FORCANO

ANY X - NÚM. 39 - 1er TRIMESTRE 2005 - P.V.P. 5 €

www.agenda-upifc.org

La Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC) és una organització sindical, creada el 14 d’abril de 1994 a l’ampara de la Llei de Llibertat Sindical 11/1985,
de dos d’agost, que aplega actualment més de 400 professionals de la imatge, en la seva
majoria informadors gràfics a la peça i fotoperiodistes freelances.
L’AGENDA DE LA IMATGE i el website www.agenda-upifc.org són les publicacions de la
UPIFC. Aquesta singularitat diferencia L’AGENDA d’altres revistes de fotografia, amb alguns
avantatges i també algunes limitacions (entre aquestes, que el calendari editorial està supeditat a prioritats organitzatives més generals).
Els números 39, 40 i 41 de L’A, que es distribueixen simultàniament, són els primers editats
per PRODUCCIONS EDITORIALS DE LA IMATGE SL, recentment constituïda per acord de la
XI Assemblea General Ordinària de la UPIFC del passat 15/03/05.
Demanem, doncs, disculpes pel retard manifest en la sortida al carrer de L’A número 39, corresponent al 1r trimestre de 2005, i ratifiquem el compromís amb els nostres subscriptors i
subscriptores de treure’n 4 números anualment (més eventuals suplements) n
LLUÍS SALOM
Director de L'A
Barcelona, juny de 2005
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EDITORIAL

FORCANO EXCEPCIONAL
És excepcional que hi hagi cues per veure una exposició de fotografia, com ha passat amb la del nostre
company Eugeni Forcano al Palau de la Virreina de Barcelona fins aquest passat 22 de maig. Segons dades
facilitades per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, entitat organitzadora de la mostra, més de
25.000 persones l’han visitada.
Es tracta, en definitiva, d’un fet en consonància amb el talent fotogràfic de l’autor, per gentilesa del qual
publiquem en aquest número un petit tast de la seva extensa obra n
									

L’A redacció
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La meva opinió positiva sobre la persona i l’obra d’Eugeni Forcano és ben coneguda, perquè
he escrit sobre ell en nombroses ocasions. Durant llargs anys he estat la seva col·laboradora
en feines d’il·lustració i moda, i després en la recuperació global de la seva obra. També

Eugeni Forcano
“Sempre m’han fascinat els éssers anònims”

sóc la comissària de l’exposició que l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona n’ha
programat en el Palau de la Virreina fins al 22 de maig. Però ara serà millor llegir les paraules
de Forcano, saber què en pensa de la seva trajectòria i d’altres temes relacionats amb la
fotografia, per a ell tan vinculada amb la vida n
			

