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Josep M. Roset
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PROJECTE
L’Associació de Sant Galderic, agrupació d’artistes i pagesos de Rubí que es dedica a promocionar i a donar a conèixer
temes relacionats amb aquests dos col·lectius a la nostra ciutat, vol aprofitar que en Josep M. Roset fa 80 anys el
juny del 2012 per rendir-li un homenatge per la qualitat del seu treball fotogràfic i per seva constant entrega a la ciutat de Rubí. L’homenatge consistiria a publicar un llibre i fer una exposició de les seves millors fotografies d’autor,
des que va començar en aquesta professió fins ara.

descripció
L’obra fotogràfica de’n Josep M. Roset és completament desconeguda, només els rubinencs tenim una noció de la
qualitat del seu treball i sovint ens quedem en la importància documental que les seves imatges tenen per la història
del nostre país i la nostra ciutat, però mai fins ara ningú ha fet una anàlisi del valor fotogràfic d’aquest autor, que segons
Laura Terré, reconeguda historiadora de la fotografia catalana i espanyola, comissària de nombroses exposicions de
fotògrafs d’importància estatal, és de gran qualitat i mereixedora de ser descoberta.
Sovint parlem i sol·licitem en Josep M. Roset a propòsit de l’arxiu fotogràfic i de la seva memòria històrica, com a documentalista de temes diversos, però sobretot de la nostra ciutat. L’interroguem, fem exposicions i ens preocupem dels
diferents fons que acull el seu arxiu històric, com l’exposició que s’ha dut a terme aquest any per commemorar
l’aniversari de la Rierada, amb les excel·lents imatges de Josep Feliubadaló i Renau. Però mai fins ara ens hem preocupat
d’analitzar i deixar constància de la seva trajectòria com a fotògraf i de donar a conèixer el seu valor com a autor.
En Josep M. Roset té un fons propi d’uns 350.000 negatius, sense comptar la seva etapa com a reporter a Madrid
en què els negatius se’ls quedava l’agència Europa Pres per a la qual treballava i per a qui, amb molt poc temps, va
aconseguir reportages destacats i nombroses portades en els diaris més prestigiosos del país. Arxiu personal que
parteix dels seus inicis dins la professió a Foto Vivian de Sant Cugat, després Vivian-Roset, amb qui comença
a retratar la vida rubinenca a l’edat de 26 anys i que arriba fins avui, perquè en Josep M. no ha deixat mai de retratar.
La seva mirada de fotògraf s’aguditza i s’afina molt ràpidament sobretot des que, necessitat de més, entra en contacte
amb el món de la premsa. El seu treball pren una dimensió que depassa el valor documental i el converteix en un veritable autor. Els enquadraments, l’humor i el punt de vista d’un fotògraf que fa de la la fotografia un llenguatge propi a través
del qual mostrar la seva mirada particular, agosarada i creativa, sovint joganera, sense deixar mai de documentar.
Si bé el seu arxiu personal està en bona part centrat en la ciutat de Rubí, aquest depassa l’interès local per la
diversitat de les seves temàtiques i la importància històrica de la seva època. Hi podem trobar temes polítics
i culturals de la transició democràtica, la industrialització, el procés urbanístic, actes institucionals, inauguracions d’equipaments, festes populars, pagesia, efemèrides, seguiment d’artistes i manifestacions artístiques
i un fons important de teatre professional. Material al que cal sumar la seva veritable passió, una vasta obra
personal de caràcter creatiu formada per retrats, composicions, paisatges i molt més.

objectiu
Es preten aprofitar que encara és entre nosaltres i en plenes facultats, per demanar-li que faci una tria de 150 a
200 imatges, que ens permeti resseguir els diferents moments de la seva vida com a fotògraf. I amb el material
resultant, fer-ne una publicació i una exposició. Es començaria la feina de selecció ara per veure’n el resultat
publicat i exposat el mes d’octubre del 2014, coincidint amb la celebració dels 20 anys de l’entitat.
El valor afegit d’aquest treball és que, tant per a l’exposició com pel llibre, la selecció d’imatges serà feta i documentada
per ell mateix. De la mateixa manera que el tiratge de les còpies en blanc i negre també serà de la seva pròpia
mà, cosa no massa habitual i de gran valor ja que és també un bon mestre del laboratori.

