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Introducció 

El tema de la fotografia històrica sempre m’ha interessat molt, tant pel que ens 
mostra d’un instant concret com per la relació detectivesca que hem de tenir amb ella 
per conèixer la historia que hi ha al darrera. En un context en que la universitat 
expulsava els nous doctors i no ens proposava cap meva de possibilitat laboral, vaig 
començar a buscar altres projectes i vaig descobrir que un dels fons més grans de 
fotografies castelleres es trobava encara custodiat per la família dels fotògrafs. Amb la 
intenció de poder-ho fer servir per la meva recerca, vaig conèixer de primer mà l’abast 
del fons dels Català i vaig entendre bastant ràpidament que tot aquell material s’havia 
d’organitzar, conservar i difondre. El que jo podia fer era molt poc, però, a poc a poc i 
amb l’ajuda de diversos especialistes, vaig anar establint un projecte a llarg termini que 
es va desenvolupar satisfactòriament. Després de cinc anys treballant des de diferents 
punts de vista amb aquesta nissaga, crec que cal posar per escrit i compartir la meva 
experiència amb altres especialistes. 
 
 
Una nissaga amb cent anys de fotografia 

Pere Català i Pic va néixer l’any 1889, fill d’una família humil va haver de deixar 
els estudis amb dotze anys per començar a treballar i a partir de 1909 es dedica a fer 



fotografies. És conegut sobretot com a fotògraf i com a autor del famós cartell 
«Aixafem el feixisme», tot i que també va treballar en un banc, va ser aprenent, pintor i 
retratista, pare, fotògraf de monuments per la Mancomunitat de Catalunya, activista de 
la pàtria petita, fototècnic publicitari, articulista i professor del Seminari de Publicitat, 
creador del Comissariat de Propaganda i cap d’edicions, literat sense publicacions, 
fotògraf industrial i artístic, calçotaire, alguerista, sardanista i viatger incansable. Un 
personatge polifacètic que costa d’explicar per la seva versatilitat, és un fotògraf però 
també un intel·lectual i un literat. El que no s’ha explicat gaire és que després de la 
guerra torna a un valors tradicionals i dedica el seu temps lliure a les penyes literàries i 
a preparar uns escrits autobiogràfics i moralitzants que mai no va poder publicar. 

Pere Català i Pic i Anna Roca i Puig van tenir tres fills nascuts a Valls, Maria 
Àurea (1920-1993), Francesc (1922-1998) i Pere (1923-2009). Els tres fills viuen una 
infantesa plena en un context de revitalització cultural, econòmica i cultural de la ciutat 
on el seu pare feia de retratista, però també de gestor cultural i escriptor als mitjans 
locals. Una vegada traslladats a Barcelona, el jove Pere Català i Roca ha d’abandonar 
el estudis durant la Guerra Civil i mai no els podrà reprendre; per una altra banda, el 
seu germà Francesc Català i Roca comença a treballar amb el pare, que el porta a 
col·laborar al Comissariat de Propaganda. Amb l’entrada dels nacionals, Pere en té 16 
anys i segueix la tradició familiar al treballar al Banc Hispano Americà fins que, quatre 
anys desprès, l’economia i la publicitat tornen a generar un negoci prou rentable. El 
1944 es fa membre de l'Agrupació Excursionista Pedraforca, el que li permet trepitjar 
tot el territori, reflexionant sobre la seva història però també fent fotografies que son un 
recull magnífic del nostre patrimoni a la primera postguerra. Després d’haver de fer el 
servei militar, el 1948 es fa càrrec del negoci amb el seu pare, ja que el seu germà 
gran, Francesc Català-Roca, deixa l’empresa familiar i obre el seu propi estudi.  

