
BARCELONA 
EN CONSTRUCCIÓ

(1940-1970)
Fotograf ies  de Leopoldo Plasencia

Textos  i  se lecció fotogràf ica  
d’Isabel  Segura

Aquest llibre constitueix un relat, una crònica, de la construc-
ció de Barcelona en el període de 1940 a 1975, a partir dels
reportatges de Leopoldo Plasencia (Canet de Mar, 1906 –
Barcelona, 1988), un fotògraf especialment interessat a cap-
tar tant el canvi de paisatge, físic i humà, com el treball dels
individus que el van fer possible. 

Plasencia va rebre l’encàrrec, per part d’algunes de les
empreses constructores o d’institucions promotores, de
documentar gràficament aquest ingent procés d’expansió
que va depassar els marges de la ciutat i es va desplegar per
municipis propers. El seu fons, fins ara en gran part inèdit,
inclou més de 18.000 imatges que es conserven a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. La historiadora Isabel
Segura n’ha seleccionat més de 200 que ens ofereixen una
visió excepcional de la transformació de la ciutat.
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És historiadora i ha publicat Barcelona, ciutat de llibres
(2016), Barcelona-Chicago-Nova York (2013), La modernitat
a la Barcelona dels cinquanta. Arquitectura industrial (2010),
Viajeras a La Habana, amb la fotògrafa Pilar Aymerich (2008),
Memòria d’un espai (2007), La Habana para mujeres
(2003), Viatgers catalans al Carib: Cuba (1997) i Guia de
dones de Barcelona (1995). Ha estat curadora d’exposicions,
entre d’altres, La lluita per l’oportunitat de viure (2010),
D’institut a centre de cultura de dones. Centenari de l’Institut
de Cultura i Biblioteca Popular de la dona (2010) i Maria
Mercè Marçal: El cos, creació i representació (2008).
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El making off de la construcció de Barcelona
entre els anys quaranta i els setanta
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