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Aquells que coneixem Josep Maria Roset ens l’imaginem sempre al darrere d’una càmera. 
Entrat ja a la vuitantena, no pot evitar, encara, seguir copsant la realitat del seu dia a dia 
a través de la fotografia, una tècnica que ha esdevingut un mitjà d’expressió i, gràcies a 
figures com la seva, tot un art. La fotografia ha estat el leitmotiv de tota la seva trajectòria 
vital; una trajectòria lligada sempre a la recerca de la llibertat: personal, creativa, associa-
tiva, d’idees i espiritual. Una via d’escapament per mostrar al món les seves inquietuds i 
de la qual va fer ofici, afició i dedicació. Des d’aquell nano que un bon dia fou amonestat 
per la direcció del col·legi, a inicis dels anys quaranta, perquè en un rampell de rebel·lia 
sortí corrent de l’escola esgargamellant-se amb un «Visca la República!», un crit d’ofec en 
un món que l’oprimia, fins al Roset actual, referent de la història local, han passat moltes 
coses. Reservat i discret pel que fa al seu món interior, pràcticament autodidacta, aquest 
fotògraf de curiositat inesgotable ha mantingut sempre en ell l’inconformisme, el desig 
d’aprenentatge i l’esperit de llibertat en tots els àmbits. Per les seves capacitats hauria 
pogut volar ben amunt, però decidí quedar-se a Rubí a lluitar per la cultura local i per allò 
que tenia més a la vora: la família, els amics i l’entorn natural. Una biografia interessantís-
sima que tot seguit us presentem.

En Josep Maria nasqué el 1932 en el si d’una família humil. El pare, nascut a Sagàs, era 
pastor de cabres, i la mare, filla de Manresa, carnissera. Quan es casaren van instal·lar-
se a Rubí, al carrer Murillo, on van tenir tres fills. A la casa hi havia l’habitatge, el lloc on 
guardar el bestiar i el negoci, una lleteria. Poc abans de l’esclat de la Guerra Civil, la 
família deixà la botiga i es traslladà a la casa dels masovers de la masia de can Rosés, 
sense exercir com a tals. Allà van estar-s’hi fins que la mort del pare, el 1947, els obligà a 
traslladar-se als baixos de cal Vintró. Aleshores Rubí era un poble petit, de no gaire més 
de 7.000 habitants.

El pare era un home introvertit que es passava el dia fora de casa amb el ramat. La mare, 
molt treballadora i devota, donava importància a l’educació dels fills però no tant als seus 
anhels. Pensava que certes activitats i companyies no els podien fer bé, per això en Josep 
Maria havia d’amagar-se per llegir novel·les o fins i tot per practicar esport. És simptomà-
tic saber que, el mateix dia que féu els 14 anys, la mare l’acompanyà a la fàbrica del Pich 
Aguilera perquè hi entrés com a aprenent de manyà. Volia que fos un home de profit amb 
un bon futur, i creia que anant a la fàbrica ho tindria. A més, Roset no era gaire bon estu-
diant, i ni a l’Escola Montserrat, on estigué un any, ni a les Escoles Ribas, havia aconseguit 
trobar el seu lloc. Així que durant dos anys s’estigué a cal Pich, la Seda, aprenent l’ofici, i, 
més tard, entrà a treballar com a manyà al Vapor Nou. 

Retrat de la família. La seva germana M. Teresa 
enllaçant la mare i el Salvador, el germà petit, 
asseguts a terra, i el pare, dret. 
Primera fotografia feta per Roset, als 15 anys. 
Gelatinobromur 9 x 13 cm, vers el 1947

Josep M. Roset, a la recerca de la llibertat

Text d'Eduard Puigventós publicat a Tal com jo ho he vist. Fotografies de Josep Maria Roset. Rubí, setembre 2014
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En aquesta mateixa època va començar a fer de l’esport un dels motors de la seva vida. 
Una necessitat imperiosa d’estar sa i en comunió permanent amb la natura el van portar a 
practicar-ne amb esforç i dedicació, sobretot atletisme i muntanya. El Centre 
Excursionista de Rubí, del qual és membre fundador, va ser fonamental. Allà va 
començar a desenvolupar el pensament crític i a lluitar per les llibertats i la cultura. 
Va participar en seccions culturals i esportives diverses que foren la taula de salvació 
de molts joves necessitats com ell d’obertura.

