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XAVIER MISERACHS (Barcelona 1937-1998) entrà en contacte amb la
fotografia a l'Institut Tècnic Eulàlia, juntament amb els seus companys
d'estudis, els germans Ramon i Antoni Fabregat. L'any 1952 passà a
formar part de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, on va conèixer
Oriol Maspons, amb qui encetà una llarga amistat. El 1954 va rebre el
premi d'honor del I Trofeo Luis Navarro, concedit per l'AFAC, i començà
els estudis de medicina, que deixaria cinc anys més tard per dedicar-
se plenament a la fotografia.

LA SEVA PRIMERA EXPOSICIÓ, a Barcelona, va tenir lloc el 1957 amb Ricard
Terré i Ramon Masats. A partir de llavors, les seves fotografies van
donar peu a la publicació d'un bon nombre de llibres, els primers dels
quals foren Barcelona. Blanc i negre (1964) i Costa Brava Show (1966).
També il·lustrà Conversaciones en Cataluña, de Salvador Pániker
(1967); Los cachorros, de Mario Vargas Llosa (1967); Arte Pre-románico
asturiano (1968 i Andalucía barroca (1978), amb text de A. Bonet Correa;
Catalunya des del mar (1982), amb text de Carlos Barral; Barcelona a
vol d'ocell (1987), amb text de Montserrat Roig; Metros i metròpolis
(1990), amb text de Xavier Febrés, o L'Empordà, llibre de meravelles,
amb text d'Antoni Puigverd.

A MÉS D'EXPOSAR REGULARMENT, la seva activitat s'estengué també a la
realització d'algun curtmetratge, i sobretot a viatjar per tot el món
com a corresponsal de diverses publicacions (Actualidad Española,
Gaceta Ilustrada, Triunfo, La Vanguardia, Interviú). Cofundador i primer
professor de fotografia de l'escola Eina, el seu interès pedagògic el
dugué a escriure diversos llibres, com Profesiones con futuro:
Fotógrafo (1993) i especialment Criterio fotográfico, notas para un
curso de fotografía (1998). D'altra banda, el seu llibre de memòries
Fulls de contactes va  obtenir el premi Gaziel (1998). El mateix 1998 la
Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. Té obra
a diversos museus de tot el món.

Barcelona. Blanc i negre, 2003 PILAR AYMERICH
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Barcelona. Blanc i negre.
Textos de Josep Maria Espinàs
Electa. Barcelona, 2003

Fulls de contactes. memòries
Edicions 62
Barcelona, 1998

Xavier Miserachs: 1 segon i 25 centèsimes=1 segundo y 25 centésimas
Fundació La Caixa
Barcelona, 1992

Colita, Xavier Miserachs
Ajuntament de Barcelona
Barcelona, 1988
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Can Juliol. Masia que es trobava a la cruïlla dels carrers Huelva amb
Agricultura. A l'esquerra, els blocs de la immobiliaria Lamaro en

construcció. A la dreta, es distingeix la teulada de la fàbrica S.F.Vila.
(1962)
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Pagesos conreant, probablement als terrenys de la masia Cal Berro. Al
fons, es poden veure els blocs de Banesto (Cantàbria/Guipúscoa).

A mig camí, s'endevinen els joncars de la riera d'Horta. (1962)
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Vista dels blocs de Banesto (Cantàbria/Guipúscoa) des de la fàbrica
Bidons Ballester dela plaça de La Palmera.  (1962)
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Construcció de l'escola Juan Antonio Parera (ara Els Porxos), al carrer
Andrade. La secció de l'esquerra va ser la primera Biblioteca

Sant Martí de Provençals.  (1962)
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Xavier Miserachs

Església de Sant Martí de Provençals.
Al fons, blocs de La Caixa construïts als anys 50.
A la dreta, construcció d'un nou bloc de La Caixa

al carrer Guipúscoa amb Treball.  (1962)
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Xavier Miserachs

Església de Sant Martí de Provençals. En primer terme, la rectoria.
Encara s'aprecien les ferradures a les portes del temple.  (1962)
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Xavier Miserachs

Carrer Guipúscoa. En el centre, edifici de la cruïlla amb el carrer Treball.
Al fons, els blocs de sindicats. A la dreta, palmeres davant Cal Masover

que encara es conserven.  (1962)
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Nens jugant prop del carrer Guipúscoa.  (1962)
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Xavier Miserachs

Les cases blanques del Grup Parera.
Home carregat dirigint-se al carrer Treball
des del fons on hi era Can Penya  (1962)



SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Tardor 2019

altzadiako.wordpress.com

lavernedadesantmartise@gmail.com

GRANS FOTÒGRAFS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Xavier Miserachs

Pagès cavant. En segon terme, construcció de la caserna de la Policia
Armada (actual comissaria de La Verneda).