assessorament científic
Per a l’elaboració dels continguts i l’orientació tant del llibre com de l’exposció tenim la sort de comptar
amb un semi comissariat de la mateixa Laura Terré, així com amb l’opinió de diferents experts en arxius
fotogràfics, si bé en tot moment es prioritza que el resultat d’aquest sigui en total acord amb la idea que
el mateix Josep M. Roset té de la seva pròpia obra. Per a la tria final de les imatges, serà ell i només ell
qui decidirà què s’ha de posar.

característiques

EL LLIBRE

Mida: 240x225 mm
Pàgines: 216
Quantitat: 1.000
Tintes interior: 5+5+vernís
Tintes cober tes: 3+0
Enquadernació: rústica cosida amb solapes de 195 mm
contingut
El llibre s’estructurarà en les següents par ts i capítols:
1. Títol i pàgina d’entrada amb els crèdits
2. Presentació a càrrec del periodista Joan Manuel Tresserras
3. Sumari
4. Biografia extensa a càrrec de l’historiador Eduard Puigventós, acompanyada d’imatges i documents
importants de diferents moments de la seva trajectòria com a fotògraf
5. Text de Laura Terré, especialista en historia de la fotografia, contextualitzant el treball de
Josep M. Roset dins el marc de la fotografia a Catalunya i sobre el valor fotogràfic de la seva obra
6. Facsímils de portades de diari i publicacions diverses sobre la seva obra
7. Àlbum fotogràfic
Selecció d’una sèrie de fotografies prou àmplia, feta pel mateix Josep M. Roset, que permeti resseguir
la seva obra personal tot deixant entreveure els diferents aspectes o grans temes del seu treball:
Autoretrat: la visió que en JM. Roset dóna d’ell mateix permet descobrir el sentit de l’humor i la jovialitat
del seu punt de vista, aspectes que retrobem també en el seu treball més personal.
Fotografia familiar: és el seu laboratori de creativitat i d’experimentació, les imatges de la seva vida
familiar ens ajuden a comprendre la persona i les seves pulsions internes com a creador.
Època de fotoreporter: just començar en el món de la fotografia, en JM Roset debuta a Madrid com a
reporter per Europa Press aconseguint reportages tan importants com la Boda del Sha de Pèrsia o la
mort de Gregorio Marañon. Però també publicà a l’ABC, a la Actualidad Española, l’Arriba, Garbo, Life...
Reportage: imatges que permeten donar una visió general de l’època en aspectes tan diversos com
la política, el treball, la vida social, l’art i la cultura, els actes públics i l’educació.

Retrat: una constant des dels orígens fins ara. Un bloc del seu fons amb veu pròpia on trobem des de
personatges il·lustres fins a aquells que obtenen identitat gràcies a l’atenció perversa del fotògraf.
Fotografia creativa: amb una visió completament avantguardista i contemporània, les imatges creatives
són d’una gran sensibilitat, com es pot veure en els seus paisatges i en els bodegons “brossians”.
6. Col·laboracions i demés