En la seva etapa al Pich, en plena adolescència, començà a prendre cos la idea de de-
dicar-se a la fotografia, desig que es refermà després que el seu bon amic d’infantesa, 
Josep Vallhonrat, es comprés una càmera de filmar i l’impliqués en les seves creacions 
cinematogràfiques. L lavors tots dos eren pupils del poeta Joan L lacuna, e l seu primer 
mestre, que els dedicava llargues passejades de conversa intel·lectual. 

Comprà la seva primera càmera als 15 anys, una Univex de baquelita, a la botiga de la 
Núria Oller, representant de la casa Kodak a Rubí, i s’hi va anar aficionant. Aviat cercà algú 
que li ensenyés la tècnica per poder-s’hi dedicar, però en aquell temps no hi havia escoles 
de fotografia i els fotògrafs professionals temien propiciar la competència. A Rubí només 
hi havia el Vilardell, de manera que Roset es dirigí, sense sort, a fotògrafs de Terrassa, 
Sabadell i Barcelona. Desanimat, un dia un company del Vapor Nou, Josep Maria Palacín, 
li presentà un fotògraf de Sant Cugat, en Pasqual Bibian, que accedí a tenir-lo a pupil-
latge. Amb el temps, en Bibian li oferí fer algunes de les feines que li encarregaven; i fins 
i tot, en tornar del servei militar, la possibilitat de fer-se socis perquè pogués obrir una 
sucursal de fotografia a Rubí. Dit i fet: d’aquí en sorgí la Societat Bibian-Roset, que com-
binava amb la feina al Vapor Nou. El senyor Salsas, a qui mai li estarà prou agraït, accep-
tava que plegués més d’hora de la fàbrica quan hi havia reportatges a fer. A la mili, divuit 
mesos a l’època, revelava de nit i d’amagat per al negoci particular del sergent Miau, que 
l’explotava a canvi de res. Més tard el cridarien per retratar algunes maniobres. 

El maig del 1957, amb 25 anys, es decidí a muntar el seu primer negoci de fotografia. 
Consta als documents de pagament de la contribució industrial com a «fotógrafo en am-
bulancia», i la Dirección General de Seguridad li concedí un permís per exercir en cerimò-
nies a l’exterior de les esglésies de la diòcesi de Barcelona. La botiga la instal·là a l’actual 
carrer de Francesc Macià, on ara hi ha una joieria, espai que més tard acolliria el fotògraf 
Bohigas, de Terrassa, a qui traspassà el negoci dos anys més tard. I és que el jove Roset 
tenia ganes de veure món, d’aprendre i de viure experiències. Amb els diners del traspàs, 
i sabent que a Barcelona ho tindria molt difícil per prosperar, es dirigí a Madrid. Amb 
una carta de bona conducta de l’alcalde Fortino sota el braç, marxava a l’aventura per 
aconseguir una feina de fotògraf. Era l’abril del 1959. Certament, va estar de sort: al cap 
de només dos o tres dies d’arribar-hi, va comprar el diari ABC i hi va trobar un anunci on 

Carnet de soci de l’Agrupació Fotogràfica de 
Catalunya, 1957

El director d’Europa Press, Enrique Lovental, amb 
la seva dona i Roset a Badajoz, 1959
Foto: autor desconegut / Arxiu Roset
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es buscava algú per fer revelatge de fotos. S’hi va presentar i el van agafar; tanmateix, al 
cap de molt poc temps, advertit per un altre anunci a la premsa, es presentà a la seu de la 
coneguda agència de notícies Europa Press per fer una prova per entrar-hi a treballar com 
a reporter gràfic. Amb fotografies d’un campionat d’atletisme i un reportatge d’un hotel 
del passeig de la Castellana va convèncer els responsables i s’incorporà a la plantilla. 

