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El que teniu a les mans no és l’enèsim llibre de fotografies 
antigues del Maresme i prou. És un llibre molt especial. Tal 
com els lectors copsaran en només fullejar-lo, aquest és un 
llibre de fotografies antigues, però no és la clàssica història 
gràfica. Crida l’atenció, sobretot, el fet que gairebé la totalitat 
de les imatges són a color, ja que abasten un temps relativa-
ment proper, una forquilla que abraça sobretot les dècades 
dels seixanta i dels setanta, fet que per si sol ja justificaria 
el títol. El Maresme yeyé reflecteix en les seves pàgines els 
anys de l’eclosió del turisme de masses de sol i platja a la 
comarca, que comportà molts canvis en l’àmbit urbanístic, 
paisatgístic, econòmic i social. Aquells anys modificaren de 
manera ostensible els pobles de la comarca, i suposaren una 
ruptura respecte a l’harmònica conjunció històrica prèvia. 
La majoria de les imatges són postals, un element gairebé 
arqueològic en els nostres temps, en què compartir imatges 
és tan fàcil, gràcies als smartphones i a l’ús de les xarxes soci-
als. Aquest volum, de fet, és una reflexió de com els fotògrafs 
i els editors que les creaven hi mostraven una imatge de la 
comarca molt determinada. Podríem dir que les postals eren 
alhora un record dels emissors que ens visitaven i un reclam 
per fer néixer en els receptors l’interès per la realitat que hi 
havia darrere de cadascuna d’aquestes instantànies.
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màster en Arxivística i postgrau en Gestió de Documents Electrònics. 
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