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ortosa desapareguda és un recull fotogràfic d’un total de 
162 imatges referides a la ciutat de Tortosa que comprèn un 
període de cent anys aproximadament. L’objectiu de la tria 
bàsicament és donar a conèixer espais i elements que han 
desaparegut en el transcurs del temps, la visió dels quals ens 
ajuda a descobrir i a interpretar el paisatge urbà ja oblidat o 

en el qual vivien els nostres avantpassats. Els comentaris, a manera de peus 
de les fotografies, ens ajuden a contextualitzar-les i a reflexionar sobre un 
passat ja intangible.   
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Tortosa desapareguda és un recull fotogràfic d’un total de  
162 imatges referides a la ciutat de Tortosa que comprèn un 
període de cent anys aproximadament. L’objectiu de la tria  
bàsicament és donar a conèixer espais i elements que han 
desaparegut en el transcurs del temps, la visió dels quals ens 
ajuda a descobrir i a interpretar el paisatge urbà ja oblidat  
o en el qual vivien els nostres avantpassats. Els comentaris,  
a manera de peus de les fotografies, ens ajuden a contextua-
litzar-les i a reflexionar sobre un passat ja intangible.  
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