Aquesta etapa de fotoperiodista fou, segurament, una de les més interessants de la vida 
de Roset. Treballà un primer any sense contracte, i no fou fins a l’abril del 1960 que li 
feren el carnet on constava com a «Informador Gráfico». A vegades acompanyava algun 
periodista –sovint foren els joves Jesús Hermida i Jaime Peñafiel–, però d’altres anava 
sol. Les seves imatges aparegueren a les principals capçaleres de l’època, com l’Arriba o 
l’ABC. Segurament el reportatge més reeixit fou el que dedicà a l’enterrament del metge 
i escriptor Gregorio Marañón, ja que algunes de les imatges aparegueren fins i tot a la 
revista Life (nord-americana) en versió castellana. Cobria des d’esdeveniments quotidians 
fins a maniobres militars a la Manxa (on coincidí amb el mateix general Franco en una 
ocasió), o entrevistes a personatges destacats, alguns fins i tot força sinistres, com ara el 
criminal de guerra nazi establert a l’illa de Mallorca Otto Skorzeny.

Mereix un punt i a part, però, el viatge que féu al casament del xa de Pèrsia a Teheran, 
l’actual Iran, el desembre del 1959. El tercer enllaç de l’aleshores emperador causà molta 
revolada a tota la premsa del cor a escala internacional, en part gràcies a la personalitat 
de la que esdevindria la seva dona, Farah Diba. El jove Roset fou l’únic fotògraf espanyol 
enviat per cobrir aquell esdeveniment. Fou tot un èxit, i les seves imatges ompliren mul-
titud de diaris i revistes d’actualitat i de la premsa rosa espanyola.

La seva tasca amb Europa Press també li reportà algunes petites gestes pròpies d’un pe-
riodisme d’investigació, que pel context polític del moment no arribaren a sortir a la llum. 
Per exemple, la sort de ser a lloc al moment oportú li oferí un reportatge excepcional, fet 
d’incògnit, d’una recepció oferta per Don Joan de Borbó –que tenia prohibida l’entrada a 
Espanya– amb la flor i nata de l’illa de Mallorca, el qual no es va arribar a publicar mai.

Un fet, però, estroncà la seva carrera. Amb motiu de la visita oficial del president argentí a 
la capital, Arturo Frondizi, el juliol del 1960, la policia procedí a una habitual «neteja» de la 
ciutat, desallotjant dels espais públics rodamóns, prostitutes, pinxos i lladres habituals. La 
seguretat es reforçà, però va haver-hi un grup no identificat que, de manera contestatària, 
posà un artefacte explosiu en un local municipal. Des de l’agència li demanaren si podia 
anar a cobrir el fet, ja que sabien que les autoritats intentarien amagar-ho. Així doncs, 
Roset se n’hi anà amb un company. D’amagat, entrà al lloc de l’atemptat i estudià la situa-
ció. L’espai era molt fosc i òbviament no podia fer servir el flaix. Preparà la càmera amb 
una velocitat lenta perquè sortís la foto el més clara possible, es repenjà en una paret, 

Portada de la revista Garbo, amb les imatges 
del casament del xa de Pèrsia, ara l’Iran, amb 
Farah Diba, 1959

Fotografia publicada a la revista Life amb motiu 
de la mort del Dr. Gregorio Marañón, 1960
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aguantà la respiració, controlà el pols i féu la fotografia. S’escapolí immediatament i pujà 
al cotxe. Donà el carret al company que feia de xofer, però en aquell moment va dubtar 
de si havia fet bé el procés. De manera que es decidí a tornar-hi a entrar, però tan bon 
punt tragué la càmera, uns policies se li tiraren a sobre i el van dur a comissaria per in-
terrogar-lo. Mentrestant, el company tornà a l’agència, que distribuí la imatge juntament 
amb la notícia que s’havia detingut el fotògraf que l’havia fet. 