ROSER MARTÍNEZ ROCHINA
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-Sempre dius que et vas fer fotògraf als 34 anys,
però en realitat no ho eres des de molt abans?
L’afició i la passió per la fotografia les tenia des de
molt jove, a Canet de Mar. Després d’un període
de temps d’abandonament, vaig tornar a fer fotos
i un amic, Josep Mª Marca, em va aconsellar que
em presentés a concursos i hi vaig rebre premis
moltes vegades. Però jo em vaig sentir fotògraf el
dia que Josep Vergés i Néstor Luján em van cridar
de “Destino” i em van encarregar les portades de
la revista. Ser professional no és solament cobrar
per ser-ho, sinó tenir consciència que allò que fas
ho veurà i valorarà el públic. Vaig veure que tot
això prenia un caire seriós i m’ho vaig prendre
com a desafiament. Em vaig llençar al carrer com
un remolí i vaig descobrir en la gent un món
d’expressivitat i emocions. Cada persona em
suggeria una cosa diferent, una forma d’ésser i
expressar-se, l’ambient però també la personalitat,
cadascú amb la seva història al darrere. Sempre
m’han fascinat els éssers anònims, dignes de
respecte i de protagonisme.
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- Vas sentir la influència d’algun autor famós?
Vaig ser totalment autodidacte, sense cap accés
a informació estrangera. Havia vist fotografia
espanyola de bons autors, principalment de
pictorialistes: Ortiz de Echagüe, Pla Janini,
Carbonell, Ponti... Però la meva idea de la
fotografia n’era una altra. M’interessava el carrer
com a escenari de la vida, com a expressió
humana i com a espectacle viu i canviant. Dels
autors nord-americans no en tenia ni idea. Amb
el temps, quan els vaig conèixer, em vaig decantar
per unes coses o unes altres, però no sóc mitòman.
Cadascú té la seva mirada, el seu estil. De totes
maneres, poso a Richard Avedon per sobre dels
demés. En un altre aspecte, em va impactar
positivament l’alemany Otto Steiner quan la seva
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- Què és per a tu el reportatge?
La realitat que s’ha de captar. El reportatge ha de
ser pur, sense manipulació i amb contingut. És a
dir, cal saber mirar i escollir el tema i el moment
decisiu. Cal ser molt ràpid, perquè l’essencial
passa en dècimes de segon. L’ideal és aplegar
emoció amb emoció: la del succés i la pròpia del
fotògraf. Quan el cor s’accelera, l’avís és infalible.
- De les portades de “Destino” i dels llibres “Barcelona”
i “Festa Major” vas passar a una intensa etapa
d’il·lustració i moda. Com va sorgir aquell canvi?
D’imprevist. No entrava en els meus càlculs, però
la popularitat que em va donar “Destino” va fer
que firmes importants em busquessin. Freixenet,
Pulligan, Warner’s, Dupont, De Suiza, Tamburini,
Belcor, Myrurgia... Confiaven en mi i jo no havia fet
cap fotografia en color. Però vaig acceptar el repte.
Em vaig documentar, vaig experimentar, imaginar,
lluitar... Quant a la tècnica, el secret més gran estava
en el fotòmetre, però l’important eren les idees
que jo aportava, la meva fantasia. I tot va sortir bé,
afortunadament, i vaig tenir una situació privilegiada.
- Però, ho sé, no t’hi vas acomodar. La teva
inquietud es va mantenir viva...
Calia sortir de la rutina i això al meu caràcter li
anava bé. El meu cap estava sempre alerta. Cada
tema necessitava un enfocament i un llenguatge
apropiats i era apassionant crear-los. A més, amb
els diners vaig comprar espais de llibertat que em
van permetre gaudir de l’art per l’art. De l’etapa
simbolista vaig passar a investigar les possibilitats
del color i la llum com a generadors d’imatges.
És un camp misteriós però fructífer, i m’ha donat
moltes satisfaccions. És com crear del no-res, i això
m’emociona.
- Què opines de la fotografia digital?
El progrés sempre és important. Però en el
referent a mi, només puc parlar de la diferència
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existent en el positivat del color amb la tècnica
d’alta resolució. Sobretot quan hi ha un artista nat
en l’ús del sistema, que sàpiga llegir la imatge i
n’interpreti la idea i la intenció de l’artista. No és
suficient saber molt, cal sentir, tenir sensibilitat. Els
positivats que han fet de la meva obra en color
per a l’exposició de la Virreina són immillorables,
perfectes, i són en digital.
- A nivell popular, la inclinació pel digital és aclaparadora.
Perquè és més fàcil, ràpid i assequible. Hi ha un
abisme entre les noves càmeres lleugeres i les
antigues, enormes i pesades com les que portava
Nadar. És clar que caldrà pensar també en els
resultats, perquè l’ull humà és insubstituïble. La
càmera és l’eina mediadora entre l’artista i el
tema, sigui quin sigui. Però si la gent la utilitza
com a divertiment, em sembla bé.
- A vegades aconselles els joves, en to irònic,
“que no estudïin massa”. Què els vols dir amb
això?
Em fa por que els aclaparin i s’ofeguin amb tanta
informació. Recordo una frase que vaig llegir fa
molt temps: “Hi ha qui tenen tant sentit comú
que els manca espai per tenir sentit propi.” I és
aplicable a la fotografia. Aprendre i assimilar
l’obra dels grans pot ser positiu i alentador, però
també frustrant si anul·la la nostra iniciativa,
potser titubejant. L’ensenyament, tan necessari,
ha de conduir a la inquietud, la il·lusió i la feina
pròpia. Cal cercar i trobar la pròpia veu.
- M’has dit més d’un cop que volies transmetre la
teva pròpia emoció als qui veuen les teves fotos.
Esperaves la resposta del públic a la Virreina?
La somiava, però no fins a aquest extrem. Hi he
viscut experiències inoblidables amb gent jove i
gent gran, turistes i grups de professors i alumnes.
S’hi genera un corrent de complicitat i emoció
que és el més gran que em pot succeir. M’agrada
veure l’expressió dels visitants quan miren les
fotografies. Perceben el dramatisme, la ironia, la
tendresa, allò que vaig veure jo en fer aquelles
fotografies que romanen allà contra l’oblit. I també
m’agrada la immensa felicitat que mostren els
que descobreixen un familiar entre els retratats,
que ja són varis. Un exemple: la feliç i alegre dona
del pa va congregar en la sala un nombrós grup
de familiars, contents pel protagonisme de l’àvia.
Una altra cosa a destacar és la sorpresa i l’interès
que desperta la sala del color, en els seus vertents
tan diferenciats. La plasticitat i el misteri de l’etapa
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exposició “Fotografia Subjectiva” es va mostrar en
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. La meva
fotografia també recorria aquells camins des de
temps enrere, i vaig veure que un altre llenguatge
visual era interessant. Més tard, durant una etapa
vaig composar imatges entre el simbolisme i el
surrealisme, sobretot en color. D’entre els autors
espanyols, el referent general era Francesc Català
Roca. Personalment, em criadava l’atenció la seva
mirada formal del paissatge urbà, el seu punt de
vista tan personal.
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UNIVERS
FORCANO
E