L’EXPOSICIÓ
L’exposició està pensada per anar a l’Aula Cultural, a l’avinguda Barcelona de Rubí i, si bé neix com una
iniciativa local, seria desitjable poder-la fer itinerant. La itinerància és plausible des del moment que el
tractament del treball sobre l’obra d’en Josep M. Roset pretén donar-lo a conèixer des de la seva importància
com a autor i no tant com a documentalista de la nostra realitat, ja sigui de ciutat o de país. Aspecte que
indirectament també hi serà ja que el seu treball travessa una època cabdal per la nostra història: els darrers
anys del franquisme, la transició democràtica i la primera “normalitat” política.
L’exposició serà un extracte del contingut del llibre i es complementarà amb unes vitrines i textos explicatius que permetran introduir un altre gran tema, el de l’immens arxiu de fotografia històrica que en Josep
M. Roset custodia i que ha anat recopilant al llarg dels anys. Arxiu que compta amb 150.000 objectes fotogràfics entre còpies de paper, plaques de vidre i negatius de cel·luloïde, repartits en 57 fons, a part d’una
àmplia col·lecció de fotografia local. Entre ells, els dels fotògrafs rubinencs Josep Feliubadaló i Felip Vilardell,
així com retrats d’alguns fotògrafs de renom, com per exemple Joan Vilatobà, Albert Rifà, els Napoleon, etc...
És important ressaltar que el revelat de les còpies serà el tradicional, en laboratori de blanc i negre i el farà
el mateix Josep M., cosa que dóna valor afegit a la mostra i és important de destacar.
Les còpies de color es portaran a revelar a un laboratori professional.
Dates de l’exposició: del 2 d’octubre al 12 de novembre de 2014
contingut
A l’exposició hi podrem trobar:
1. De 60 a 70 fotografies originals penjades a la paret que seran una selecció del contingut del catàleg i
que aniran acompanyades dels seus respectius peus de foto per situar l’espectador: 		
Mida de les fotografies: 40x60 cm
Mida dels marcs: 50x70cm
2. Tres vitrines amb continguts complementaris:
- vitrina amb retalls de diari, fotografies originals i carnets de premsa...
- vitrina amb una exposició de càmares i textos explicatius que permeti contextualitzar una mica
l’espectador sobre com es treballava a la seva època.
- vitrina amb llibres on surtin imatges de l’arxiu històric per poder donar cabuda dins l’exposició del
segon gran tema que travessa la seva vida: l’interès per la conservació de la memòria històrica.
Per les dimensions de l’espai s’ha calculat amb un total d’entre 60 i 70 fotografies.
És un càlcul orientatiu, ja que en funció de com vagi el catàleg podrien sortir petites sèries que es consideri
important de mostrar amb un format dimensions més petites, i això podria fer que la quantitat variés
una mica.

APORTACIONS ECONÒMIQUES
modalitats
Fotograf ies: 3 exemplars signats
Llibres: 10 exemplars dedicats i signats
1.000 €
Fotograf ies: 2 exemplars signats
Llibres: 6 exemplars dedicats i signats
600 €
Fotograf ies: 1 exemplar signat
Llibres: 3 exemplars dedicats i signats
300 €
Fotograf ia: 1 exemplar signat
250 €
Llibres: 8 exemplars dedicats i signats
200 €
Llibres: 4 exemplars dedicats i signats
100 €
Llibres: 2 exemplars signats
50 €
Llibres: 1 exemplar signat
25 €
característiques de les fotografies
Mida: 30x40 cm
Fotograf ies en B/N, revelat manual, en gelatina de plata sobre paper Veritat
A escollir de l’exposició. Màxim 5 còpies de cada original
Sense marc