De camí cap a la comissaria va velar el carret que duia, per si de cas. Després d’inter-
rogar-lo i fer-li signar una declaració, un llarg procés ple de contrasentits, fou enviat als 
calabossos de la Dirección General de Seguridad (DGS). Si bé al cap de 48 hores en 
pogué sortir, aquell fet marcà la seva estada a Madrid i la seva feina amb l’agència. Un 
cop fitxat per la DGS, els membres de la temuda Brigada Político-social van començar a 
expulsar-lo d’alguns actes, no el deixaven fer les fotos que necessitava, i fins i tot alguns 
cops l’havien seguit. Les setmanes següents se li feren insuportables i l’agost del 1960, 
sentint-se ofegat per aquella manca de llibertat i per la por de ser molestat per la policia, 
decidí plegar, a contracor. El director d’Europa Press, Henri Loventhal, li signà en reco-
neixement a la feina feta una carta que hauria de servir-li, posteriorment, per treballar 
com a corresponsal a Catalunya per a la revista La Actualidad Española, una de les més 
destacades a tot l’estat.

A La Actualidad treballava amb en Ramon Navarro Salanova, i amb ell cobrí entrevistes 
i esdeveniments ben interessants, i tornà a coincidir amb Hermida. Va immortalitzar el 
debut del prestigiós torero El Cordobés a Barcelona; els inicis de la televisió; els balls 
de Carmen Amaya; les exhibicions de Ladislau Kubala; l’obra pictòrica d’Antoni Tàpies; 
la pilota d’or a Luis Suárez; cròniques sobre els nedadors Miquel Torres i Montserrat 
Tresserras... Foren uns mesos agradables professionalment parlant, que tanmateix es      
veieren entelats pel desig d’expressar-se sense recances; aquell desig que l’acompanyava 
des de petit, i que la problemàtica amb la policia franquista havia remogut. Volia gaudir 
de llibertat d’expressió, de lectura, de llibertat política i social; i a Espanya això era im-
possible. Per aquesta raó, quan un amic seu, el Ramon Cuquerella, li oferí l’oportunitat 
d’acompanyar-lo a França a fer la verema, no s’ho pensà dues vegades. Marxava per 
quedar-s’hi i a poc a poc intentar col·locar-se de nou com a fotògraf. Segons la Carte de 
Séjour Temporal, el carnet de treballador agrícola que li expediren, entrà al país veí el 9 
d’agost del 1961.

Aviat van aconseguir feina a les vinyes del castell de Mirabeau. Com que a Madrid havia 
estudiat francès, en Josep Maria es convertí en l’encarregat dels temporers espanyols i, 
en reconeixement, quan acabà la temporada els amos el feren fix. Tot i que la seva volun-
tat era quedar-se a viure França, prengué la decisió de tornar el desembre del 1962, en 
conèixer les notícies esfereïdores de la rierada del 25 de setembre a Rubí i per la mare, 
que estava malalta. Arribà a casa la vigília de Nadal, coincidint amb la gran nevada que 

Amb Jesús Hermida al port de València, quan 
treballaven per Europa Press
Gelatinobromur 9 x 13 cm,1959-60
Foto: autor desconegut / Arxiu Roset
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deixà el país paralitzat. Durant aquell temps, però, havia pogut gaudir de l’alliberament 
que havia anat a cercar a França a través de la lectura: allà els llibres més prohibits es tro-
baven als estancs! Assedegat com estava de cultura, de saber i de llibertat, l’experiència 
el marcà profundament.

En tornar, treballà amb el fuster Bertran muntant barracons per als damnificats de la 
rierada, a Rubí i a Terrassa; i poc després, quan la indústria Francino s’instal·là a Rubí, 
aconseguí una plaça a fotomecànica per preparar els fotolits per imprimir amb gravat al 
buit. Fou en aquella època, vora els trenta anys, que conegué la que seria la seva esposa, 
la Maria Rosa.

