Caralt de
Barcelona.
Coneix Joan Mi ró
i Josep Llorens
Ar tigas.

Publica el seu pr imer
llibre de fotografies,
La Sagrada Familia.
Amb la pr imera
pel· lícula, La Ciudad
Condal en otoño,
guanya el Premi
Ciutat de Barcelona
de Cinema 1951.
També guanya el de
Fotografia.

Guanya el
Premi Ciutat
de Barcelona
de Fotografia
1950. Comença
a col· laborar a
Revista. Coneix
Salvador Dalí.

Viatja a Gènova
per presentar
una ponència
al Congrés
Colombí.

Publica Invitació a
l’Alguer actual.

Pr imer viatge a
l’Alguer.

Premi de la
Fundació Blasi
Vallespinosa per
l’estudi « El llibre dels
Xiquets de Valls».

Guanya el
Premi Ciutat de
Barcelona de
Fotografia 1954.

Comença a
col· laborar amb
la revista Cultura y
Folk lore.

Comença a
publicar ar ticles a
Destino. Par ticipa
en el Pr imer Congrés
d’Històr ia de la
Corona d’Aragó.

1957

1956

1955

1954

1953

1952

Henr i Car tier- Bresson
publica Les Européens,
amb cober ta de
Joan Mi ró.

Prepara la versió
ampliada de
Psicología de la
publicidad y de
las ventas.

Publica un conte
a la revista La
Tramontane.

Viatja a Par ís amb
el seu pare per
aprendre a treballar
amb els processos
Flexichrome i Dye
Transfer.

Viatja a Itàlia
amb el seu pare
per conèixer els
pintors clàssics.

Es casa amb Lilly
Pedersen, amb
qui tindrà dos fills,
Mar tí i Andreu.

Comença les seves
investigacions
en el camp del
color.

Viatja a Par ís per
aprendre tècniques
del color.

1951

La revista
amer icana Popular
Photography
li premia dues
fotografies.

Obre el seu
propi laborator i
fotogràfic. Guanya
el concurs de
car tells de Domecq.

Comença a viatjar
ar reu dels països
de par la catalana,
empès pel desig
de conèixer la
seva realitat
cultural.

E xposició
«Visión gráfica
de los Xiquets de
Valls».

1950

1949

1948

1947

Hasselblad
desenvolupa la
pr imera càmera
rèflex de format
mitjà.

A par ti r d’una
idea de Rober t
Capa, es funda
a Par ís l’agència
Magnum.

Comença a
treballar a l’empresa
familiar.

1946

Coronació d’un castell de set de la colla La Muixerra i, darrere, els gegants vells de Vilanova
i la Geltrú, durant les Festes de la Mercè a la plaça de Sant Jaume. L’any 1955, Pere Català i
Roca va fer una conferència sobre castells al Centre Excursionista de Catalunya, a Barcelona,
el 16 de desembre de 1955, i va projectar, per primera vegada, imatges en color de castells.
Barcelona, 24 de setembre de 1955. Pere Català i Roca.

Medalla de Plata de
la Ciutat de Valls a
títol pòstum.

Organitza a
l’Ateneu Barcelonès
l’exposició
« Homenatge al meu
pare», amb pintures
i dibuixos.
Il· lustra llibres de
la col· lecció de
la Caixa de la
Sagrada Família.

E xposició a
Barcelona.

Publica Veure
Barcelona. El
Museu Picasso
li publica
la carpeta
Tauromàquia.

S’encar rega
de l’exposició
« Mi ró. Noranta
anys» i el 198 4
en publica el
llibre. Rep el
Premi Nacional
d’Ar ts Plàstiques
del Minister i de
Cultura.

1986

1985

E xposició
retrospectiva
« Francesc
Català - Roca.
Fotografies.
Ar tistes.
Arquitectura.
Personatges.
Toros», a la
Galer ia Maeght
de Barcelona.

Amb mater ial seu es
produeix la pel· lícula
Femme/Woman. A
tapestr y by Joan
Mi ró, que rep el premi
Golden Eagle.
El seu fill Andreu
comença a treballar
amb ell.

Col· labora en
l’organització del I
Congrés de Cultura
Popular i Tradicional
Catalana.

Rep la Creu de
Sant Jordi.

1984

Presentació a Madr id
de l’exposició « Idas y
caos. Aspectos de las
vanguardias fotográ ficas de España», de
Joan Fontcuber ta.

1983

1982

Eleccions generals i
victòr ia del PSOE.
Pr imera Pr imavera
Fotogràfica de
Barcelona.
Publicació de
Catalunya republicana
i revolucionàr ia,
1931-1939, de Gabr iel
Jackson i Agustí
Centelles.

Prepara el llibre
Psicologia de l’ar t,
que mai no ar r iba a
publicar.

Mor a Barcelona.

El seu fill Mar tí
comença
a treballar
amb ell.

1980
Roland Bar thes
presenta el seu
text La càmera
lúcida: nota sobre
la fotografia.

Publica Los
espacios de
Chillida.

1979

Aprovació
de l’Estatut
d’autonomia de
Catalunya.

1978

1977

Pr imeres eleccions
generals espanyoles.
Susan Sontag publica
On Photography.
Apple presenta el seu
ordinador Apple II.

1976

1975

Mor Francisco
Franco.

1974

1973

Rep el títol de
professora de Dibuix
i Pintura amb una
tesi sobre els pintors
catalans i l’Escola
de Par ís.

E xposició a la
Sala Ramos de
Barcelona.

Publica Cerámica
popular española.
Comencen els
viatges a Amèr ica,
on se centra en
el color.

Publica Els monesti r s
catalans, amb text
d’Antoni Pladevall.

Col· labora en
l’organització
del Congrés de
Cultura Catalana i la
Trobada Castellera
de Santes Creus.

Di r igeix i publica per
fascicles el llibre Món
casteller.

1981

Publica
Arquitectura
de Ser t en la
Fundació Mi ró

Rep l’encàr rec
de fer el retrat del
doctor Cardó per
a la Galer ia de
Vallencs Il· lustres.

Es jubila de
l’empresa familiar,
que continuarà el
seu fill Pere.

1972

Polaroid presenta
la seva càmera
SX-70.

Es fa càr rec amb
la seva dona,
Mar ia Carme
Dalmau i Dalmau,
de l’editor ial
familiar.

Comença a publicar
els llibres anuals
sobre Barcelona
per a la Caixa de la
Sagrada Família.

1971

1970
Les càmeres
incorporen
l’autoenfocament.

1969

1968

Stanley Kubr ick
presenta 20 01: una
odissea de l’espai.

1967

1966

Referèndum sobre
la Llei orgànica de
l’Estat.

Cantonada de la ciutat de Madrid, probablement del carrer de María de Molina, quan començaven les obres d’urbanització d’aquest carrer a l’altura de Príncipe de Vergara. Carlos Ruiz
Zafón va triar aquesta imatge per il·lustrar la coberta de la primera part de la tetralogia de La
sombra del viento. Madrid, c. 1952. Francesc Català-Roca.

Pere Català i Pic,
Francesc Català Roca i Pere Català i
Roca són nomenats
Vallencs Il· lustres
durant les Festes de
la Candela.

Mor a Barcelona.
E xposició pòstuma
a Valls.

E xposició
pòstuma a la
Pedrera.

Mor a
Barcelona.

E xposicions «3 0
fotografims» a
Castellbisbal durant la
Pr imavera Fotogràfica
i «Cent personatges» al
Reial Cercle Ar tístic de
Barcelona.

Mor a Barcelona.
Medalla d’Honor de
la ciutat.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Premi d’Actuació
Cívica de la Fundació
Jaume I, i Ciutadania
honor ífica de
l’Alguer.

2001

2000
Creació del web
2.0. Inici de les
xar xes socials.

T ítol d’Honor
de la Ciutat
de Valls i
reconeixement
honorar i Xiquet
de Valls.

E xposició
« L’instant fixat »
a Valls.

1999

1998

E xposició
antològica al
Centre Ar ts Santa
Mònica amb
motiu del seu 75è
aniversar i.

Mor Lilly
Pedersen.

Edita Colom i el món
català. Presideix
l’Assemblea
Intercomarcal
d’Estudiosos i el Fons
Casteller Emili Mi ró.

Publica
Mequinensa
1955. Memòr ia
fotogràfica.

1997

Joan Fontcuber ta
Publio López
rep el Premi
Mondéjar publica
Nacional de
Histor ia de la
Fotografia.
fotografía en
Xavier Miserachs
España.
publica Cr iter io
fotográfico.

1996

Cr istina García
Rodero rep el
Premi Nacional
de Fotografia.