JOSEP M. ROSET
Neix a Rubí el 1932. Comença a fotografiar als 16 anys. El 1957 munta el seu primer negoci de fotografia a Rubí, que abandona el 1959 per marxar a Madrid a treballar com a reporter per l’agència
Europa Press. Les seves fotografies i els seus reportatges es publicaran a les revistes i els diaris nacionals més prestigiosos. Serà l’únic fotògraf espanyol enviat a Teheran al casament de
l’aleshores Xa de Pèrsia i publicarà a la revista Life les fotografies de la mort del Doctor Gregorio
Marañón. Serà una any i mig prolífic que es veurà estroncat en ser detectat pel règim, fet que dificultarà el seu treball de reporter i el farà plegar. Torna a Rubí a l’agost del 1960 i fins al març de 1962
farà de corresponsal, amb Ramon Navarro Serranova, de La Actualidad Española a Barcelona,
per a qui també publicarà. Però necessita veure món i decideix marxar a França una temporada.
El Nadal del 1962 torna definitivament a Rubí on treballarà uns anys en huecogravats, mentre
participa a la fundació de diferents entitats culturals del municipi: Escola de Belles Arts, Grup 64,
Grup Fotogràfic El Gra… L’any 1966 s’estableix de nou com a fotògraf i obre un estudi a la ciutat.
El 1967 obté el Primer Premi del Concurs Nacional de Retrat (organitzat pel Grup Fotogràfic El
Gra, entitat d’importància estatal) i el 1968, l’accèssit del Trofeu Egara de Terrassa, també nacional. El 1969, “Naixença”, reportatge polèmic per qüestions morals, obtindrà la placa de Sant Joan
Bosco a la millor col·lecció del IV Saló Nacional de Burriana i, el 1970 rebrà el Premi Especial del
Trofeu Egara en la modalitat de paisatge. Aquest mateix any obté també el Premi Negtor a la millor
fotografia de l’any, per aquesta mateixa imatge. El 1970 inaugura la Galeria Maristher amb una
mostra on exposen també els pintors Peter Sigrist i Juan José Torralba. El 1973 funda, juntament
amb altres companys, la Sala d’Art Doble Sis, en aquells temps referent de l’avantguarda artística
al Vallès. El 1981 participarà a l’exposició col·lectiva “Rubí, 75 anys a tot tren”. El 1995 exposa a la
Galeria d’Art Soler/Casamada de Terrassa. El 1999 es finalista de la Segona edició del premi Andana d’Arts Plàstiques que se celebra a Rubí i el 2000 exposa com a tal a l’Antiga Estació. El 1998
l’associació francesa OSCURA, de caràcter internacional, desembarca a Rubí per portar a terme
un projecte de fotografia estenopeica a l’Ecomuseu Urbà. Apadrinarà el projecte des dels seus inicis i serà membre fundador i president (1999 - 2004) d’una antena d’Oscura que tindrà seu a Rubí.
Serà el fotògraf de les activitats teatrals de El Globus, el CATEX i després del Centre Dramàtic del
Vallès i de l’Institut del Teatre de Terrassa fins a la seva jubilació. I del 1998 al 2006 impartirà amb
el professor de teatre Jordi Vilà un crèdit a la UPV de fotografia de teatre.
Si bé el seu arxiu personal està en bona part centrat a Rubí, aquest depassa l’interès local per la
diversitat de les seves temàtiques i la importància històrica de la seva època. Hi podem trobar temes polítics i culturals de la transició democràtica, la industrialització, el procés urbanístic, actes
institucionals, inauguracions d’equipaments, festes populars, pagesia, efemèrides, seguiment

d’artistes i manifestacions artístiques i un fons important de teatre professional. Material al
que cal sumar la seva veritable passió, una vasta obra de caràcter creatiu formada per retrats,
composicions i paisatges.
Des de fa més de 40 anys en Josep M. Roset està abocat a un intens treball de camp de recerca de documentació fotogràfica de Rubí des dels inicis de la fotografia. El seu arxiu és un
dels més nombrosos de Catalunya de temàtica local. Entre el fons històric recopilat i el seu
arxiu personal compta amb més de 489.577 objectes fotogràfics entre còpies fotogràfiques,
plaques de vidre i negatius de cel·luloide.
Amb 80 anys complerts, en Josep M. Roset no ha deixat mai de retratar.