Retrobat amb la fotografia, li començà a voltar pel cap la idea de tenir novament un 
estudi, al mateix temps que se li reactivava la vena creativa. Abans de marxar a França, 
Roset ja havia fet un parell d’exposicions, el 1958 al Bambolines Club i el 1960 al Centre 
Excursionista. Fou també llavors que començà a involucrar-se de manera més decidida en 
la cultura local, i amb una colla d’amics i companys provinents de diferents entitats fun-
daren el Grup 64 amb la voluntat de dinamitzar el Rubí gris del franquisme. Organitzaven 
actuacions de teatre modern, exposicions de pintura, concerts, lectures de poemes i tota 
mena d’activitats per fomentar les inquietuds culturals i artístiques dels rubinencs; fins i 
tot aconseguiren refundar l’Escola de Belles Arts i van portar a Rubí figures insignes de la 
coneguda posteriorment com la Nova Cançó, com els Setze Jutges, Raimon, Guillermina 
Mota o els Quatre Gats. La creació de l’Escola d’Art fou fonamental per a Roset, com 
també la seva relació amb Àngel Marsà, director de La Vanguardia i posteriorment crític 
d’art del Correo Catalán, que estiuejava a Rubí i es convertí en el mestre i crític particular 
d’aquella colla de joves, als quals parlava de pintors i d’artistes, moderns i contemporanis, 
amb una gran obertura d’esperit. 

La veritat és que, malgrat obrir-se també a l’expressió plàstica amb exigència, en Josep 
Maria continuava fent passos en fotografia. El 1967 participà en la fundació del Grup 
Fotogràfic el Gra, entitat associada aleshores al Centre Excursionista. Hi tingué un paper 
destacat juntament amb Ignasi Marroyo, integrant del grup barceloní El Mussol, a qui 
proposaren d’unir-se a ells per crear l’entitat. Tots dos van associar-se també professio-
nalment, però la cosa no acabà de funcionar i cadascú s’instal·là pel seu compte. Roset es 
deslligà del Gra l’any 1980, en desacord amb la manera com va procedir l’assemblea que 
va desvincular l’entitat del Centre Excursionista.

Un altre personatge determinant per les seves inquietuds fou en Gabriel Querol, fill de 
Terrassa, considerat un dels millors crítics de fotografia i cinema que mai hi ha hagut. 
Querol mantenia molt bona relació amb els membres del Gra, els quals orientava en fo-
tografia i amb qui feia tertúlies sobre cinema i imatge. 

A l’Escola Municipal de Belles Arts de Rubí, 
1967. Foto: autor desconegut / Arxiu Roset

El company de premsa Ramon Navarro Salanova 
durant un reportage a Kubala, 1961
Foto: J.M. Roset
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Amb l’ajut de la Maria Rosa, el 8 de desembre de 1966 obriren una botiga amb estudi 
al carrer Cervantes, en un petit soterrani. En aquell local s’hi estigueren deu anys fent 
reportatges, fotografies d’estudi, fotos carnet, revelats... època en què Roset esdevin-
gué un dels abanderats del comerç local, fou un dels fundadors i el primer president de 
l’Agrupació Rubinenca de Comerciants, el primer ens d’aquestes característiques creat a 
la ciutat per dinamitzar el comerç a la població. L’activitat de la botiga, que mai l’acabaria 
d’omplir del tot, no va impedir que seguís el seu desenvolupament com a fotògraf. Així, 
es presentà en concursos i certàmens d’àmbit català i espanyol, i el 1967 guanyà el se-
gon premi del Concurs Nacional de Retrat celebrat a Rubí (organitzat pel Gra); i el 1968 
l’accèssit del Trofeu Egara, també d’àmbit nacional. El 1969, Naixença, el reportatge del 
naixement del seu primer fill, obtingué la placa de Sant Joan Bosco a la millor col·lecció 
del IV Saló Nacional de Borriana i el premi a la millor fotografia al Saló de Sant Mateu, 
ambdós a Castelló. El 1970 rebé el Premi Especial del Trofeu Egara en la modalitat de 
paisatge per una fotografia de la muntanya de sal de Cardona; i aquell mateix any la 
mateixa imatge guanyà el Premi Negtor a la millor fotografia de l’any. La transgressió 
del reportatge presentat a Borriana arribà a suscitar certa polèmica i discussions entre el 
jurat, pel fet de ser el primer part que es fotografiava a l’estat espanyol. Aquests premis, 
i sobretot el Negtor de l’any 1970, mereixeren una crítica destacada de Gabriel Querol a 
Imagen y Sonido l’agost del 1971.