Filma el seu
dar rer documental, sobre la
reconstr ucció
E xposició de fo del pavelló Mies
tografies d’obres
van der Rohe.
d’Antoni Gaudí a Retrospectiva a
l’Institut d’Estudis l’Spanish Institute
Vallencs.
de Nova York.

Medalla d’Or al
Mèr it Ar tístic de
l’Ajuntament de
Rep el Premi
Nacional d‘Ar ts
Barcelona.
T ítol d’Honor de la Plàstiques de
Ciutat de Valls.
la Generalitat
Premi Ocell Solar de Catalunya, i
de la Fundació
la Creu de Sant
Mi ró.
Jordi.

Publica
Impressions
d’un fotògraf.
Memòr ies i
Foto - grafías
a- cromáticas.

1995

1994

1993

Fundador i
vocal pr imer del
Centre d’Estudis
Colombins.

1992

Celebració dels Jocs
Olímpics de Barcelona.
Naixement de la
tècnica fotogràfica
lomografia.

1991

1990

1989

1988

Cau el mur
de Ber lín.

Pr imera impressora
familiar, HP DeskJet.
Invenció del
format JPG.

1987

Pere Català i Pic (1889-1971), la seva filla Maria Àurea (1920-1993) i els seus
fills Francesc (1922-1998) i Pere (1923-2009) van néixer a Valls i el 1931 es
van traslladar a Barcelona, on van romandre fins al final de les seves vides.
Diverses circumstàncies adverses van truncar els estudis dels tres fotògrafs,
però el seu tarannà inquiet i l’afany de coneixement van forjar una formació
autodidacta. Van treballar incansablement i l’atzar va portar els tres fotògrafs
a ser testimonis o, fins i tot, protagonistes d’alguns dels fets i de les fites
més rellevants de la història i la cultura catalanes del segle XX. Maria Àurea
Català, formada a la Llotja, participà, com a retocadora, en l’aventura fotogràfica al costat del pare i els germans.
Aquesta selecció fotogràfica pretén convidar a trobar punts comuns entre els
autors i a reflexionar lliurement sobre l’extraordinària capacitat comunicativa i
evocativa de la fotografia. Les imatges seleccionades per a l’exposició s’han
organitzat en sis espais: «On?», «Quan?», «Què?», «Qui?», «Per què i per a
què?» i «Com?».

ON?
A tota fotografia li correspon un «on», encara que sigui indefinit. L’«on» és el territori: el
camp de batalla, el tauler de joc, el punt de trobada. Els límits donen existència a l’escenari en moviment, al paisatge canviant, al vehicle que ens hi transporta, a l’aquí i a l’allà,
al mirall, a l’absència... A vegades el context és el text. A vegades cal una ubicació, a vegades un lloc defineix l’entorn que l’envolta, ara difús ara determinat, pren un paper, juga
amb la llum i esdevé protagonista.

Homenatge a Walter Benjamin. Vista del Pirineu des del puig Neulós. «El Pirineu va ser
la barrera que va impedir que en Benjamin
fugís de la persecució nazi» (Francesc Català-Roca). La Jonquera, 1970. Francesc Català-Roca.
Paisatge del pantà de Vallvidrera a través dels
arbres. Forma part de la primera sèrie d’imatges publicades a la premsa per Pere Català
i Pic, a la «Página artística de colaboración»
del diari barceloní carlí Gráfico Legitimista. La
Voz de la Tradición, el 13 de febrer de 1914.
Vallvidrera, 1913 gener del 1914. Pere Català
i Pic.
Pescadors arrossegant amb cordes una barca
a l’alba. Aquesta fotografia podria ser feta per
ell o per qualsevol dels seus fills. Badalona,
1944-1948. Pere Català i Pic, Pere Català i
Roca o Francesc Català-Roca.

Primer full de contacte de 6 x 6 de l’Arxiu
Català-Roca, amb imatges d’Eivissa i Formentera. El fons Català-Roca, fruit de la tasca professional de Francesc Català-Roca, es
troba dipositat a l’Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i està en procés
de catalogació. La manera de treballar del
fotògraf, a partir dels fulls de contacte, ens
permet agrupar el fons per reportatges, identificacions i datacions tenint en compte les
seves anotacions al revers dels fulls, i descobrir alguns reenquadraments que traçava
al damunt de les captures originals per tal
d’adaptar les imatges als encàrrecs editorials
o expositius que rebia, la qual cosa inicia el
que posteriorment seran els positius en paper definitius. Eivissa i Formentera, c. 1950.
Francesc Català-Roca.
Dues al·lotes de la Mola, Maria i Esperança
Escandell, de can Xico, davant l’església del
Pilar, per on actualment passa la carretera

que arriba al far. Imatge apareguda al llibre
Viatge a Formentera: Fotografies de Pere Català i Roca, publicat el 2015 per Miquel Costa,
editor. Formentera, 1950-1951. Pere Català i
Roca.
Catalina Escandell Escandell, de can Pep
d’en Mestre, filant amb la seva filla, Maria
Verdera Escandell. Imatge apareguda al llibre
Viatge a Formentera: Fotografies de Pere Català i Roca, publicat el 2015 per Miquel Costa,
editor. Formentera, 1950-1951. Pere Català i
Roca.
Vista general del castell de Tamarit i la platja,
a Tarragona. Aquesta fotografia va formar part
de l’exposició i del catàleg «Castillos de Cataluña» que va tenir lloc al Palau Reial Major
de Barcelona entre l’abril i el maig del 1959,
organitzada per l’Asociación Española de Amigos de los Castillos. Tarragona, 1950-1956.
Pere Català i Roca.
Port de l’Alguer, amb les xarxes i els pescadors
característics de la Barceloneta de Sardenya.
Pere Català i Roca.
Barques amb Cadaqués al fons, estiu del
1962. Pere Català i Roca.
Varadors ubicats a cala Xarraca, a recer de Sa
Punta Negra, a Sant Joan de Labritja. Imatge apareguda al llibre Viatges a Eivissa: Fotografies de Pere Català i Roca, publicat per
l’Editorial Mediterrània el 2016. Eivissa, 19481951. Pere Català i Roca.
Vista cubista de Cadaqués. Català-Roca arriba a Cadaqués atret per Dalí, gràcies a la
col·laboració d’ambdós al setmanari Revista.
Cadaqués, c. 1952. Francesc Català-Roca.
Pastor amb les seves ovelles i el gos al coll de
Lilla i, al fons, el poble. Es va publicar al volum IV de l’Àlbum meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya, amb
el títol A la vista de Lilla, encara, editat per
la Llibreria Catalònia l’any 1931.Coll de Lilla,
1924-1931. Pere Català i Pic.
Pagès sobre un ruc vora un riu. Durant la seva
època vallenca, Pere Català i Pic fa moltes
imatges, més de 24.000, de les quals en selecciona 1.000 que s’endú a Barcelona quan
s’hi trasllada. La major part de les imatges
són de patrimoni, cultura popular i modernitat.
Som a l’any 1931 i la República porta l’optimisme. Montblanc, 1919-1929. Pere Català i Pic.
Grup de camperols fent tasques de trilla o de
batuda. Els Català van recórrer tot Catalunya
buscant indrets i persones d’una època que

calia documentar. Prop de Vic, 1947-1956.
Pere Català i Pic o Pere Català i Roca.
Segadors. Aquesta fotografia, inèdita, forma part del reportatge «La siega en los arrozales», de Sebastià Juan Arbó, publicat a
Revista: semanario de actualidades, artes y
letras. Delta de l’Ebre, 1952. Francesc Català-Roca.
Estació de França. Imatge que forma part de
la sèrie Octubre guanyadora del Premi Ciutat de Barcelona del 1950. Extraviada durant
prop de vint-i-cinc anys, va ser retrobada en
la dècada del 1980. Barcelona, c. 1948. Francesc Català-Roca.
Platja amb barques preparades per a la pesca
a l’encesa, un sistema de pesca molt arcaic,
segurament un dels més antics del litoral
català i que té el seu origen en la costa del
cap de Creus. Consistia en l’atracció del peix
mitjançant la llum que porten les barques.
Roses, 1963. Pere Català i Roca.
Tren a Sant Pol de Mar. Sant Pol de Mar, c.
1950. Francesc Català-Roca.
Avinguda Diagonal, vista des de la cruïlla del
passeig de Gràcia amb el carrer de Còrsega.
«Determinades fotografies fetes al carrer
amb els anys guanyen molt d’interès, perquè
és sorprenent com amb el pas del temps canvia el nostre entorn» (Francesc Català-Roca).
Barcelona, c. 1953. Francesc Català-Roca.
Treballadors, camions i vaixells de vapor al
port de Barcelona. Forma part d’una sèrie de
fotografies que es va fer servir per compondre un fotomuntatge publicitari de Ford per a
la Revista Ford. Barcelona, 1931-1933. Pere
Català i Pic.
Barri de la Pau en construcció, entre el carrer
d’Extremadura i la rambla de Prim, inaugurat
l’any 1966 i construït per l’Obra Sindical del
Hogar. Aquesta és una de les tres imatges
que formen una vista panoràmica. Barcelona,
1965. Francesc Català-Roca.
Vista parcial de la ciutat des del castell de
Montjuïc amb les Tres Xemeneies del Paral·
lel durant la gran nevada del 1962. Pere Català i Roca va fer servir les diapositives en color
des del 1955. Barcelona, 25 de desembre de
1962. Pere Català i Roca.
Cotxe Ford últim model avançant un carro de
cavalls. El diàleg entre modernitat i tradició
obsessionarà el pare de la nissaga i serà la
base de la seva obra més avantguardista.
Barcelona, 1931-1935. Pere Català i Pic.

