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Resulta imprescindible començar a observar la 
fotografia des de punts de vista que no es centrin ex-
clusivament en les mirades professionals i en els noms 
més prestigiosos. Cal anar als calaixos de les cases i 
remenar per a trobar d’altres perspectives, sovint ama-
teurs però alhora sorprenents. 

Obrim la capsa de vímet de les fotografies de Josep 
M. Julià Gabarró (Manresa, 1906-Barcelona, 1998) i 
la Catalunya de postguerra (1940-1956) se’ns presenta 
en forma de Safari. Hi veiem les contradiccions de les 
mirades creuades de la ciutat i del món rural. Certa di-
nàmica colonial. Observem i no podem fer res més que 
llançar-nos de cap a una interpretació complexa del 
que allà s’hi veu i del personatge que les ha creat. Què 
hi ha: misèria o romanticisme? Elogi del subdesenvo-
lupament o crítica social? Bellesa o decadència?

El fotògraf és amateur i això l’allibera. El seu objec-
tiu retrata molt més del que creu veure. Allà hi ha una 
Catalunya de les moltes existents. Allà hi ha fotografi-
ada una llarga sèrie de moments previs a les transfor-
macions que vindran. A un món ja inexistent.
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Museística per la Universitat Pompeu 
Fabra. El 2008 entra a treballar al 
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fotografia útil, 1949-1995] o [Antoni 
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2019 és conservadora del Departa-
ment de Fotografia del MNAC.

SINOPSI

ELS AUTORS

Una mirada urbana de la Catalunya rural

Pàgines: 280 · Format: 22 x 26 cm
RÚSTICA · Preu s/IVA: 30,77 € 
ISBN: 978-84-18243-56-1

Títol: UN SAFARI PER CATALUNYA   
        1940-1956
Subtítol: Una mirada urbana de la
              Catalunya rural

Autors: AITOR ROGER - ARNAU GONZÀLEZ  
             I VILALTA, i ROSER CAMBRAY

FOTOGRAFIA · CAT

32,00€9 7 8 8 4 1 8 2 4 3 5 6 1

Un safari
per Catalunya 1940-1956