L’any 1954 guanya el premi de fotografia Ciutat de Barcelona, que ja havia 
guanyat el seu germà, i, quan no treballa a l’empresa familiar, es dedica a difondre la 
cultura catalana, per exemple a Diario de Barcelona i a Destino. A l’agost de 1956 
coneix la realitat de l’Alguer i publica un llibre sobre la seva experiència, Invitació a 
l'Alguer actual, el que funda les bases del viatge del Retrobament (1960), una etapa 
clau pel reconeixement de la influència catalana fora del principat. Pere es dedica al 
negoci publicitari i industrial amb el seu pare fins l’any 1971 quan aquest mor i es fa 
càrrec, amb la seva dona, de l’editorial del seu sogre, Rafael Dalmau. A partir d’aquest 
moment, pot aprofundir en la recerca i divulgació del temes que ja venia investigant: 
Colom i el món català, la cultura popular i tradicional, els castells humans, l’Alguer, els 
càtars, els castells de pedra i les torres defensives de Catalunya, l’excursionisme, 
entre molt altres. Fins a la seva mort, l’any 2008, es dedicarà a les seves dues 
aficions, la fotografia i la història. 

El que sabíem de la vida del pare i del fill de la nissaga era molt fragmentari, 
producte de la falta de coneixement de l’abast i del contingut del seu arxiu. Quan vaig 
poder començar a remenar el que ell, el seu fill i el seu nét havien conservat, vaig 
descobrir aspectes desconeguts de la seva personalitat, fins aleshores no explorats, 
una gran quantitat d’obra inèdita i la documentació necessària per a entendre el 
funcionament del seu estudi fotogràfic. Això va ser possible perquè el pare no era un 
fotògraf com els altres, que en general no conserven la seva documentació personal; 
Pere Català i Pic era un intel·lectual que entenia la importància de conservar-ho tot. A 
més, va tenir la sort de que el seu fill Pere Català i Roca, fotògraf i historiador, ho 
entenia com ell i ho va conservar tot, fins i tot fent recerca pròpia sobre la vida del seu 
pare.  
 A partir de 1948, quan Francesc es separa del negoci de la família, es creen 
dos arxius que van acabar sent custodiats pels seus respectius hereus. Actualment, 
les fotografies i la documentació de la nissaga es troba repartida entre el fons de 
Francesc Català-Roca al Collegi d’Arquitectes de Catalunya i el fons Pere Català, pare 
i fill, a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Si bé la meva feina ha estat exclusivament 
dedicada a aquest darrer, el coneixement en profunditat del de Francesc m’ha permès 



entendre la importància d’explicar l’obra dels tres de manera conjunta, com una 
nissaga que es nodreix de les mateixes arrels però on cadascú evoluciona segons el 
seu context de producció. 
 
 
Un projecte de gestió basat en la conservació i la difusió 

Quan vaig entrar a l’arxiu Pere Català, la família ja havia invertit dos estius 
intentant endreçar el material i havien pogut alliberar certs espais per poder treballar. 
Jo vaig entendre ràpidament que l’arxiu s’havia de tornar a obrir ja que per diverses 
raons i sense un encarregat, la família no estava cursant les comandes de les 
persones interessades en fer servir fotografies o accedir al fons. A partir d’aquestes 
petites comandes vaig, a poc a poc, entendre el seu funcionament segons la 
perspectiva dels creadors i de les modificacions que havien dut a terme els familiars en 
la seva tasca d’ordenació. La major part de la meva feina durant va ser tirar endavant 
petites intervencions de conservació preventiva i, principalment, restituir les fotografies 
al seu lloc original, reconstruir l’arxiu amb la lògica de les sèries que els fotògrafs 
havien creat i fet servir. Els arxius tenen vida pròpia perquè es creen amb unes 
finalitats i per unes persones que van canviant, en aquest cas al principi es va crear 
per a recuperar la part més important de la feina feta a Valls, després organitzar els 
clients publicitaris i el territoris per vendre a editorials. Posteriorment, van venir les 
sèries de clients que reproduïen objectes d’art, els viatges a l’estranger, els retrats i, 
als últims anys del fill, sèries sobre fotografia de carrer. L’organització interna de l’arxiu 
té una lògica molt metòdica fins a la mort de Pere Català i Pic, després l’ordre és 
menys sistemàtic i, cap al final i a mesura que es va fent gran, Pere Català i Roca 
deixa de tornar les fotografies al seu lloc original. Amb tot aquest panorama, ja us 
podeu imaginar que restituir les fotografies al seu lloc era ja una tasca titànica.  