Vista de Barcelona des de l’Hospital de Sant
Pau. Entre altres publicacions, va aparèixer
al llibre Historia de la fotografía, d’Ermengol
Alsina Munné, editat l’any 1954 per Producciones Editoriales del Nordeste. Barcelona, c.
1948. Francesc Català-Roca.
El santuari de Núria i la roca de la Malé nevada vistos des del túnel del cremallera. Vall de
Núria, 1950-1956. Pere Català i Roca.

La plaça de Catalunya i l’edifici de Telefónica
fotografiats de nit i de dia. En aquell moment,
la il·luminació nocturna demostrava el poder
de l’Estat franquista durant el període de postguerra. Posteriorment, l’any 1955 Pere Català
i Roca va publicar un article a Destino criticant
l’estat de deixadesa de la il·luminació nocturna
de la ciutat. Barcelona, 1943-1950. Pere Català
i Roca.
Contrallum del pont del carrer del Bisbe. Pere
Català i Roca va guanyar el Premi Ciutat de
Barcelona de Fotografia 1954 amb una imatge d’aquesta sèrie. Barcelona, 1953-1954.
Pere Català i Roca.

QUAN?
Una pedra sobre l’altra domestica l’espai, persisteix des del passat amb magnificència.
El patrimoni arquitectònic ens transporta en el temps a un «quan» que no és el nostre.
Les construccions convertides en fotografia perviuen en un «quan» encara més resistent.
Així, l’arquitectura, atrapada en la mirada del fotògraf, es manté més enllà del temps en
què va ser concebuda i realitzada; arriba fins al nostre temps i el que vindrà.

Vista general de l’estat de construcció del
temple expiatori de la Sagrada Família des de
la plaça de la Sagrada Família. Encara que la
seva parròquia era la basílica de Santa Maria
del Pi, els Català van prendre moltes imatges
de la Sagrada Família per la seva gran plasticitat i interès. Barcelona, 1956-1966. Pere
Català i Roca.
Vistes generals de les restes d’un mur exterior de del castell de Castellciuró. Molins de
Rei, 1950-1956. Pere Català i Roca.
Vista general de les restes del castell de Can
Boix. Aquest castell, molt característic pel fet
de trobar-se sobre una gran balma, està abandonat des del segle XVII. Taradell, 1955-1965.
Pere Català i Roca.
Vista general de les torres, el castell i l’església de Santa Maria. Aquesta fotografia va ser
inclosa al llibre Cataluña de Josep Pla, publicat l’any 1961 per l’editorial Destino. Castelló
de Farfanya, 1960. Pere Català i Roca.

Vista general de les restes del castell d’Orcau. Pere Català i Roca va continuar la tasca del seu pare de documentar el patrimoni,
mogut per la seva afició a l’excursionisme.
Isona, 1958-1965. Pere Català i Roca.
Vista general de la façana principal de la catedral de Tarragona. Pere Català i Pic coneixia
molt bé la catedral perquè havia fet un estudi
amb Josep Francesc Ràfols del seu sostre
policromat, encarregat per l’Institut d’Estudis
Catalans i la Mancomunitat de Catalunya. Tarragona, novembre del 1919. Pere Català i Pic.
Vista parcial de les restes del castell de Querol. S’hi poden veure murs, arcs i una torre.
Querol, 1947-1957. Pere Català i Roca.
Giulio Alfonso, Giovanni Serra, Antoni Fortunato i dues persones no identificades mostrant el que han pescat. Al fons, la Torre de la
Magdalena del port de l’Alguer. En el primer
viatge de Pere Català i Roca a l’Alguer l’any
1956 va conèixer totes les personalitats de
la localitat, però també el poble treballador.
L’Alguer, 1956-1966. Pere Català i Roca.

Una dona cosint al costat de l’església de
Sant Pau del Camp. Aquesta fotografia forma
part de la guia 3 giorni a Barcellona publicada
l’any 1969 per l’Editorial Miquel Arimany. Barcelona, 1954-1964. Pere Català i Roca.
Quatre nois al claustre del monestir de Sant
Cugat del Vallès. Tot i viure a Valls, Pere Català
i Pic es desplaçava per tota la província de
Tarragona i per Barcelona i els seus voltants
per fer retrats i fotografies d’esglésies, claustres, capitells, castells i, en general, de la
cultura popular. Sant Cugat del Vallès, 19161924. Pere Català i Pic.
Vista de la façana, amb la portada d’accés i
el campanar, de l’antiga església-hospital de
Sant Antoni. Conesa, 1916-1918. Pere Català
i Pic.
L’arquitecte municipal de Valls, Josep Maria
Vives Castellet, a la teulada sobre la clau de
l’absis de l’església de Sant Miquel. Català
i Pic i Vives Castellet treballaven en aquell
moment amb Jeroni Martorell per a l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929 en
la creació de la secció Espanya Històrico-Artística, gràcies a un encàrrec del Servei de
Conservació i Catalogació de Monuments de
la Mancomunitat de Catalunya. L’Espluga de
Francolí, 1917. Pere Català i Pic.
Vista general del poble de Rodonyà: uns
camps, el castell i l’església de Sant Joan
Baptista. Entre el castell i l’església es pot
veure com la canalla del poble observa el
fotògraf fent la seva feina, una activitat que
aleshores encara era sorprenent. Rodonyà,
1918. Pere Català i Pic. ANC1-1236-N-199.
Restes de l’interior del monestir del priorat
de Santa Maria del Tallat. Podem veure l’arquitecte Josep Maria Vives Castellet dibuixant-ne els plànols. Vallbona de les Monges,
1916-1920. Pere Català i Pic.
L’arquitecte Josep Maria Vives Castellet prenent apunts per als seus plànols del castell
de Savallà del Comtat. El fotògraf i l’arquitecte treballaven en la documentació de l’estat
de conservació dels monuments a la província de Tarragona. Savallà del Comtat, 1918.
Pere Català i Pic.
Vista general de l’arc del carrer dels Jueus,
desaparegut l’any 1918. Valls, 1917-1918.
Pere Català i Pic.

Columnes i arcs de l’escalinata d’accés
al castell de l’Albi. En una altra fotografia
d’aquest reportatge es pot veure l’arquitecte
Vives fent plànols i altres imatges de la resta
d’estances del castell en ruïnes. L’Albi, 1918.
Pere Català i Pic.
Habitatge de l’arquitecte Antoni de Moragas.
Tal vegada fou l’arquitecte Moragas el primer
a encarregar-li fotografies d’una obra que
acabava de realitzar. Més endavant li encomanaria la passió per la tauromàquia, arran
del projecte de la Casa dels Braus, al davant
de la Monumental de Barcelona. Barcelona,
c. 1956. Francesc Català-Roca.
Capella del convent de la Sagrada Família
d’Urgell, de l’arquitecte Josep Puig Torné. La
Seu d’Urgell, c. 1960. Francesc Català-Roca.
Casa Luque, dels arquitectes José Antonio
Coderch i Manuel Valls. Sant Cugat del Vallès,
c. 1966. Francesc Català-Roca.
Casa de colònies, del despatx d’arquitectura MBM (Josep M. Martorell, Oriol Bohigas
i David Mackay). Canyamars (Maresme),
c. 1965. Francesc Català-Roca.
Escola d’Alts Estudis Mercantils, dels arquitectes Francesc Bassó, Joaquim Gili i Javier
Carvajal. Avinguda Diagonal, Barcelona,1961.
Francesc Català-Roca.
Exposició amb motiu del centenari del naixement d’Antoni Gaudí, dirigida per Josep M.
Sostres, Oriol Bohigas i Joan Prats, amb ampliacions fotogràfiques de Joaquim Gomis i
Francesc Català-Roca. Saló del Tinell, Barcelona, 1956. Francesc Català-Roca.
El Grup R, format per Josep Pratmarsó, Oriol
Bohigas, Joaquim Gili, Antoni de Moragas,
Josep M. Sostres, Josep M. Martorell, José
Antonio Coderch i Manel Valls. Fotografia realitzada amb motiu de la primera exposició del
Grup R a les Galeries Laietanes. Barcelona,
1952. Francesc Català-Roca.
Edifici SEAT, dels arquitectes César Ortiz-Echagüe i Rafael Echaide. Plaça de Cerdà, Barcelona, c. 1966. Francesc Català-Roca.

