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l llibre Valls desaparegut mostra la transformació de la ciu-
tat al llarg del segle xx agafant com a punt de vista el cam-
panar de l’església arxiprestal de Sant Joan, que s’enlaira 
per damunt del cap dels vallencs des del 1897. La plaça del 
Blat, als seus peus, és l’espai públic des d’on irradien tots els 
camins que marquen l’evolució i el creixement de la ciutat, 

mostrant els signes que s’han perdut en el camí com a conseqüència de 
l’acció de les persones i de l’inexorable pas del temps.

(Cervià de les Garrigues, 
1955) Llicenciat en 
Filosofia per la Universitat 
de Barcelona i màster en 
Arxivística per la URV. Ha 
estat director de l’Arxiu 
Municipal de Valls (1986-
2019). S’ha especialitzat 
en història de la fotografia 
del segle xix, camp en el 
qual ha publicat nombro-
sos articles en els darrers 
anys, especialment sobre 
el període inicial de la 
fotografia (1839-1870), 
fotògrafs destacats del 
segle xix i l’arribada de la 
fotografia a Barcelona. 
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El llibre Valls desaparegut mostra la transformació de 
la ciutat al llarg del segle xx agafant com a punt de 
vista el campanar de l’església arxiprestal de Sant 
Joan, que s’enlaira per damunt del cap dels vallencs 
des del 1897. La plaça del Blat, als seus peus, és 
l’espai públic des d’on irradien tots els camins que 
marquen l’evolució i el creixement de la ciutat, mos-
trant els signes que s’han perdut en el camí com a 
conseqüència de l’acció de les persones i de l’inexo-
rable pas del temps.
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