Al fons a l'esquerra, blocs de sindicats
al carrer Guipúscoa amb Selva de Mar.  (1962)
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MÉS DE TRES DÈCADES càmera en mà i dirigint meticulosament una de les empreses més
sòlides de la fotografia catalana, Josep Brangulí i Soler (L'Hospitalet de Llobregat,
1879-Barcelona, 1945) és una figura fonamental per entendre els inicis i l’evolució de
la professió de repòrter gràfic, què significava ser corresponsal i com fer que una
empresa familiar funcionés també com agència, per a la qual van servir imatges la
majoria de professionals del fotoperiodisme barceloní. Lluitador pels drets laborals i
el reconeixement de la signatura fou també fundador de les primeres associacions
professionals.

LES  PRIMERES FOTOGRAFIES LOCALITZADES amb la signatura Brangulí daten del 1902 a la
revista satírica Cu-Cut!, el mateix any en què debuta com a corresponsal del diari
degà Diario de Barcelona, on publicà fins a 1923. Poc a poc ampliava col·laboracions,
fins que la seva carrera féu un salt durant la Setmana Tràgica de 1909, començant a
publicar a l’estranger i fent àlbums de postals de les imatges obtingudes pels carrers.

L’INICI DE LA DÈCADA DELS DEU, a més de les col·laboracions a La Vanguardia li suposà un
nou repte professional, convertint-se en el fotògraf de La Caixa i de l’empresa
Construcciones y Pavimentos S.A., responsable de la majoria d’obres de Barcelona.
Aquest tipus de fotografies per a empresa l’amplià a organismes institucionals
vinculats a la diputació o l’ajuntament al llarg de tota la seva trajectòria. L’any 1911 el
diari La Tribuna fa un canvi radical i es converteix en el primer rotatiu gràfic de la
ciutat. Des del principi i durant el primer any d’aquesta aposta, Brangulí hi consta com
a fotògraf en exclusiva per a Barcelona.

CONSOLIDAT EN L’OFICI I AMB una empresa estable, a partir de 1914 esdevé referent
professional en obtenir la corresponsalia de la prestigiosa Prensa Española S.A.,
empresa editoria d’ABC i Blanco y Negro, amb unes condicions laborals favorables i
que li garantien ingressos constants.

EN 1921, FOU UN DELS FUNDADORS de l'Agrupació de Reporters Gràfics de Barcelona, els
estatuts de la qual es van signar a casa seva. Els feliços anys vint són la dècada
d’activitat més intensa de l’empresa Brangulí, tant pel que fa a encàrrecs institucionals
com a la premsa.

AMB L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL Josep Brangulí cobrirà la rereguarda barcelonina, baixarà
la seva activitat professional i introduirà el seu fill Xavier en la fotografia de premsa.
Com altres repòrters gràfics, col·laborà amb el Comissariat de Propaganda de la
Generalitat.

FINALITZAT EL CONFLICTE, LLIURÀ la part corresponent del seu arxiu dels anys 1936-1939 al
Servicio Nacional de Propaganda com la resta de fotògrafs, s'afilià a Falange i obtingué
immediatament l’ingrés al Registro Oficial de Prensa. Continuà tenint la titularitat de
la  corresponsalia d’ABC i va poder seguir treballant tranquil·lament per a altres diaris
i publicacions barcelonines fins a la mort.

reportersgrafics.net

Josep Brangulí
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Josep Brangulí

Dansaires ballant amb motiu del dia de la Candelera, celebrat davant la
parròquia de Sant Martí de Provençals.