QUÈ?
A mesura que progressen els avenços òptics i químics, les càmeres esdevenen més versàtils i els materials fotosensibles, més eficaços. Els fotògrafs ja poden captar què fa la gent
i allò que succeeix simultàniament, i els Català posen l’activitat humana al centre de les seves imatges. Es pot dir que tant som el que pensem com el que fem. I la nova capacitat de
visió més enllà de les possibilitats de l’ull humà, la nova manera de percebre el món, indefectiblement, genera altres noves maneres de pensar el món, de viure’l i de representar-lo.

Desfilada de gegants i capgrossos al passeig de Gràcia durant les Festes de la Mercè. La fascinació de Pere Català i Roca per
la cultura popular connecta amb les seves
arrels vallenques i es trasllada a molts aspectes de la seva obra. Barcelona, setembre del 1962. Pere Català i Roca.

Dues joves durant un assaig del ballet de
Joan Magriñà. Des de la vessant comercial,
l’empresa Publicitat Il·lustrada Català (PIC) va
fotografiar ballets, esbarts i obres de teatre,
i va deixar constància dels assaigs i de la posada en escena, així com àlbums d’alumnes i
ballarins. Barcelona, 1950-1970. Pere Català i
Roca o Pere Català i Pic.

Actuació d’una ballarina del ballet de Joan
Magriñà. Pere Català i Pic es va interessar
en la dansa des que era jove. Va ser un dels
primers sardanistes de Valls i, posteriorment,
s’hi va interessar acadèmicament, la qual
cosa el va portar a visitar especialistes a París
i a fer conferències sobre el tema. Barcelona,
1950-1970. Pere Català i Roca o Pere Català
i Pic.

Venedors de pollastres al mercat de la p 87.
laça Major. Vic, 1950-1956. Pere Català i Roca.

Una ballarina de l’Esbart Verdaguer. Probablement una imatge feta per estudiar el moviment, com ja havien fet des d’una vessant
històrica i estètica. No hi ha cap documentació que ens ajudi a datar aquesta imatge.
Barcelona, 1950-1970. Pere Català i Roca o
Pere Català i Pic.
Ballarina durant un assaig del ballet de Joan
Magriñà. Aquesta sèrie d’imatges es van fer
probablement per estudiar el moviment i la
llum, en aquest cas amb dos tipus diferents
de projector: un de directe i un de difuminat.
Barcelona, 1950-1970. Pere Català i Roca o
Pere Català i Pic.
Grup de nenes durant un assaig del ballet
de Joan Magriñà. Mai no sabrem qui va fer
aquestes fotografies de dansa, ja que el pare
en feia poques en aquella època i la dansa no
era un tema prioritari per al fill petit. La fotografia podria ser obra de qualsevol dels dos o
d’una tercera persona, fins i tot la seva filla,
Maria Àurea Català i Roca. Barcelona, 19501970. Pere Català i Roca o Pere Català i Pic.

Veí disfressat de militar napoleònic dispara
pirotècnia barrejada amb caramels amb el
canó de la Barceloneta durant la festa major.
Aquesta fotografia està inclosa al llibre de
Pere Català i Roca Llum de Festa a Barcelona, publicat l’any 1972 per la Caixa d’Estalvis
Sagrada Família.Barcelona, 29 de setembre
de 1970. Pere Català i Roca.

Una multitud de nens i dos policies amb el
canó de la Barceloneta durant la festa major.
Aquesta fotografia està inclosa al llibre de
Pere Català i Roca Llum de Festa a Barcelona, publicat l’any 1972 per la Caixa d’Estalvis
Sagrada Família. Barcelona, 29 de setembre
de 1970. Pere Català i Roca.
Pau Gilet amb uns pescadors cantant havaneres i bevent cremat a Calella de Palafrugell.
«Quina llàstima que algunes fotografies no incorporin el so» (Francesc Català-Roca). Calella
de Palafrugell, 1955. Francesc Català-Roca.
Enllustradors treballant en una entrada del
metro a la Rambla de Barcelona. Urbans
o rurals, els oficis tradicionals interessen
sempre tant el pare com els fills. Barcelona,
1955-1965. Pere Català i Roca.

Lionel Hampton al Windsor Palace amb Tete
Montoliu com a espectador, acompanyat de la
seva esposa, Pilar Morales. Després de l’actuació, el vibrafonista va improvisar una jam session on va escoltar i descobrir Montoliu, i no
va dubtar a afirmar que el català era el millor
pianista d’Europa. Barcelona, 1956. Francesc
Català-Roca.
Guàrdia urbà amb els aguinaldos o estrenes
de Nadal, a la ronda de la Universitat. Una fotografia d’aquesta sèrie forma part del llibre de
Pere Català i Roca Llum de Festa a Barcelona,
publicat l’any 1972 per la Caixa d’Estalvis Sagrada Família. Barcelona, 23-24 de desembre de
1970-1972. Pere Català i Roca.

Senyoretes passejant per la Gran Vía. Català-Roca va aprofitar la celebració del Congrés
Eucarístic de Barcelona per captar imatges
de Madrid que il·lustraran els articles del setmanari Revista o la Guía de Madrid, de Juan
Antonio Cabezas (Destino,1954). Madrid, c.
1952. Francesc Català-Roca.
Senyorets passejant per la Gran Via. Fotografia inèdita que mostra moltes analogies
amb la popular fotografia Senyoretes passejant per la Gran Via feta a Madrid. Barcelona,
1954. Francesc Català-Roca.
Avinguda del Paral·lel a l’altura de Nou de la
Rambla. Un escenari envoltat d’escenaris.
L’avinguda del Paral·lel era considerada aleshores l’artèria teatral de Barcelona. Barcelona, 1954. Francesc Català-Roca.
Nens preparant una foguera de Sant Joan a
l’avinguda de Roma, a prop de la casa del fotògraf. Forma part d’una sèrie inclosa al llibre
de Pere Català i Roca Llum de Festa a Barcelona, publicat l’any 1972 per la Caixa d’Estalvis Sagrada Família. Barcelona, 23 de juny de
1970-1972. Pere Català i Roca.
Grup de nens jugant a la plaça de Tetuan de
Barcelona. Fotografia publicada a la Revista
Claror, l’octubre del 1935, acompanyant l’article «Divagacions sobre el joc dels infants»
del pedagog Artur Martorell. Barcelona, 19341935. Pere Català i Pic.
Platja animada. Estuari del Guadalquivir «A
vegades ja et trobes la foto feta, només cal
captar-la» (Francesc Català-Roca). Sanlúcar
de Barrameda (Cadis), 1960. Francesc Català-Roca.
Tres persones grans xerrant a la porta d’una
casa, a Amposta. Pere Català i Roca es desplaça pel territori i va deixant constància del

que en aquella època és conegut com els «tipus locals». Amposta, 1955-1965. Pere Català i Roca.
Preparació d’una calçotada a Valls. Per als Català la calçotada era un gran esdeveniment
que els connectava amb Valls i els permetia
aplegar-se per organitzar activitats culturals,
socials i antifranquistes. El 1954, Pere Català
i Pic va ser el pregoner de la IV Calçotada de
la Penya Artística de l’Olla. Valls, 1952-1962.
Pere Català i Roca o Pere Català i Pic.
Tible: instrument tradicional català usat en
les cobles de sardanes o persona que toca
el tible. Francesc Felip amb la Coblaorquestra
La Principal de Cassà de la Selva. Granollers,
1958. Francesc Català-Roca.
Primera comunió a les Festes de Gràcia.
Barcelona, c. 1953. Francesc Català-Roca.
Diumenge de Rams a la basílica de Santa
Maria del Mar. Barcelona, 1948-1956. Pere
Català i Roca.
Ball de bastons que aplega una multitud de
gent a la plaça del Blat. Fotografia publicada
a l’Àlbum dels actes celebrats per les Festes
Decennals de la Mare de Déu de la Candela
de 1931, de Pere Català i Pic, on diu: «Ball de
bastonets. Ritme, agilitat, color, vista». Valls,
gener-febrer del 1931. Pere Català i Pic.

