
Francesc Català-Roca (Valls 1922 - Barcelona 1998), ja en els seus inicis fotogràfics, 
als 13 anys col·laborant amb el seu pare, també fotògraf, va mantenir un estret 
lligam amb l’arquitectura. Treballar amb el seu pare li va facilitar les relacions amb 
grups d’avanguarda de l’època, com l’ADLAN i el GATCPAC, fotografiant el 
modernisme tot posant l’èmfasi en l’esplendor i riquesa d’aquell moviment. 
 
Posteriorment, amb estudi propi (1948), col·labora amb la revista del COAC 
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, cooperació que li permet treballar amb 
nombrosos despatxos d’arquitectura. S’enceta en aquesta època una 
col·laboració sistemàtica amb els arquitectes del Grup R i el lligam es manté al 
llarg dels anys, fotografiant obres del despatx MBM. Segons Oriol Bohigas, Català-
Roca “va aportar una interpretació i visió personal, fins i tot una certa influència en 
les tendències estilístiques i el repertori iconogràfic, no només d’MBM, sinó de 
bona part dels arquitectes del Grup R”. 
 
Fotografies d’edificis, carrers, places, personatges diversos... conformen l’ampli 
fons fotogràfic de F. Català-Roca —custodiat pel COAC des del 2007— i que es 
compon de 180.000 negatius de diversos formats, 17.000 fulls de contacte, 
publicacions, revistes, maquetes de llibres... 
 
En aquesta exposició teniu una mostra d’aquesta relació indissociable entre el 
fotògraf i l’arquitectura, exemplificat amb el recull d’una trentena d’imatges de 
les primeres obres de l’estudi MBM (entre finals dels 50’ i principis dels 70’) fetes per 
F. Català-Roca. 
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