Com les meves possibilitats eren molt limitades vaig pensar que el més pràctic 
era començar per fer una biografia de Pere Català i Pic (la documentació del fill és 
molt més extensa) i per donar-li importància em vaig presentar a unes beques de la 
Fundació Ciutat de Valls. Amb aquesta beca vaig obtenir finalment el compromís de la 
família i vaig poder començar a fer jornades més llargues de feina, una qüestió bàsica 
per l’escriptura d’una biografia i l’ordenació d’un fons documental i fotogràfic tant gran. 
A partir d’aquest punt és quan jo vaig començar a intervenir en la gestió, ordenació i 
conservació del material, raó per la qual, no sent jo especialista, hem vaig fer 
assessorar per diversos especialistes que van recomanar dur a terme unes tasques de 
conservació que no eren viables ni per mi ni per la família. En aquest punt vaig decidir 
que per poder aconseguir els recursos econòmics i temporals necessaris per a 
conservar el fons, de manera preventiva o definitiva, s’havia d’implicar a les 
institucions publiques que no estaven en aquell moment, plena crisi econòmica, 
disposats a rebre cap fons. La meva idea va ser potenciar el valor del llegat amb la 
idea de que quan l’arxiu sigui conegut i s’entengui la seva importància, tindríem més 
marge de negociació amb les institucions, com va ser finalment. 

La primera tasca que s’havia de fer era separar la documentació del pare de la 
del fill, ja que aquest darrer guardava junt tot el que era important, sense tenir en 
compte l’autoria. Una vegada vaig tenir clar el material que hi havia de Pere Català i 
Pic (500 cartes, 15.000 llibres, 7.000 documents personals i laborals i 40.000 
fotografies), vaig generar unes categories de classificació i em vaig concentrar en la 
part de la seva documentació, amb l’objectiu inicial d’escriure'n la biografia. Després 
de vuit mesos de feina intensa, ja tenia la part més significativa classificada i buidada, 
calia començar a buscar altres arxius (tota carta conservada és producte d’un diàleg: 
calia anar a veure què s’havia conservat als arxius dels remitents) i a veure què ens 
deien les fotografies del fotògraf que les havia fetes (si hi ha una fotografia a Madrid 
vol dir que Català i Pic va anar-hi per alguna raó, pagat per algú i que hi va fer alguna 
cosa que calia descobrir). 



Amb tot això ja es podia començar a escriure el llibre i vaig tenir la sort de que 
la família té una editorial i hem van permetre publicar el llibre amb ells. Va ser quasi un 
any de redacció per trobar-li la forma, el tempo, les relacions entre literatura i la 
documentació personal. Després de moltes revisions, el vam enllestit pel Sant Jordi del 
2016, un llibre de tres-centes pàgines ple de documentació i de fotografies producte de 
l’arxiu que ells van conservar. El llibre Pere Català i Pic: fotografia, publicitat, 
avantguarda i literatura (1889-1971) (Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 2016) es va 
presentar en catorze ciutats diferents de tot el territori durant un any amb la companya 
de l’editor, fill i net dels fotògrafs. Aquest recorregut em va permetre guanyar-me la 
seva confiança de manera definitiva pels següents passos, fer una exposició 
retrospectiva itinerant i buscar una solució definitiva per les fotografies que es 
degradaven irremediablement. 

Ja havíem recuperat la vida de Pere Català i Pic, ara calia restituir les seves 
imatges i vaig pensar que amb una exposició de petit format que es pugui adaptar 
podríem tenir una bona sortida. En aquest moment vaig parlar amb una empresa de 
museografia que havia col·laborat amb la família i ens vam posar a crear una 
exposició prou flexible com per poder-la itinerar per tot tipus d’espais i pressupostos. 
Amb la situació del país, el realisme es feia evident, calia renunciar als grans projectes 
expositius que eren impracticables en aquell moment i crear una exposició petita i 
adaptable. Per una altra banda, tenia molt clar que no es podia portar als llocs 
centrals, com ara Barcelona, on d’aquesta manera deixàvem pendent una gran 
exposició de la importància i qualitat que aquests artistes es mereixen. L’exposició 
retrospectiva Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i avantguarda va itinerar per nou 
espais: Biblioteca Popular de Valls, Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica a Terrassa, Festimatge de Calella, Can 
Sisteré a Santa Coloma de Gramanet, Reial Monestir de Santes Creus, Museu de 
Granollers, Museu de la Torneria de Torelló i, finalment, Can Balaguer del Porxo a 
Súria.  