Pas d’uns infants per davant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, on se celebra l’exposició GATEPAC. La imatge té particular interès perquè es veuen els esgrafiats de Picasso
de la façana del Col·legi, on surten uns nens
amb palmes el Diumenge de Rams. Forma
part d’una sèrie inclosa al llibre de Pere Català i Roca Llum de Festa a Barcelona, publicat l’any 1972 per la Caixa d’Estalvis Sagrada
Família. Barcelona, plaça Nova, 4 d’abril de
1971. Pere Català i Roca.
Els trampers durant la processó del dia de
Corpus a la plaça de la Virreina del barri de
Gràcia. Pere Català i Roca busca documentar els aspectes tradicionals de les festes,
molts dels quals es van perdre amb el pas
del temps. Barcelona, juny de 1952. Pere Català i Roca.
Nena mirant les parades a la Fira de Rams de
la rambla de Catalunya. Pere Català i Roca va
dedicar una atenció especial a diverses festes d’hivern, com la Fira de Rams o la de Santa Llúcia, i d’estiu, principalment les festes
majors i els castells. Barcelona, 1956-1966.
Pere Català i Roca.

Falles d’Isil. L’any 1957, Pere Català va realitzar el primer reportatge fotogràfic d’aquesta
tradició festiva del solstici d’estiu —aleshores en risc d’extinció— per indicació de Joan
Amades, el qual, pràcticament cec, li va demanar que li’n facilités documentació actualitzada. L’any 2015 les Falles del Pirineu van
ser reconegudes com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat. Pere Català i Roca.
Un nen pujant a la cucanya durant la celebració de les Festes de Sant Roc de la plaça
Nova. Una imatge d’aquesta sèrie es va incloure al llibre de Pere Català i Roca Llum de
Festa a Barcelona, publicat l’any 1972 per la
Caixa d’Estalvis Sagrada Família. Barcelona,
16 d’agost de 1971. Pere Català i Roca.
Esquí a La Molina. Francesc Català-Roca aprofitava les ombres per aportar elements comunicatius. Alp, c. 1955. Francesc Català-Roca.
La Dansa de la Mort de la processó. Thomas
Bouchard, Català-Roca i Joan Miró visiten
Verges per filmar les imatges que el cineasta
inclourà, amb música d’Edgar Varèse, a la pel·
lícula Around and about Miró. Verges, 1953.
Francesc Català-Roca.
Tres de sis de la Colla Nova de l’Escolà, davant
de l’Ajuntament, amb motiu de la inauguració
de la Biblioteca Popular de Valls. Imatge inclosa a la col·lecció de postals Inauguració de la
Biblioteca Popular, publicada pel mateix Català
i Pic. Valls, juny del 1918. Pere Català i Pic.
Un quatre de set de la Colla Nova de l’Escolà al capdamunt del passeig dels Caputxins,
davant l’església de la Mare de Déu del Lledó, amb motiu de la inauguració de la Biblioteca Popular de Valls. Imatge publicada a la
portada de la revista D’Ací i d’Allà, l’agost del
1921.Valls, juny del 1918. Pere Català i Pic.
Pas dels gegants per un carrer de Valls vist des
de dalt, durant les festes. Imatge publicada a
l’Àlbum dels actes celebrats per les Festes
Decennals de la Mare de Déu de la Candela de 1931, de Pere Català i Pic, on diu: «Els
gegants, els gegants... La Moixiganga. Belles representacions plàstiques de la Passió».
També forma part del fotomuntatge final on es

concentra tota la festa en una mateixa composició. Valls, gener-febrer del 1931. Pere Català
i Pic.
Tabaler durant els actes de la celebració de la
Patum a la plaça de Sant Pere. Pere Català i
Roca va participar diversos anys en la festa i
en va fer moltes fotografies, la qual cosa complica la datació de les imatges. Berga, maigjuny de 1951-1965. Pere Català i Roca.
Nenes bevent aigua de la font de la Torre
del Rellotge de la plaça de la Vila durant les
Festes de Gràcia. Forma part d’una sèrie de
fotografies inclosa al llibre de Pere Català i
Roca Llum de Festa a Barcelona, publicat
l’any 1972 per la Caixa d’Estalvis Sagrada
Família. Barcelona, 15 d’agost de 1970. Pere
Català i Roca.
El nan concupiscent de Castellterçol. Alexandre
Cirici va rebre l’encàrrec de dissenyar els nans i
els gegants Griselda i Tallaferro de Castellterçol,
que es van presentar per primera vegada a la
festa major de l’agost d’aquell mateix any. Castellterçol, 1954. Francesc Català-Roca.
Canalla de la Colla Nova al passeig dels Caputxins de Valls. Imatge inclosa a la col·lecció de
postals Els Xiquets de Valls, realitzada i publicada pel mateix Pere Català i Pic, el 1924.
Valls, 25 de juny de 1923. Pere Català i Pic.
Preparació d’un diable per al salt de plens durant els actes de la celebració de la Patum, a la
plaça de Sant Pere. Berga, maig-juny de 19511965. Pere Català i Roca.
La guita, un dels elements més antics i singulars de la festa, durant els actes de la celebració de la Patum, a la plaça de Sant Pere.
La guita és una bèstia amb cos de mula, coll
de girafa i un cap semblant al d’un drac, un
element únic dins el bestiari festiu. A la Patum
se l’identifica de forma genèrica amb el mal
i les forces malignes. Antigament també se
l’havia anomenat mulassa, mulafera i mulaguita. Berga, maig-juny de 1951-1965. Pere Català
i Roca.

QUI?
El retrat és la representació de la fisonomia d’una persona i ha evolucionat al llarg de la
història, passant per diverses tècniques, procediments i suports artístics: escultura, pintura, fotografia...
A mitjan segle XIX els naixents estudis fotogràfics oferien els retrats en carte de visite
(targetes de visita), que van revolucionar la història de la fotografia i també la societat.
Les primeres generacions de fotògrafs van trobar en la realització de retrats de persones
benestants l’activitat principal i més lucrativa, però amb el pas del temps aquesta pràctica
es va anar diversificant i democratitzant.

Ciutadà d’Àvila. c. 1959. Francesc Català-Roca.
Isidre Tondo i Ballart, conegut com l’Isidre de
Rabassó, va ser cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls entre els anys 1877
i 1918. Aquesta fotografia es va publicar, juntament amb la de l’Anton Fàbregas Mialet, a
l’àlbum Xiquets de Valls, editat pel mateix Català i Pic el 1924, i a l’article de Pere Català i
Pic «Ha mort l’Escolà. Els herois del tipisme»,
aparegut a la revista Mirador del 17 d’agost
de 1933. Isidre de Rabassó va morir el 1918
i per això sabem que aquesta foto va ser feta
abans d’aquest any. Valls, 1916-1917. Pere Català i Pic.
Anton Fàbregas Mialet, conegut com l’Anton
de l’Escolà, va ser cap de colla de la Colla
Nova dels Xiquets de Valls entre els anys 1902
i 1930. Aquesta fotografia es va publicar, juntament amb la de l’Isidre Tondo i Ballart, a l’àlbum Xiquets de Valls, editat pel mateix Català i
Pic el 1924, i a l’article de Pere Català i Pic «Ha
mort l’Escolà. Els herois del tipisme», aparegut a la revista Mirador del 17 d’agost de 1933:
«Ells han dedicat la vida al sosteniment d’una
tradició, sense guany material, arribant a la vellesa amb la mateixa fe, el mateix entusiasme
de la joventut, veient fills, veient nets, veient
gendres inflamats de la seva mateixa passió».
Valls, 1916-1918. Pere Català i Pic.
Vilatans de l’Espluga de Francolí amb barretina
o gorra musca (de color lila), típica del Camp
de Tarragona. Català i Pic va organitzar una
trobada de barretinaires per poder fotografiar
els últims portadors d’aquests barrets tradicionals. L’Espluga de Francolí, 1924-1931. Pere
Català i Pic.

