
efadós®

efadós®

quest llibre ens mostra un Torelló que ja no existeix, i que 
potser no ha existit mai. Ens proposa un passeig per l’espai 
i el temps, un exercici d’arqueologia visual fet a partir d’una 
selecció de fotografies en blanc i negre. Instantànies en què 
es reflecteix la transformació i el creixement constant de la 
vila des de finals del segle xix, moment en què s’introdueix 

la fotografia, fins a mitjan segle xx. Un recorregut per carrers, places i l’en-
torn immediat de la vila, sense sortir de casa; una visita turística des de la 
comoditat del sofà.
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Aquest llibre ens mostra un Torelló que ja no existeix, i que 
potser no ha existit mai. Ens proposa un passeig per l’espai 
i el temps, un exercici d’arqueologia visual fet a partir d’una 
selecció de fotografies en blanc i negre. Instantànies en què 
es reflecteix la transformació i el creixement constant de la 
vila des de finals del segle xix, moment en què s’introdueix la 
fotografia, fins a mitjan segle xx. Un recorregut per carrers, 
places i l’entorn immediat de la vila, sense sortir de casa; una 
visita turística des de la comoditat del sofà.
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