Paral·lelament, en aquests anys d’activisme cultural féu coneixença i amistat amb els pin-
tors Juan José Torralba, mexicà, i Peter Sigrist, suís, que donaren lloc a un curiós trio que 
fomentà les arts en el Rubí de finals dels seixanta i principis dels setanta. Peter Sigrist, que 
havia passat temporades a Mèxic, França, Itàlia, el Marroc i els Estats Units, des del 1964 

Fundadors del Grup Fotogràfic el Gra: 
Francesc Fosas, Josep M. Roset, 

Alfred Grau, Joan Vila, Salvador Roset, 
Joan Rius, Josep Ferrés, Ignasi Marroyo, 

Pilar Amicó i Martí Chaguaceda. 1967
Foto: Autor desconegut / Arxiu Roset

Els artistes Peter Sigrist, Josep Maria Roset i 
Juan José Torralba a Ximelis, 1970. Foto: J.M. 
Roset
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s’havia instal·lat a la masia de Ximelis. Pintor abstracte, havia fet nombroses exposicions 
a Mèxic i a la seva Suïssa natal. Per la seva banda, Torralba havia aterrat a Barcelona el 
1958 per prosseguir els estudis de pintura iniciats a Mèxic. Especialitzat en gravat, havia 
fet nombrosíssimes exposicions i havia estat guardonat amb premis a Espanya, els Estats 
Units i Mèxic. Per a la seva activitat professional, tenia un espai al carrer Cervantes de 
Rubí, i treballava per diferents artistes, com Joan Miró o Clavé. El trio Roset, Sigrist i 
Torralba tenia molt bona connexió, i es trobaven a Ximelis per parlar, fer grans àpats i 
plantejar activitats artístiques. Una d’elles, una exposició conjunta que efectuaren a Rubí, 
a la Galeria Marister, meresqué fins i tot una pàgina al diari La Vanguardia. La idea era 
obrir una sala d’art permanent que descentralitzés l’oferta barcelonina, en un espai a 
només mitja hora en tren de la capital. L’autor de la peça periodística no s’estranyà de 
l’esperit lliure del mexicà o del suís, però en canvi sí de l’arrelament de Roset a la població 
que l’havia vist néixer, malgrat el seu potencial; allò que ell anomenà reclusió i que Roset, 
fidel als seus principis, li sabé rebatre fabulosament: «Nada de recluirme – protesta. Todo 
lo contrario. Así soy más libre. Antes tenía que hacer lo que me encargaban. Ahora hago 
lo que quiero, o sea lo que me gusta. Y lo que me gusta es poder dedicarme, aparte del 
matiz profesional e incluso dentro de él, a la fotografía artística». Malauradament, però, 
el grup aviat es dissolgué.

Per aquelles èpoques també va establir amistat amb el pintor suís, conegut internacional-
ment, Rodolfo Häsler, a qui feia la reproducció dels seus quadres i fotografies de façanes 
que després ell pintaria amb el seu estil hiperrealista. Juntament amb el pintor rubinenc 
Miquel Mas, tots tres feien grup i compartien inquietuds.