La Chunga. Bailaora. Probablement, en algun
indret de Palamós. Palamós, c. 1955. Francesc
Català-Roca.
Nens asseguts en un portal a prop de la basílica de Santa Maria del Mar. Barcelona, 19451955. Pere Català i Roca.
El carboneret. «En adonar-se que anava a
ser protagonista d’una fotografia, espontàniament al carboneret se li va dibuixar aquest
somriure» (Francesc Català-Roca). Vejer de
la Frontera (Cadis), 1960. Francesc Català-Roca.
La Gitaneta. La germana petita de la Chunga
amb un drap retorçat simulant tenir una nina
en braços. Montjuïc, Barcelona, c.1953. Francesc Català-Roca.
L’angelet. Pessebre vivent d’Engordany. Fotografia publicada a la portada del número 197
del setmanari Revista de Actualidades, Artes
y Letras l’any 1956. A l’interior de la publicació hi ha el peu d’aquesta foto: «NUESTRA
PORTADA. Un ángel del “Pessebre vivent
d’Engordany” se resguarda de la lluvia. No le
bastan las alas, un paraguas andorrano es más
seguro». Engordany (Andorra), 1955. Francesc
Català-Roca.
La Gitaneta també riu. Montjuïc, Barcelona, c.
1953. Francesc Català-Roca.
Retrat dels artistes Joan Manuel Serrat, Joan
Capri i Salvador Escamilla al Club Natació Barcelona. A diferència del seu germà Francesc,
Pere Català i Roca va fer poques imatges
d’artistes però moltes d’historiadors i personatges populars. En Pere era amic de Sal-

vador Escamilla, amb el qual havia compartit
un viatge a l’Alguer, i aquest va aconseguir el
primer contracte discogràfic per a Serrat. Barcelona, 1964-1967. Pere Català i Roca.
Retrat d’Apel·les Fenosa i la seva dona, Nicole Damotte (que sovint firmava com a Nicole
Florensa), al seu estudi del Vendrell durant la
construcció del monument a Pau Casals de
Barcelona. El Vendrell, 1975-1976. Pere Català
i Roca.
Retrat de l’historiador Jesús Ernest Martínez
Ferrando treballant a la biblioteca de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó. Pere Català i Roca, com a
historiador, va tenir molta relació amb les persones encarregades de custodiar i estudiar la
documentació antiga que ell consultava per
a les seves recerques. Barcelona, 1961. Pere
Català i Roca.
Retrat d’Andreu-Avel·lí Artís i Tomàs, Sempronio, a l’estudi dels Català al carrer del Pi de
Barcelona. La relació dels Català amb Sempronio era personal i venia de lluny, però es va
consolidar amb la seva participació en el Viatge del Retrobament amb l’Alguer. Barcelona,
març del 1962. Pere Català i Pic o Pere Català
i Roca.
Dalí i l’hipercub. El pintor va demanar a Català-Roca que fotografiés aquesta maqueta de
l’hipercub per utilitzar-la en la seva obra Crucifixion (Corpus Hypercubus).Portlligat, c. 1952.
Francesc Català-Roca.
Josep Guinovart, pintor. P 105. alamós, 1953.
Francesc Català-Roca.
Josep Llorens Artigas, Papitu, treballant al
Racó. El gran ceramista esdevingué com un
pare per a Català-Roca. Gallifa, 1960. Francesc
Català-Roca.
Eduardo Chillida al Peine del Viento. L’escultor basc es referia a Català-Roca en més
d’una ocasió com «mi hermano catalán».
Sant Sebastià (Guipúscoa), 1979. Francesc
Català-Roca.
Antoni Tàpies, pintor. Barcelona, c. 1952. Francesc Català-Roca.
Miró pintant el cartell del Barça a l’estudi Sert.
Trenta anys d’amistat i col·laboració entre
pintor i fotògraf van permetre l’obtenció d’un
compendi documental extraordinari. Palma
(Mallorca), 1974. Francesc Català-Roca.
Retrat de Josep Cañas i Cañas amb una de
les seves obres i amb els seus treballadors,

probablement al taller de Barcelona. L’escultor de Banyeres del Penedès, molt vinculat
a la família Català, l’any 1963 va fer el monument als castellers de Vilafranca del Penedès
i també el del Vendrell. Barcelona, 1955-1965.
Pere Català i Roca o Pere Català i Pic.
Retrat de l’escultor Frederic Marès i Deulovol al costat d’un Crist crucificat al museu de
Barcelona que porta el seu nom. El retrat es
va publicar el 8 de gener de 1965 en un reportatge del Diario de Barcelona. Barcelona,
desembre del 1964-gener del 1965. Pere Català i Roca.
Retrat de l’arquitecte, i president de l’Institut
d’Estudis Catalans, Josep Puig i Cadafalch, al
seu despatx. Català i Pic el considerava un
dels polítics catalans més importants de la
seva generació i valorava molt positivament
la tasca de la Mancomunitat de Catalunya,
que Puig va presidir. L’agost del 1923 Català
i Pic li havia fet ja un primer retrat al mateix
lloc. Barcelona, 1946-1956. Pere Català i Pic o
Pere Català i Roca.
Retrat de Pompeu Fabra i Poch al seu despatx de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta
imatge es va mantenir inèdita fins que l’any
1964 es va poder publicar a la revista del Rosselló Tramontane. Pere Català i Pic explica la
història d’aquesta fotografia al text «Bon dia
Mestre», escrit el 1968 amb motiu del centenari del naixement de Pompeu Fabra. Aquesta és una de les poques imatges de Català
i Pic que van sobreviure a la Guerra Civil, ja
que la majoria van ser cremades abans de
l’entrada dels nacionals. Barcelona, juny del
1938. Pere Català i Pic.
Retrat del president Francesc Macià i Llussà
al seu despatx del Palau de la Generalitat de
Catalunya, a Barcelona. Pere Català i Pic era
un ferm defensor del president i de la seva
lluita per l’Estatut d’autonomia, fins al punt
que al seu negoci es podia signar donant-hi
suport. Com afirma al diari vallenc Lluita, en
l’edició de l’1 d’agost de 1931: «Cinc segles
han passat en la decadència, fins que ve
Francesc Macià, el restaurador de les nostres
llibertats i grandeses, el cavaller de l’ideal, el
redemptor d’un poble oprimit». Català i Pic
va retratar el president Macià l’11 de maig,
un mes després de la proclamació de la República Catalana, però la fotografia va quedar
inèdita fins que es va publicar a la revista Cultura de Valls l’octubre del 1981. Barcelona, 11
de maig de 1931. Pere Català i Pic.

PER QUÈ I PER A QUÈ?
Els neologismes fototècnica i fototècnic no es troben al diccionari, però sí que apareixen
en nombrosos articles sobre fotografia publicats per Pere Català i Pic en les dècades del
1920 i 1930. Els utilitza per referir-se a la necessitat d’establir i normalitzar la figura d’un
fotògraf professional amb prou coneixements sobre els processos fotogràfics, tant de
captació, il·luminació, composició o reproducció com d’integració en una mateixa obra
d’elements fotogràfics, tipogràfics, artístics, d’anagrames, de logotips... El fototècnic ha
de ser capaç de portar a terme la creació d’obres originals destinades a satisfer les demandes dels nous mercats publicitaris.

Cartell de propaganda sense text amb una
espardenya i una creu gammada, publicat pel
Comissariat de Propaganda de la Generalitat
de Catalunya, que el mateix Pere Català i Pic
havia ajudat a crear. Aixafem el feixisme es va
publicar per primera vegada a La Vanguardia
el 24 d’octubre de 1936. Barcelona, setembre-octubre del 1936. Pere Català i Pic.
Cadira Pedrera, de l’arquitecte Barba Corsini,
per als desapareguts apartaments de les golfes de l’edifici del passeig de Gràcia. Barcelona, 1955. Francesc Català-Roca.
Anunci per a l’empresa Cacaolat: «Tan alimenticio como exquisito... y exquisito lo es mucho». Es va publicar per primera vegada a La
Vanguardia el 5 de maig de 1936, al catàleg
oficial de la IX Fira de Mostres de Barcelona,
i a la revista Menage el juny del 1936. Barcelona, gener-abril del 1936. Pere Català i Pic.

Composició publicitària per al paper de fumar
Smoking: «¡Aún a ciegas! Por su agradable
sabor y aroma adivino que es un cigarrillo con
papel de fumar Smoking». Es va publicar a la
revista Claror el gener del 1936. Barcelona,
desembre del 1935- gener del 1936. Pere Català i Pic.
Francisco Pérez de Olaguer va fer una comanda especial als Català: havien de fotografiar
la seva importantíssima col·lecció de rellotges. Per a aquesta tasca els Català creen el
«Perezògraf», una màquina que permet fotografiar-los sense ombres. El llibre que en resulta, amb una edició molt acurada, conté més
de dues-centes quaranta fotografies. Barcelona, 1953-1955. Pere Català i Pic o Pere Català
i Roca.

Anunci per a la barreteria Joan Prats d’uns barrets amb ulleres, que Pere Català i Pic va publicar al seu article «La evolución fotográfica»,
al número de juny del 1932 de la Revista Ford.
Com diu ell mateix al seu llibre inèdit Psicología de la publicidad y de las ventas del 1935:
«Sombreros. Cartel fotográfico expresionista,
deshumanizado, en el que la figura del hombre ha sido substituida por una cartulina enrollada y unas gafas coincidiendo con su arista.
Consecución de gran fuerza sugestiva». Barcelona, 1931. Pere Català i Pic.
Embalatges de l’empresa La Eléctrica Embaladora, de Bartolomé Cardona i Cardona, amb
objectes per a l’exposició «Santa María» de la
Fira Mundial de Nova York de 1964-1965. Fins
i tot després de la mort de Pere Català i Pic
l’any 1971, Pere Català i Roca va mantenir alguns clients, com ara la Eléctrica Embaladora.
Barcelona, 1964-1965. Pere Català i Roca.
Colonia for men Napoleon, de Juper. Una de
les virtuts més reconegudes a Català-Roca és
el fet d’haver aplicat la pràctica i el coneixement adquirits dins l’estudi fotogràfic durant
les dècades de 1930 i 1940 al món exterior. c.
1967-1968. Francesc Català-Roca.
Anunci del perfum Yanhia de Myrurgia amb un
flascó de colònia i jocs d’ombres. La relació
amb aquest client va començar a la dècada del
1930 i es va allargar fins ben entrada la dècada del 1970. Myrurgia va ser un dels clients
per als quals Publicitat Il·lustrada Català (PIC)
va fer més quantitat de fotografies i anuncis,
que eren d’una gran qualitat. Barcelona, 19331935. Pere Català i Pic.

