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eviure el passat a través de la fotografia. Això és el que ofereix 
El Vendrell desaparegut, un recull fotogràfic de 165 imatges 
de la ciutat que comprèn un període de cent anys aproxima-
dament. L’objectiu de la selecció és donar a conèixer indrets 
i costums que han desaparegut pel pas del temps, i descobrir 
el paisatge urbà en què vivien els nostres avantpassats, des de 

terra endins fins al mar. Un recorregut en blanc i negre complementat amb 
peus de fotografia breus que ajuden el lector a contextualitzar i interpretar 
un passat ja intangible.
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Reviure el passat a través de la fotografia. Això és el que 
ofereix El Vendrell desaparegut, un recull fotogràfic de 165 
imatges de la ciutat que comprèn un període de cent anys 
aproximadament. L’objectiu de la selecció és donar a conèixer 
indrets i costums que han desaparegut pel pas del temps, i 
descobrir el paisatge urbà en què vivien els nostres avantpas-
sats, des de terra endins fins al mar. Un recorregut en blanc i 
negre complementat amb peus de fotografia breus que ajuden 
el lector a contextualitzar i interpretar un passat ja intangible.
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EL VENDRELL DESAPAREGUT
Descobreix-lo en aquest recull de 160 imatges
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