(1915-1920)
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Josep Brangulí

Construcció del Pont de La Sagrera, per l'empresa Construcciones y
Pavimentos S.A. Després anomenat Pont del Treball Digne, entre els

districtes de Sant Andreu y Sant Martí, Barcelona.
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Josep Brangulí

Fàbrica de tints i acabats. Barri de la Verneda. (1930-1940)
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Josep Brangulí

Terrenys sobre els que es construirà el futur carrer Guipúscoa.
(1940-1950)
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El general Franco inaugura el Grup Parera de l'Obra Sindical
del Hogar i lliura les claus dels pisos.

(1957)
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Josep Brangulí

El general Franco inaugura el Grup La Pau de l'Obra Sindical del Hogar i
lliura les claus dels pisos.

(1966)
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Francesc Català-Roca

Bibliografia
La Barcelona de Català-Roca.

Textos de Carlos Ruiz Zafón i Daniel Giralt Miracle
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 2008

Vuit segles de carrers de Barcelona.
Text de Josep Maria Espinàs. Fotografies de Francesc Català Roca

Edicions Destino
Barcelona, 1974

ARA QUE LA FOTOGRAFIA VIU UN MOMENT d'esplendor internacional i que ja és
acceptada per tothom com un "art major", la figura de Francesc Català
Roca (Valls, 1922-Barcelona, 1998) pren cada vegada més importància,
i no solament per la immensa quantitat de fotografies que va fer al
llarg de la seva vida, més de 200.000, sinó per la seva particular manera
de mirar i de captar la realitat, que anava més enllà de la freda
objectivitat per transformar les seves fotografies en autèntiques
narracions visuals.

Daniel Giralt-Miracle
La Barcelona de Català-Roca, 2008
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Francesc Català-Roca

Construcció del Grup La Pau. (1965)
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Francesc Català-Roca

Grup La Pau.
(Anys 70)
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Francesc Català-Roca

Església de Sant Martí de Provençals.
(Anys 70)
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Francesc Català-Roca

Carrer Pont del Treball.
(Anys 70)
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Josep Maria Marimon

JOSEP MARIMON I VIDAL VA NÉIXER a Esparreguera l’any 1879 i morí a Barcelona
el 1942. Els seus orígens familiars són una incògnita. Segurament de
família benestant, només tingué una germana, Matilde. Malgrat que es
casà  no va tenir fills i morí, a l’edat de 63 anys, sense descendència,
deixant com a llegat el seu magnífic fons fotogràfic als néts de la seva
germana, Josep i Joan Rodón i Marimón.

COM EXPLICA EL FOTÒGRAF FRANCESC CATALÀ-ROCA a les seves memòries, a
les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX, el món de la
fotografia es dividia entre els “fotògrafs” i els “retratistes”. El primer
grup el formaven els aficionats a la fotografia, que eren persones
riques, d’un considerable poder adquisitiu i a més disposaven de
coneixements de química i d’òptica; l’altre grup, el dels “retratistes”
el formaven els que avui coneixeríem com a fotògrafs i els que
intentaven guanyar-se la vida amb la fotografia. Gràcies a ells, molta
gent podia accedir a tenir un retrat (d’ell mateix o d’algun familiar),
d’una forma més econòmica que a través d’un pintor. El nostre
personatge formava part del primer grup.

FOU A BARCELONA, PERÒ, I FRUIT DEL CONTACTE que mantingué amb la Secció
de Fotografia del Centre Excursionista de Catalunya (SF-CEC) i de
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya (AFC), on millorà i desenvolupà
les seves inquietuds dins del món de la fotografia. Fou soci d’ambdues
entitats i gràcies a elles pogué canalitzar la seva obra fotogràfica. La
seva vinculació amb aquestes dues entitats barcelonines serà cabdal
en la seva creació fotogràfica.

Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya, 2008
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Josep Maria Marimon

Vistes de l'església parroquial de Sant Martí de Provençals. (1925)
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C o l i t a
ISABEL STEVA HERNÁNDEZ (BARCELONA, 1940), més coneguda per Colita, és
un dels referents indiscutibles de la Fotografia catalana contemporània.
Directa, intel·ligent, múrria, sensible, sense prejudicis, crítica i sempre
compromesa socialment, la seva producció es pot definir, més enllà
de l’estètica, pel seu sentit de l’ètica i del compromís, tant professional
com cívic, mitjançant una fotografia entesa com a cultura i no pas
com a “art”, és a dir, que defuig l’artifici i tota pretensió artística. La
seva obra no és simplement reflex de la realitat, sinó projecció de les
seves experiències i opinions. De fet, el seu temperament, el criteri
ferm i la claredat d ‘idees impregnen tot el seu treball, en el qual les
fronteres entre els encàrrecs professionals i les sèries més personals
sovint es dilueixen.

