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Fotògraf català. Fill de Pere Català i Pic, també fotògraf, que va transmetre la passió per
aquest art als seus tres fills: Pere, Francesc i Maria Àurea. Es va iniciar en l'ofici treballant
amb el seu pare per al Comissariat de Propaganda de la República durant la Guerra Civil.
D'allà va sortir l'impactant cartell Aixafem el feixisme, un dels primers a utilitzar la fotografia
en lloc del dibuix. Durant aquells anys Francesc va tenir l'oportunitat de familiaritzar-se amb
el treball de reporters de guerra com Robert Capa.
 
Acabada la guerra, el seu pare va haver d'amagar-se i ell es va fer càrrec de l'estudi. Es
dedicà a la fotografia funerària. A finals dels anys 40 decideix instal·lar-se pel seu compte.
Començà fent fotografia industrial i tota mena d'encàrrecs, però el gènere que li ha donat
més fama ha estat el documental. Va col·laborar amb distintes publicacions, com Destino i La
Vanguardia, i és reconegut pels nombrosos llibres que va il·lustrar, entre els quals destaquen  
obres de temàtica artística i  guies de viatge. Per això va haver de recórrer Espanya (primer
amb una vespa), així com Amèrica.
 
Es considerava a si mateix un professional de la fotografia més que no un artista. Li
interessava el document, però les seves obres combinen la realitat i la bellesa amb els
enquadraments i els punts de vista originals. Suposa un referent d'avantguarda enmig del
panorama franquista.
 
Ens ha deixat més de 200.000 negatius en què retrata la vida quotidiana de l'Espanya del
segle XX: paisatges i persones de pobles i ciutats captats de manera "natural" (en aquest
sentit se'l considera un pioner de l'street photo). Per proximitat, destacam la sèrie de
fotografies que va fer de les salines i els saliners de Formentera els anys 50. Però també va
documentar el món de l'art, dels artistes del moment i de les seves obres: Dalí, Miró –a qui
retratà i acompanyà durant més de 30 anys–, Tàpies, Chillida...
 
El 1983, en reconeixement de la seva carrera, se li va concedir el Premi Nacional d'Arts
Plàstiques.
 
Enguany se celebra l'any Català Roca. Des de la biblioteca volem contribuir a donar a
conèixer aquest fotògraf, de les instantànies del qual hem gaudit sense sovint conèixer-ne
l'autoria.
 
Fonts: Català-Roca, F.: Impressions d'un fotògraf. Memòries
Web: Any Francesc Català-Roca
Web: Francesc Català-Roca

FRANCESC CATALÀ-ROCA 
(Valls, Tarragona, 1922- Barcelona, 1998)



Quan ens va regalar, a tots tres, la primera càmera fotogràfica, ens va fer prometre

per escrit que la sabríem tractar i cuidar bé. Aquesta manera de crear-nos

responsabilitat per a les nostres pròpies coses ha estat definitiva per al nostre

posterior desenvolupament com a persones i com a professionals.
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El resultat de la fotografia ha de ser el mateix que el de la narració escrita, és a dir,

de la literatura, ja que la situació que explica o pot explicar un fotògraf són també

imatges de la vida real, quotidiana o de la ficció. 
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La veritat és que al principi no va ser pas fàcil, ja que a en Miró –tímid per

naturalesa– no li agradava gaire que el veiessin treballar (...) fins que, com que a mi

tampoc m’agradava gaire parlar, ni m’agrada ara, quan treballo, ens vam entendre

ràpidament. Ell treballava i jo anava fent fotos. D'aquesta manera, convertint-me

una mica en la seva ombra, vaig mantenir una relació professional amb en Miró

durant trenta anys! 
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Pel que fa a l’enquadrament d’una foto, la majoria de vegades

és vertical, quan el més lògic i normal seria que fos apaisat pel

fet natural que tenim els ulls l’un al costat de l’altre i no un

sobre l'altre. Per què, doncs, la majoria d’imatges són dretes?

La meva teoria és que això ens ve des del moment en què es

descobreix l’escriptura. 
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