Després de la presentació del llibre per tot el territori i de la visita a nou ciutats 
de l’exposició, podem dir que la difusió de la obra i la vida de Pere Català i Pic entre la 
població més interessada, els especialistes i el mitjans de comunicació es va convertir 
en una realitat. Paral·lelament, hem vaig assabentar que Joan Gala, un periodista 
casteller molt proper a la família, havia proposat anomenar Pere Català i Roca un 
carrer de Barcelona. Amb l’ajuda del Col·legi d’Arquitectes, de la família Català i de 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya vam fer una instància que revisava l’expedient 
per demanar un carrer a nom dels Fotògrafs Català (els tres membres de la nissaga) 
com a substitució del Carrer del Duc. Vaig considerar que un reconeixement com 
aquest donaria empenta al fons i ens permetria negociar amb les institucions 
públiques, però, si bé la comissió d’assessors va donar el vist-i-plau, la decisió final és 
política i la proposta no compleix els requisits de paritat de gènere que el consistori 
actual demana. 

Després del tants anys treballant, amb una revalorització creixent del fons i per 
una necessitat de la família i personal, vaig aconseguir el seu permís per poder obrir 
negociacions amb diverses institucions públiques pel trasllat del fons. El requisit bàsic 
per a ells era que tota la documentació (fotografies, llibres, correspondència i escrits) 
pugui estar-hi junta i jo necessitava una certa estabilitat laboral durant un període de 
dos anys. Amb aquestes dues idees i algunes altres consideracions lògiques i mínimes 
vaig negociar amb tres institucions i va ser l’Arxiu Nacional de Catalunya qui va saber 
valorar millor el fons i trobar la forma de gestionar un comodat. Aquest pas va ser 
possible gràcies a tota la feina que s’havia fet de forma gratuïta per revaloritzar el fons 
i era també el que ens permetia conservar de la millor manera possible el llegat dels 
fotògrafs. En aquest sentit, i contrari a les recomanacions dels experts, va ser la 
decisió correcta primer difondre per després conservar, ja que aquesta opció no estava 
a l’abast ni de la família ni de les meves possibilitats. He aprés que en les condicions 
actuals s’ha de treballar de forma circular, s’ha de difondre per poder conservar i 



conservar per poder difondre. La recerca de valor pel fons i de clients que puguin 
pagar certes tasques de digitalització i preservació va ser el camí que vam recórrer a 
poc a poc fins poder confiar la tasca a les institucions especialitzades en gestionar 
aquest patrimoni. 
 Finalment i gràcies a una clàusula incorporada al contracte de dipòsit del fons a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, comencen la darrera gran etapa de difusió, una gran 
exposició itinerant a un museu d’art de Barcelona. En aquest sentit, gràcies a haver 
difós el fons amb el llibre i les exposicions i d’haver creat una aliança amb una gran 
institució pública, podrem tenir finalment un espai digne de difusió de l’obra visual de la 
nissaga, cent anys de fotografia catalana de la mà de la família Català. Aquest nou 
cicle de difusió ens ha de permetre aconseguir millorar el finançament actual per poder 
aprofundir en la conservació i digitalizació del fons i en l’estudi del mateix a partir del 
nou interès social generat per les imatges que formin part de l’exposició. 
 
 
Conclusió 

En general la feina dels arxivers es producte d’una carrera funcionarial o de la 
contractació directa per part d’una institució o d’una empresa que guanya un concurs. 
En aquesta reflexió vivencial he parlat d’una altra manera de fer les cosses, una 
proposta del que cal fer quan les institucions no es fan càrrec de certs fons que 
necessiten una intervenció directa abans d’acabar a la paperera de la història, i de 
crear-nos projectes i feines. En aquest sentit crec que la meva experiència pot ser 
interessant per altres persones que busquin sortides relaciones amb els arxius, les 
exposicions i la gestió cultural més enllà de la feina pública o de ser subcontractat per 
una empresa de gestió documental. 