COLITA ÉS UNA FOTÒGRAFA SINGULAR i versàtil -tot terreny, com sol dir ella
mateixa- i una defensora constant de la integritat de les seves
fotografies i dels seus drets com a autora, dels quals ha estat un
trencaglaç al nostre país. És per això que no ha tolerat mai
manipulacions en la interpretació de les seves imatges, que han de
servir-se transparents i clares com I’experiència viscuda. La seva obra
és un corpus visual que recull mig segle de la nostra història recent.

Germán Ramón-Cortés
President de la Fundació Catalunya La Pedrera (2014)

Bibliografia
Colita fotografía

Fundació Catalunya La Pedrera
Barcelona, 2014

Colita, Xavier Miserachs
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 1988
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C o l i t a

Noia de la Verneda. (1979)
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Leopoldo Plasencia

LEOPOLDO PLASENCIA PONS I MAGAROLA (Canet de Mar, 1906-Barcelona,
1988) va dedicar més de 50 anys a la fotografia. L'any 1991 Maria
Saura Bartumeus, la seva vídua, va entregar a l'Arxiu Històric
Fotogràfic de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) una
part del seu arxiu de negatius. Van ingressar més de 18.000
fotografies conservades fins llavors al seu domicili, que havia estat
també el seu estudi fotogràfic.

Laia Foix (IEFC)
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... AMB UNA URGÈNCIA SIMILAR a la de Can Clos, es va abordar la construcció
d'un nou conjunt d'habitatges a la Verneda, una altra perifèria urbana,
no gaire lluny del riu Besòs. Plasencia en va fer el seguiment. Les
primeres imatges capten el paisatge on s'havia d'enlairar el nou
polígon. Camps a tocar d'una instal·lació fabril. A la llunyania hi ha
les xemeneies d'altres fàbriques i, com a rerefons, Collserola. Piles
de rocs i de terra són indicis del començament de les obres, segons
l'avantrojecte aprovat el setembre de 1952 pel Patronat municipal
de l'Habitatge per a la construcció del polígon de la Verneda. Constava
de 936 "viviendas especialmente protegidas", en els terrenys
coneguts amb el nom de "Molino de la Verneda" [...] para alojar a
innúmeras familias que hoy viven en pésimas condiciones
materiales, que dan como resultado una amoralidad que ni nos
atrevemos a describir".

Isabel Segura

Barcelona en construcció (1940-1970), 2017

Barcelona en construcció (1940-1970)
Fotografies de Leopoldo Plasencia. Textos i selecció fotogràfica d'Isabel Segura.

IEFC, Viena, Ajuntament de Barcelona, 2017

AUTORRETRAT ACCIDENTAL; POTSER L'ÚNICA IMATGE DE
LEOPOLDO PLASENCIA QUE ES CONSERVA A L'ARXIU DE
L'INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA.
BARCELONA, 12 D'ABRIL DE 1975
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Leopoldo Plasencia

Els terrenys on s'edificaria el barri de la Verneda, entre fàbriques i camps
de conreu. El projecte incloia la creació de 936 habitatges especialment

protegits a la zona coneguda com el Molí de la Verneda.
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Leopoldo Plasencia

Enlairement de la planta baixa d'un dels blocs de la Verneda. La
construcció, segons la memòria del projecte, s'havia de fer "a base de los

materiales corrientemente empleados", però testimonis de l'època
indiquen que es van utilitzar materials de molt baixa qualitat.
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Leopoldo Plasencia

En arribar a l'alcària prevista, tres plantes, els treballadors preparen la
construcció de la coberta.
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Leopoldo Plasencia

Els blocs del barri, 52 en total, constaven de planta baixa i dos pisos.
A banda dels habitatges, estava previst que als baixos

s'hi instal·lessin botigues.
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Leopoldo Plasencia

Un cop finalitzades les obres del conjunt de la Verneda, els operaris
comencen a desmuntar la grua i el pintor fa els darrers retocs.
Els carrers s'aplanarien més endavant, però no es van asfaltar

fins al cap d'uns quants anys.
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Leopoldo Plasencia

Pati interior d'un dels blocs de la Verneda. S'accedia als habitatges
superiors mitjançant dues escales situades als extrems de cada bloc i a

través d'unes galeries que donaven al pati interior.
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Esteve Lucerón
ESTEVE LUCERÓN VA NÉIXER l’any 1950 a La Pobla de Segur, fill d’Àngels
(mestressa de casa) i de Ramón (paleta). El seu pare va estar vuit anys
empresonat pel règim franquista i l’Esteve va combinar els seus estudis
amb la feina d’obrer metal·lúrgic.