LAURA TERRÉ
Laura Terré Alonso (Vigo, Espanya, 1959), és doctora en Belles Ar ts per la Universitat de Barcelona. Està especialitzada en fotograf ia espanyola, que estudia des d’una perspectiva històrica però
també crítica. El seu treball d’investigació històrica tracta la generació de fotògrafs espanyols que
per tanyen al grup AFAL durant la dècada de 1950, aquest serà publicat per Photovisión el 2006
sota el títol “Afal (1956 - 1963) Historia del Grupo fotográfico”, i obtindrà el premi PhotoEspaña
2006 al millor llibre editat a Espanya.
Fruit d’aquesta investigació en ar xius i de l’intercanvi teòric amb els fotògrafs ha acabat fent de
comissària d’autors de renom com Carlos Pérez Siquier, Paco Gómez, Manel Armengol, Joan
Colom, Gonzalo Juanes, Luis Brito, Xavier Miserachs, Francesc Català- Roca, Joan Tomàs, Paco
Ontañón, Vir xilio Viéitez, Consuelo Bautista, Paco Elvira, Colita, Leopoldo Pomés, Miguel Trillo,
Jean Dieuzaide, Josep Maria Albero, Pilar Aymerich, etc.
És dipositària de l’ar xiu del seu pare, Ricard Terré, per a qui ha fet diversos treballs editorials i
projectes expositius.
Actualment es pot veure a La Pedrera la darrera exposició que ha comissariat “Colita, perquè sí!”
Ha publicat ar ticles diversos per revistes i llibres, entre els quals destaca la seva col·laboració
pel llibre “Introducció a la Història de la Fotografia a Catalunya”, (Lunwerg Editors i el MNAC,
2000) amb un estudi sobre la fotograf ia a Catalunya després de la mor t de Franco. Altres publicacions: La Sagrada Família de la col·lecció “... 100 fotografías que deberías conocer” (LunwergPlaneta, 2012) dirigit per Joan Boades; “Mujeres, abriendo caminos” (Lunwerg Editores, 2010). Ha
col·laborat també en altres projectes panoràmics, com “Barcelona i Fotografia” (Lunwerg y Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona, 2005); “Pioneres de la Fotografia a Catalunya” (Generalitat
de Catalunya, Institut Català de la Dona, 2005); “Fotografia: seqüència i instantànea final”, per al
projecte “Ar ts líquides o sòlides”, (El Cep i la Nansa, 2008); “Un segle d’Història de Catalunya en
fotograf ies”, (Enciclopèdia Catalana, 2012) dirigit per Manel Risques, etc. Ha estat comissària del
projecte Peso y levedad, fotografía latinoamericana (PhotoEspanya e Instituto Cer vantes, 2011).
Ha col·laborat com a assessora del “Diccionari de Fotògrafs de La Fàbrica” (2014) i en el projecte
“Fotolibros españoles”, del MNCARS, actualment a impremta (abril de 2014).
És sòcia fundadora de l’associació Centre de Fotografia Documental de Barcelona, lafotobcn,
(2003 - 2010), de la qual n’ha estat presidenta durant 7 anys. Ha redactat per a aquesta les línies
d’actuació i el disseny d’activitats, essent directora de TRÀFIC, experiència fotogràfica, en les
edicions de 2007, 2008 i 2009, realitzades al CCCB.
Ha par ticipat en el Grup d’Exper ts en fotografia convocat pel Conseller de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell, per mirar d’establir línies per una política pública al voltant de la fotograf ia.
En els darrers anys participa com a ponent en congressos i jornades d’estudi sobre teoria i història
de la fotograf ia i impar teix classes en màsters i cursos especialitzats en diverses universitats,
centres de fotograf ia, museus i fundacions culturals.

IMATGES

1986 Autorretrat

1983 Crisi del metall

1969 Toca’t el nas

1969 Naixença, una de les fotografies guanyadores de la placa Sant Joan Bosco de Burriana

1969 Escor xador d’aus

1970 Arrabassada

1969 Costellada

1959 - 1962 Puscas, Reial Madrid. © Europa Press

1959 Fara Diva, casament del xa de Pèrsia. © Europa Press

1971 El pintor Manolo Gómez a la Pelleria de Sant Cugat

1961 Luis Suarez, Pilota d’Or

1980 Castellbisbal

1959 - 1962 Maniobres a la Mancha. © Europa Press

1976 Visita of icial del Governador Mar tin Villa, Rubí

1972 Circ a l’Escardívol

1977 Primeres eleccions nacionals de la democràcia, Rubí

1962 Carmen Amaya, Los Tarantos

1972 Molier

1977 Míting del Frente por la Unidad de los Trabajadores (FUT), Rubí

1977 Onze de 11 setembre, Barcelona

1968 Un raig de fe

1968 Pont de la via

1971 Ca n’Oriol

1976 Manifestació per l’Estatut d’Autonomia, Rubí

1970 Joan Palau

1971 AEG

1961 Debut del Cordobés a Barcelona

1977 Onze de Setembre, Rubí

1982 Balvina

