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112 postals de la Costa Brava (1890-1955) amb textos de M. Àngels Suquet i Marc Auladell 
22 panoràmiques inèdites de la Costa Brava

amb làmines desplegables de 0,85 metres

1 9896

Costa Brava panoràmica és una obra excepcional, 
imprescindible per als amants de la Costa Brava. 
El llibre recull un centenar de postals antigues de 
la Costa Brava, que es presenta més autèntica 
i genuïna que mai, i una vintena de panoràmi-
ques espectaculars del principi del segle xx, que 
ressegueixen des de la costa de Blanes fins a la de 
Portbou, passant per tots els municipis compresos 
al litoral gironí. Les imatges permeten copsar la 

Costa Brava entre 1890 i 1955 i deixen acta notari-
al d’una realitat que ara esdevé patrimoni històric. 
Al llarg de les pàgines següents desfilen remitgers, 
patrons, remalladores i mestres d’aixa, tot un 
espectacle de gent de mar que feineja al port 
i que conviu amb l’arribada dels primers estiue-
jants. Un testimoni gràfic d’excepció que recupera 
un temps, en ocasions dur i auster, que ara retorna 
amb força i se’ns presenta en format postal. 
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