Anunci del vermut de Cinzano: «Un blanco
Cinzano. El super vermouth». Publicitat Il·lustrada Català (PIC). Barcelona, 1931-1932. Pere
Català i Pic.
Anunci de productes de Pedro Domecq de
Jerez de la Frontera: «Para calidad, Domecq».
Francesc Català-Roca va guanyar l’any 1948 el
primer premi del concurs de cartells d’aquesta
empresa. Barcelona, juny de 1934. Pere Català i Pic.
Fotografia d’un cotxe amb una dona i un gos
per fer publicitat de la casa Ford: «V-8. Elegancia». Es va publicar l’abril del 1933 a la Revista
Ford. Barcelona, març-abril del 1933. Pere Català i Pic.
Fotomuntatge amb una bàscula per a l’empresa Sast. Molts d’aquests anuncis anaven
destinats a les noves publicacions impreses
que van néixer a la dècada del 1930, gràcies
a les noves tecnologies d’impressió. Com que
el fotògraf no en va deixar indicada la data de
creació, per datar les imatges cal buscar una a
una la publicació on van aparèixer per primera
vegada. En aquest cas, encara no s’ha pogut
trobar. Barcelona, 1931-1936. Pere Català i Pic.
Fotomuntatge per a Xocolata Juncosa, realitzat amb diverses imatges d’un nen menjant
xocolata i unes ombres suggestives, que explica perfectament la revolució que va comportar per a la fotografia la incorporació de la
composició avantguardista i el muntatge en
l’espai, igual que el jazz i el cinema ho van fer
amb el temps. Barcelona, 1932. Pere Català
i Pic.

Estrella de roderes per a Pirelli. Innegable
influència mironiana. c. 1955. Francesc Català-Roca.
Botiga de Moto Guzzi Hispania, decorada amb
diversos fotomuntatges per a la marca Pirelli.
Avinguda Diagonal, 437, Barcelona,1955. Francesc Català-Roca.
Lucta. L’amistat entre Català-Roca i l’enginyer
químic Vicente Esteve, director i creador de
l’empresa d’aromes per a l’alimentació humana Lucta, perdurà al llarg de cinquanta
anys. Barcelona, 1949-1955. Francesc Català-Roca.
Lucta. Català-Roca i Vicente Esteve foren
coautors del llibre La fiesta del arroz (1994).
Barcelona, 1949-1955. Francesc Català-Roca.
Fotomuntatge per a Gràfiques Cantín. Realitzat íntegrament per Francesc Català-Roca
quan formava part de l’empresa familiar PIC
(Publicitat Il·lustrada Català). Anterior al 1948.
Francesc Català-Roca.
Publicitat dels injectables de l’empresa Arphos Robert: «Progresivo. Sin estricnina».
Com diu ell mateix al seu llibre inèdit Psicología de la publicidad y de las ventas del
1935: «Composición fotográfica para propaganda directa en la que se consigue, por
solución arbitraria, una fuerza sugestiva».
Barcelona, 1934-1936. Pere Català i Pic.

COM?
Els tres fotògrafs Català van estar en actiu durant més de seixanta anys. Moltes de
les seves obres posen de manifest la voluntat d’investigar, experimentar i anar una
mica més lluny en la descoberta dels nous camins visuals que els ofereix el progressiu
desenvolupament evolutiu de la fotografia. Sigui perseguint i aïllant noves formes naturals mitjançant l’elecció de punts de vista originals, sigui utilitzant temes recurrents com
«personatge aïllat» o «tres oques», en tots tres fotògrafs es fa palès un profund amor i
respecte per la fotografia, aquest art jove que els va permetre dur una vida digna en uns
temps molt difícils.

METAMORFOSI
Canvi d’aspecte de l’element fotogràfic, que pren
l’aparença d’un altre per semblança.
Escala de la Sagrada Família. Contrapicat (de
baix a dalt). Fotografia realitzada per al llibre
Sagrada Família de Cèsar Martinell (1952) i colofó de totes les obres de la tetralogia La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Barcelona,
c. 1950. Francesc Català-Roca.

AUTORETRAT
Retrat que una persona fa d’ella mateixa.
Projecció/autoretrat sota el pont medieval de
la Torrassa del riu Escrita, que en aquest punt
desemboca al riu Noguera Pallaresa, un cop
passat el pantà de la Torrassa. Espot, c. 1955.
Francesc Català-Roca.

FOTOMUNTATGE
És un collage que resulta de la unió de fotografies
o parts de fotografies.
Fotomuntatge sobre el Barri Gòtic de Barcelona, encarregat per la Societat d’Atracció de
Forasters, que mostra com va quedar el barri
després del projecte de monumentalització
del nucli antic començat amb la reforma del
1908. Es va publicar a la revista Barcelona
Atracción el desembre del 1935. Barcelona,
1935. Pere Català i Pic.
Fotomuntatge amb un cap de dona i un avió,
amb els camps de Valls al fons. Es va fer per
conscienciar els ciutadans de Valls del significat modernitzador de la creació d’un camp
d’aviació a la ciutat, un projecte que mai no
es va dur a terme. El fotomontaje formaba
parte del artículo «L’aeroport de Valls», publicat a La Crònica de Valls el 6 de desembre
de 1930. Valls, 1929-1931. Pere Català i Pic.

CONTRALLUM
És una situació que es dona quan es vol captar
una escena on la il.luminació principal prové de
darrere del subjecte. En aquests casos, el fotògraf
ha de decidir quins components de la imatge prefereix remarcar. S’aconsegueix obrint al màxim el
diafragma i augmentant-ne la velocitat d’obturació.
Contrallum. Són moltes les imatges captades
a la Gran Vía de Madrid. Per a Català-Roca,
era com un autoservei de fotografies interessants. Gran Vía, Madrid, c. 1952. Francesc Català-Roca.

Contrallum d’uns banyistes a les roques d’una
platja del Garraf. Garraf, 1948-1958. Pere Català i Pic o Pere Català i Roca.

PLA CONTRAPICAT
L’angle contrapicat (vista de cuc) s’obté quan la
càmera realitza un enquadrament de baix a dalt.
L’angle contrapicat afegeix un fort valor expressiu
a les imatges, ja que, per raons de perspectiva, el
personatge queda engrandit, potenciat, de manera
que sembla més gran i poderós.
Torre de la Sagrada Família. Contrapicat (de
baix a dalt). Imatge del primer llibre publicat
amb fotografies de Català-Roca, Sagrada Família (1952), com a coautor, juntament amb
el també vallenc Cèsar Martinell. Barcelona,
c. 1950. Francesc Català-Roca.

PLA PICAT
L’angle picat (vista d’ocell) s’obté quan la càmera
realitza un enquadrament de dalt a baix. L’angle picat afegeix un fort valor expressiu a les imatges,
ja que, per raons de perspectiva, el personatge o
objecte enfocat apareix més petit en relació amb
l’entorn. A més, tendeix a reduir el pes visual dels
elements retratats.
Engranatge abstracte d’una roda amb ombra, publicat amb l’article «La publicitat moderna» a la revista El Temps, el 2 de gener
de 1932. El que distingeix Català i Pic de la
resta de fotògrafs de la seva època és que
ell no sols era un fotògraf, sinó també un intel·lectual que reflexionava sobre tot el que
feia i que difonia les seves idees per generar un corrent d’opinió propici per a la seva
obra. Aquesta imatge es va publicar posteriorment en format horitzontal i vertical. Barcelona, novembre- desembre del 1931. Pere
Català i Pic.
Un tres de sis de la Colla Vella dels Xiquets
de Valls durant la cercavila de les Festes de
Sant Joan de Valls. Aquesta imatge es va publicar al llibre Valls Documental, publicat per
les Festes de la Candela del 1931, i és una
de les primeres imatges d’un «castell pres
des de dalt», com va dir el mateix Català i
Pic. Valls, 24 de juny de 1922. Pere Català
i Pic.
Monument a Colom. Premi Ciutat de Barcelona 1950. Col·lecció Octubre. Vista en picat
(de dalt a baix) i metamorfosi (alteració de
la forma habitual). Barcelona, c. 1949. Francesc Català-Roca.