Sempre interessat per donar espai al món de l’art i la cultura, l’any 1973 juntament amb 
Josep Maria Pont, Isabel Correas, Ramona Aguilera i altres companys impulsaren la Sala 
d’Art Doble Sis al costat del conegut bar Gori, a la plaça Pearson. La sala arribà a ser 
referent de l’avantguarda artística al Vallès i van aconseguir portar-hi fins i tot una mostra 
de gravats d’en Joan Miró. Hi van exposar artistes com Torralba, Manolo Gómez, Miquel 
Mas, Peter Sigrist, Àngel Elias, Jesús Hoyos, Jordi Segarra, Albert Novellón, Enric Majó, 
Saúl Villa, Toni Grau, Daniel Bas o Javier Espínola, entre d’altres. 

Els setanta foren una dècada de canvis per a en Josep Maria. Reprengué l’atletisme, veié 
néixer els seus tres fills, i el 1976 traslladà la botiga a un local més gran a l’av. Barcelona, a 
tocar de la plaça Pearson, que estigué en ple funcionament fins l’any 2006, quan la Maria 
Rosa, sempre al seu costat i moltes vegades duent-ne les regnes, es jubilà. Foren uns anys 
transcendentals a nivell polític i social, per a Rubí i per a tot el país, ja que la mort del 
general Franco i l’arribada de la democràcia fou una alenada d’aire fresc per a la majoria 
de la població. Aquella etapa d’il·lusió i efervescència vingué marcada per un Roset que 
sortí més al carrer, a fotografiar els esdeveniments que s’hi produïen. Algunes vegades el 
contractaven els partits, però la majoria de cops sortia per lliure i per col·laborar amb la 

Davant del monument a Niepce, inventor de la 
fotografia, a Chalon-sur-Saône amb Miquel Mas, 
Miquel Galmes i Ignasi Marroyo, de pas cap a la 
Photokina, a Colònia, 1972. Foto: J.M. Roset

Amb Ramona Aguilera a l’exposició de gravats 
de Joan Miró a la sala d’art Doble Sis, 1973
Foto: Magda Úrsul / Arxiu Roset
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revista Bullidor, impulsada per joves de la ciutat amb ganes de girar les tornes i d’apostar 
per la democràcia i la cultura. 

L’agost del 1990 en Josep Maria patí un sotrac molt dur professional i personalment par-
lant, que va fer passar una temporada difícil a la família. A causa d’unes obres a la casa 
del costat i unes intenses pluges, s’ensorrà la seva; a la casa, en aquell moment, només hi 
havia el fill gran, que sortosament fou rescatat sa i estalvi pels bombers, però el domicili 
particular era on conservava bona part del seu arxiu. Per mediació d’en Llorenç Blanco 
va aconseguir que se salvés part del material, però l’endemà, pensant que encara podria 
entrar-hi per treure el que faltava, la casa fou enderrocada sense dilació i una part del 
mateix es perdé, com totes les seves pertinences. Fou un cop duríssim, superat gràcies a 
l’esforç i a l’ajut de familiars i amics. Començà aquí una etapa de vicissituds econòmiques 
que duraren fins que tancaren el negoci.

Malgrat que la botiga fos sovint un espai que el recloïa, Roset va saber trobar sempre la 
manera de seguir fent de la fotografia el seu mitjà d’expressió i no va deixar mai de col-
laborar en activitats més creatives. El 1981 participà en l’exposició col·lectiva «Histèries 
Exemplars», que se celebrà al mercat vell, amb Juan José Torralba, Sergi Capelles, Miquel 
Mas, Joan Jorba, Pep Borràs, Àngel Elias, Joan Manuel Tresserras, Maite Lafontana, 
Josefina Llugany, Víctor Cucurull, Núria S. Lacambra i José Ignacio Martínez. El 1993 expo-
sà a la col·lectiva «Rubí, 75 anys a tot tren» i participà activament en els actes del mil·lenari. 
El 1995 féu una mostra individual a la Galeria d’Art Soler/Casamada de Terrassa. El 1998 
l’associació francesa Oscura, de caràcter internacional, desembarcà a Rubí per portar a 
terme un projecte de fotografia estenopeica a l’Ecomuseu Urbà del Castell, un experièn-
cia innovadora per treballar la identitat amb els habitants sensibilitzant-los en la creació 
fotogràfica. En Josep Maria, sensible a l’exigència artística del grup, apadrinà el projecte 
des dels inicis i fou membre fundador i president (del 1999 al 2004) d’una antena de l’as-
sociació que tingué seu a Rubí i que participà en el projecte europeu Vues Imprenables al 
voltant de cinc ciutats mediterrànies. El 1999 fou finalista de la segona edició del Premi 
Andana d’Arts Plàstiques que se celebrava a Rubí, i el 2000 exposà com a tal a l’Antiga 
Estació. Alhora, des del 1999, forma part del grup d’artistes del carrer Sant Jaume. 