A partir del que he explicat abans, podríem resumir la meva proposta en un 
quadre circular que giri sobre les idees de conservar i difondre o podem allargar-nos 
una miqueta més en deu apunts que comença i acaba al mateix punt: 

 
1. Cal descobrir els fons existents en mans privades que les institucions públiques no 

han pogut o no han volgut assumir o que les familiars tenen reticències a treballar 
amb l’administració i necessiten un intermediari. 

2. Cal començar a treballar amb el fons amb un diàleg permanent amb les famílies 
per saber com funcionen internament (fer-se especialista) però també guanyar-se 
la seva confiança i explicar clarament els passos d’un procés com aquest. 

3. Cal fer una ordenació inicial per saber exactament què és el que hi ha, què és el 
que podem fer nosaltres i quina ajuda necessitem dels especialistes, tenint molt 
clar el tema dels temps per la conservació i la difusió.  

4. Cal fer un pla d’acció a curt, mitja i llarg termini que inclogui l’ordenació, la 
conservació i la difusió del material sent coherent amb les condicions econòmiques 
i materials del fons que tractem. 

5. Cal buscar finançament, tant de part de institucions publiques com privades, com 
per a totes les tasques que s’han de dur a terme, per fer recerca, per fer 
l’ordenació, per fer difusió; tots els recursos son bons quan la feina és tant gran. Al 
meu cas, vaig guanyar una beca per fer recerca i vaig invertir aquest temps en 
feina arxivística. 

6. Una vegada que sabem el que tenim i quin és el seu estat de conservació, cal fer 
el que estigui al nostre abast i començar a difondre el material que tenim per 
donar-li valor i per buscar possibles clients i finançadors. Al meu cas, vaig 
començar amb el llibre i les exposicions. 

7. Cal buscar formes de reconeixement social, tant pel que fa a que la gent conegui 
l’existència del fons i en puguin fer-ne us com per la creació del valor que després 
us ajudarà a negociar les etapes successives. 

8. Una vegada reconeguda la seva importància i quan la família estigui disposada i 
tingui molt clares les possibilitats reals, començar a buscar entre les diferents 



institucions publiques i privades un destí final pel fons que tingui en compte tant el 
tema de la conservació com de la digitalizació i difusió. 

9. Una vegada tenim feta l’aliança amb aquesta institució, cal tornar a començar, 
estudiar el que tenim, conservar i difondre de nou; aquesta nova etapa ens ha de 
permetre fer un pas endavant que nosaltres sol no podíem.  

10. Abans de que la feina estigui acabada amb aquest fons, cal començar a buscar 
nous projectes a partir del que hem aprés i dels contactes que hem fet. 

 
 

Segons el meu punt de vista i donades les condicions actuals de les institucions 
en aquest país, com a especialistes i gestors d’un fons no ens podem desentendre de 
cap de les etapes d’actuació sobre aquest patrimoni. Això no vol dir que ho farem tot 
nosaltres, però si que la feina no s’acaba quan el fons passa a mans publiques, cal 
que nosaltres ens encarreguen de donar-li vida, buscar-li usuaris, crear els continguts i 
difondre’l, cal gestionar-ho. Si els arxius busquessin fons i tinguessin molta capacitat 
d’actuació i si els museus ens cridessin per fer les exposicions, no caldria perdre tant 
de temps en la gestió, en el pla i en l’estratègia més correcta, però no vivim en aquest 
món ideal. Tampoc vivim en un món on la feina d’historiador, d’arxiver, de gestor 
cultural o de comissari d’exposicions es pagui dignament. En el món en que vivim es fa 
cada vegada més necessària la figura del gestor, aquell que sap tirar endavant, de la 
mà dels especialistes, tot el cercle d’accions que afecten a un fons: la recerca, la 
conservació i la difusió (i tornar a començar). A vegades els fons ens arriben, a 
vegades els anem a buscar; en qualsevol cas, crec que la meva experiència ens 
mostra la importància d’una aproximació global d’uns projectes que han d’incloure la 
difusió com a part integral de la gestió dels fons fotogràfics perquè formem part d’una 
gran maquinària que intenta recuperar la memòria i posar-la a l’abast del gran públic. 
 
 

 
 
Una imatge de com es conservaven els negatius a l’Arxiu Pere Català. @Laura Covarsí, 2017. 