SOLARITZACIÓ
És una tècnica coneguda com a «efecte Sabattier» i popularitzada pel fotògraf Man Ray (rayogrames). Consisteix a exposar a la llum, a la meitat del
procediment de revelatge, una imatge prèviament
enregistrada en un negatiu o còpia. Les zones ja
revelades actuen com a màscara que inverteix totalment o parcialment les tonalitats.
La plaça de Castella i la parròquia de Sant
Pere Nolasc de nit. Aquesta imatge experimental és una barreja entre un positiu, al
mig, i un negatiu, a les parts externes de la
imatge. Barcelona, 1948-1952. Pere Català i
Roca.

GIR
Recurs utilitzat per dinamitzar una imatge alterant-ne l’ortogonalitat original o habitual. Gràficament es considera que les diagonals aporten
dinamisme. El gir de 180° resulta especialment
sorprenent perquè altera la gravetat i crea efectes
surrealistes.
Anunci d’un cristall gravat a mà per a la Revista Ford del mes de juny del 1935. L’atracció de Pere Català i Pic per les ombres el va
acompanyar tota la vida i és un tret característic de la seva obra. Barcelona, gener-juny
del 1935. Pere Català i Pic.
Passeig per Manhattan. Gir de 180° i picat.
Tot i ser reconegut com un gran mestre
del blanc i negre, Català-Roca no va deixar
d’evolucionar en la recerca del color. Des de
finals de la dècada del 1970, es dedica plenament al negatiu de color. Hi ha un altre
Català-Roca encara per descobrir. Nova York,
1987. Francesc Català-Roca.
Moto a Barcelona. La Vanguardia va donar
carta blanca a Català-Roca perquè publiqués
reportatges sobre Barcelona al suplement
en color dels diumenges. Un d’aquests reportatges es va titular «El lenguaje de las
sombras». Barcelona, 1983. Francesc Català-Roca.

DIMENSIONAR
Recurs que consisteix a aprofitar figures humanes
per donar sentit i escala a un espai.
Nen pujant un carrer estret fet d’escales que
dona a l’església parroquial de Sant Nicolau.
Bellpuig (Urgell), 1958-1964. Pere Català i
Roca.

Dona sortint per la porta de la Pietat de la catedral de Barcelona. L’interès per les ombres
és una característica que tots dos germans
van heretar del seu pare. Barcelona, 19481952. Pere Català i Roca.

MOVIMENT
«Per donar sensació de moviment a la imatge cal
que algun element resti estàtic.» Francesc Català-Roca. Quan la càmera roman estàtica respecte
al fons, si la figura-objecte es desplaça, aquesta
patirà una progressiva inconcreció dels contorns i
traços. Si la càmera segueix la figura en moviment
(escombratge), serà el fons el que progressivament es tornarà borrós.
Larga afarolada (passada taurina), a la Monumental. «Per donar sensació de moviment
a la imatge cal que algun element resti estàtic» (Francesc Català-Roca). Barcelona,
1960. Francesc Català-Roca.
Tres oques al claustre de la catedral de Barcelona. Barcelona, 1956-1966. Pere Català i
Roca.

TRÍPTIC
Composició pictòrica a partir de tres imatges fotogràfiques que temàticament tenen una afinitat o
un lligam.
La Chunga ballant. Imatge composta per
tres fragments que alhora poden tenir significat de manera autònoma. Park Güell, Barcelona, c. 1953. Francesc Català-Roca.
La Chunga ballant. Park Güell, Barcelona,
c. 1953. Francesc Català-Roca.
La Chunga ballant. Park Güell, Barcelona,
c. 1953. Francesc Català-Roca.

EXPOSICIÓ PERLLONGADA
Tècnica que permet l’obtenció d’imatges que denoten la suma d’esdeveniments. S’aconsegueix
combinant una velocitat d’obturació llarga amb un
diafragma més aviat petit. Aquesta tècnica es fa
servir molt en la captura d’imatges nocturnes.
Revetlla de Sant Joan a Gràcia, des del terrat del número 44 de la travessera de Dalt.
Exposició perllongada (amb trípode i diafragma petit). Barcelona, c. 1952. Francesc Català-Roca.

Focs d’artifici sobre la plaça de Catalunya i el
Banco Español de Crédito amb publicitat de
Domecq. Barcelona, 1949-1951. Pere Català
i Roca.
Fotografia general de l’Arc de Berà de nit
feta amb una llarga exposició, de manera
que es poden veure els llums dels cotxes
que hi circulen. Roda de Berà, 1950-1956.
Pere Català i Roca.
Triple exposició amb tres moments de la
construcció d’un pilar de cinc. Aquesta fotografia va aparèixer al llibre de Pere Català
i Roca Món casteller, publicat l’any 1981 per
Rafael Dalmau, Editor. Pere Català i Roca va
experimentar amb diverses tècniques fotogràfiques alternatives durant la seva vida.
Barcelona, 1962. Pere Català i Roca.

EXPOSICIÓ MÚLTIPLE
Imatge creada per la superposició de dues o més
imatges capturades de manera successiva per una
càmera sobre un mateix fotograma, o impressionades sobre un mateix suport fotogràfic a la cambra obscura d’un laboratori.
Castells i focs d’artifici. Fotomuntatge d’un
castell durant el Concurs de Castells de Tarragona i un castell de focs, probablement
d’uns diables. Tarragona, 1981-1996. Pere
Català i Roca.

FOTOGRAFIMS
Neologisme de Pere Català i Roca per anomenar
els seus estudis de llums sense càmera consistents en l’acció de productes químics damunt de
substrats fotosensibles.

Fotocomposició per al cartell promocional del
Conjunt Pleyel, amb el saxofonista Amador
Garrell i Soto i el trombonista JosepArenas.
Granollers, c. 1965. Francesc Català-Roca.

« El veritable fototècnic publicitari ha d’unir al coneixement de la tècnica fotogràfica una gran
cultura general i artística, una gran sensibilitat receptiva i una força de representació expressiva,
uns grans coneixements de les lleis psicotècniques, psicològiques, i una forta intuïció i una lògica
seleccionadora dels elements a emprar ».
Pere Català i Pic (1889-1971)

« Viatjo sol, amb la màquina de fotografiar per companya ».
Pere Català i Roca (1922-1998)

« Quan classificava els clixés del pare, m’anava adonant que com més temps passava, més valor
tenien, perquè les pedres dels castells anaven caient ».
Pere Català i Roca (1922-1998)

« L’arxiu fotogràfic és la guardiola del fotògraf ».
Francesc Català-Roca (1922-1998)

« Cal visitar el lloc, després pensar-hi i, finalment, buscar-lo de nou i trobar-hi l’angle o la visió que el
resumeixi i l’expressi de la manera més eloqüent possible ».
Francesc Català-Roca (1922-1998)

EXPOSICIÓ
Organització
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Arxiu Nacional de Catalunya
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Museu d’Història de Catalunya
Col.laboració
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
PROJECTE MUSEOGRÀFIC
Direcció
Francesc Balada (ANC)
Margarida Sala i Albareda (MHC)
Coordinació
Raquel Castellà
Comissariat
Andreu Català
Documentació
Pablo Giori
Núria Gil (COAC)
Imma Navarro (ANC)

Embalatges i transport
TTI, SA
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Suport tècnic
Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, Núria
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Nacenta, Eudald Navarro, Vicenç Prats, Ariadna
Riera, Juanjo Sandoica, Daniel Solé i Núria Torres
© de les fotografies
Pere Català i Pic, Francesc Català-Roca i Pere
Català i Roca
AUDIOVISUALS
Una nissaga de fotògrafs
Direcció: Raquel Castellà
Entrevistes realitzades a Pilar Aymerich, Maria Carme
Dalmau, Núria Gil, Pablo Giori i Jordi Pol
Realització i càmera: Paco Amate (Pig Studio)
Segon càmera: Sergi Magallón

Suport museogràfic
Mariona Companys, Carol Ribera, Teresa Rodón

El reconeixement de la nissaga
Direcció: Raquel Castellà
Entrevistes realitzades a Pilar Aymerich, Núria Gil,
Elisabet Insenser i Jordi París
Realització i càmera: Paco Amate (Pig Studio)
Segon càmera: Sergi Magallón
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MODELS AUDIOTÀCTILS

DISSENY MUSEOGRÀFIC
Projecte museogràfic i imatge gràfica
Mostra Comunicació

Panells Tàctils
Creació: Bernat Franquesa (Touch Graphics Europe)
Àudio descripció: Maria-José Anía (Access Friendly)
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