Una altra faceta important de Roset és la seva llarga trajectòria com a fotògraf de teatre, 
que culminà a la Universitat Politècnica de Terrassa, on del 1998 al 2006 impartí, amb el 
professor de teatre i amic personal Jordi Vilà, un crèdit de fotografia de teatre. Fou el 
fotògraf del Globus, el CATEX, més tard convertit en el Centre Dramàtic del Vallès, i de 
l’Institut del Teatre de Terrassa, fins a la seva jubilació.

Membre de l’entitat Sant Galderic des de la seva creació, ara ja fa vint anys, ha col·laborat 
també en les diverses exposicions que s’han promogut al voltant de temes relacionats 
amb la història de la cultura local, recopilant material fotogràfic per recordar el paper de 
pintors, músics, forners i ramaders de l’aleshores vila de Rubí. 

Roset al seu arxiu amb el fotògraf Quim Pascual, 
2014. Foto: Arxiu Roset

Amb Rodolfo Häsler a Barcelona, 1990
Foto: Miquel Mas / Arxiu Roset
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Incansablement, des dels anys vuitanta Roset s’ha dedicat a vetllar per la memòria gràfica i 
la documentació de la nostra ciutat, una de les seves principals preocupacions. L’interès 
per la memòria històrica l’ha portat a recopilar un fons fotogràfic aliè que va des dels inicis 
de la fotografia fins que ell mateix començà a retratar. Fet per donacions dels mateixos 
rubinencs, troballes en drapaires o altres, i per alguna compra quan ha convingut, aquest fons 
aplega avui prop de 145.000 objectes fotogràfics, que juntament amb el seu fons personal, 
constitueixen un dels arxius més grans de Catalunya de temàtica local, sumant la xifra 
estratosfèrica de prop de mig milió exemplars. El 1997 Roset va cedir a la ciutat de Rubí el 
material recopilat o produït fins aquest any dels dos fons, el personal i l’històric, i va 
manifestar la voluntat de donar també la seva col·lecció de càmeres i artefactes de 
fotografia analògica i la biblioteca, amb la promesa que es faria un Centre d’Imatge a 
Rubí, que a dia d'avui encara no s'ha fet realitat. Són molts anys perduts per a un 
arxiu fotogràfic de tanta transcendència com el seu, que haurien de ser  
rescabalats amb tanta celeritat i responsabilitat com mereix la història de la fotografia i de 
la  ciutat.

Per la seva trajectòria, doncs, és de justícia que Rubí reconegui la tasca que Josep Maria Roset 
ha fet per a la ciutat al llarg de tota la seva vida. Un fotògraf, un artista fora dels paràmetres 
normals, que ha tingut sempre en el seu ADN la lluita per la llibertat i per la revitalització 
cultural i artística de Rubí. Ha fet sempre fotografia personal, ja fos industrial, social, artística, 
política o retrat, que ha servit per recollir una memòria gràfica centrada principalment en la 
ciutat i que, vista l’opinió de la historiadora Laura Terré, és un referent, no ja de la documen-
tació local, sinó de la Història en majúscules de la fotografia al nostre país. 

Eduard Puigventós López

Doctor en Història

Exposició de presentació del que havia de ser el 
Centre d’Imatge de Rubí, 1999
Foto: Miquel Mas / Arxiu Roset