LA SEVA CONSCIÈNCIA de classe el va portar a militar els anys 70 en el
Moviment Comunista (MC).

L’ANY 1976 VA ADQUIRIR la seva primera camera fotogràfica: una Pentax
amb tres objectius de 50, 100 i 200 mm. Dos anys després va estudiar
fotografia en el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona (CIFB)
i de la mà de Lucho Poirot va ser introduït en el treball dels grans
fotògrafs de l’escola documentalista nord-americana, com Walter
Evans, Dorothea Lange i Lewis Hine.

L’ANY 1979 VA INVERTIR la indemnització pel tancament de la fàbrica on
treballava en una Mamiya de mig format i una Canon F1, amb les que
un any més tard va iniciar la documentacio gràfica de l’assentament
barraquista de La Perona, a Barcelona.

L’ANY 1990, COINCIDINT amb l’eradicació de La Perona, va haver de deixar
la fotografia per causa d’una retinopatia. Fruit d’aquests deu anys de
treball documental és un fons de 2.000 fotogrames metodològicament
exposats amb pel·lícula Kodak Plus X, Kodak Tri X i Agfapan 100, i
revelats amb D-76 (Kodak).

L’Agenda de la Imatge, 2010

Bibliografia
El Barri de La Perona. Barcelona 1980-1990

Fotografies d'Esteve Lucerón. Relat d'Àngel Marzo
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 2018

Esteve Lucerón. La Perona
L'Agenda de la Imatge

Barcelona, 1985
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Manel Esclusa
MANEL ESCLUSA ÉS UN RECONEGUT FOTÒGRAF català nascut a Vic l’any 1952,
considerat com un dels artistes més representatius de la fotografia
contemporània espanyola. Va descobrir la fotografia amb tant sols
vuit anys, al laboratori fotogràfic que tenia el seu pare, també fotògraf
i gran aficionat a l’espeleologia. Els caps de setmana acostumava a
anar amb ell a les expedicions que feia a l’interior de les coves, on
s’endinsava i amb la seva llanterna jugava amb les llums i ombres.

FUNDA, JUNTAMENT AMB PERE FORMIGUERA, Rafael Navarro i Joan
Fontcuberta, el grup Alabern, que reivindica la fotografia com a art.

MANEL ESCLUSA ACOSTUMA a expressar-se mitjançant sèries. La
naturalesa onírica, poètica i fantasmal amb què s’acostuma a identificar
el seu treball té a veure amb el caràcter reflexiu i introspectiu que
presenten les seves imatges.

ALGUNES DE LE SEVES SÈRIES més conegudes són Gits i Ahucs (1970-
1974), Venezia (1979), Sil·lepsis (1979-1981), Naus (1983-1996), Urbs
de nit (1984-2015), Aquariana (1986-1989) i Aiguallum (2000). Sense
deixar de banda els seus darrers projectes com són La pell efímera
(2009-2015) i Societat Anònima (2012-2014). I és que Manel Esclusa
no deixa de treballar en allò que més li agrada, la fotografia.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA HA ESTAT exercint la docència, tant en universitats,
en escoles, com en tallers, la majoria a Barcelona, d’entre les quals
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya té el privilegi de formar-
ne part amb els cursos: Curs amb Manel Esclusa. A cos nu i Manel
Esclusa, nit, obscuritat, ombres i altres llums.

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Bibliografia
Manel Esclusa. Silencis latents

Ajuntament de Barcelona
Barcelona, 2002
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Manel Esclusa

Pont de Felip II



SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Tardor 2019

altzadiako.wordpress.com

lavernedadesantmartise@gmail.com

GRANS FOTÒGRAFS A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Manel Esclusa

Pont de Felip II