ra aquella una època deprimida,
confusa, molt marcada políticament
i socialment, que descriu Serrat a les
seves cançons i que reflecteix Forcano
a les seves fotografies. Era un temps
de pobreses vergonyants i dignes,
de limitacions, de fatalismes i de
repressions. Temps en què l’enginy
ajudava a “buscar-se la vida” i en el
qual més d’un reinventava la picaresca.
I la majoria optaven per ser pacients
i confiar en l’ajuda de Déu o esperar
que els toqués la loteria o el cupó de
l’ONCE. Temps de guardar les formes
i mantenir les aparences, i en el qual
els reglamentaris uniformes -vestit,
corbata i gorra- donaven als taxistes,
escombriaires, carters i ordenances, un
aire d’artificiosa distinció.
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Forcano s’implica, s’aproxima amb
respecte i tendresa als sense veu i els
eleva a la categoria de protagonistes.
Fins als més humils, que van i vénen
per necessitat o per inèrcia, que amb
prou penes saben res i que només la
resignació inculcada des de sempre
els ajuda a sobreviure. De vegades
somriuen, però no per l’alegre acceptació de la pobresa, com Francesc d’Assís,
sinó perquè la submissió és la seva
segona pell. Com no compendre Albert
Camus quan afirma: “No vaig aprendre
el socialisme de Marx, sinó de la vida”?n
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(fragment del pròleg del llibre de Lundwerg
Editores. Reproduït amb autorització de
l’autora)
Paral·lel, Barcelona, 1963
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Carrer de les Mosques, Barcelona, 1962 4
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Plaça Reial, Barcelona, 1965
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Camp Nou, Barcelona, 1963

Paral·lel, Barcelona, 1962 4
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Plaça de Braus de les Arenes, Barcelona, 1961
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Montjuïc, Barcelona, 1964

Passeig del Born, Barcelona, 1962
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Carrer dels Ocells, Barcelona, 1962 4
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Drassanes Vulcano, Barcelona, 1962
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Plaça de Braus de les Arenes, Barcelona, 1963

Calella, 1964
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Sarrià, Barcelona, 1963

Llars Mundet, Barcelona, 1968 4
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Barcelona, 1964
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3Catedral, Barcelona, 1963
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Carrer de l’Argenteria, Barcelona, 1962

Carrer de Valdonzella, Barcelona, 1962
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Banyoles, 1966

Banyoles, 1966 4
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Banyoles, 1966

Barcelona, 1961 4
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Barcelona, 1963

Barcelona, 1964 4
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RETRATAR L’ÀNIMA
Q

uan el 1970 vaig visitar Eugeni Forcano per fer-li una entrevista, em va sorprendre el seu estudi –imprevisible
i surreal– i la versatilitat de la seva obra. En una paret, envoltada dels més singulars objectes, hi destacava
una foto en blanc i negre, de gran tamany, la imatge de la qual ha servit ara com a portada del llibre que acaba
d’editar Lunwerg, així com de senyera de l’exposició organitzada per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona al Palau de la Virreina.
La foto, feta a les barraques de Montjuïc el 1962, mostra un primer pla de dos adolescents de raça gitana, i
en els ulls d’ella hi ha una mirada indescriptible, insondable, commovedora i inoblidable. Aquella fotografia em
va captivar definitivament i encara em continua emocionant. Es va publicar al “Faro de Vigo” –entre dos texts de
Miguel Delibes i Álvaro Cunqueiro– amb aquest comentari el mateix 1962: “Hi ha fotos que valen per un llarg
poema nostàlgic, i aquesta n’és una.”
Quan he repassat l’arxiu de Forcano per a l’exposició, m’ha vingut a la mà un article que vaig escriure i va ser
publicat a “El Noticiero Universal” el 9 de setembre de 1971 i que anava acompanyat d’aquella mateixa fotografia.
Havia passat més d’un any des que l’havia vist per primera vegada, però jo la seguia tenint en la ment. En un impuls
emocional vaig titolar l’article “Retratar l’ànima”; era una explicació simbòlica a tanta profunditat i tant misteri.
Passat el temps, i després d’haver vist tantes fotografies d’Eugeni Forcano, penso que aquesta qualitat és
una constant que es repeteix en molts retrats. Sensibilitat, intuïció, proximitat... S’anticipa en el temps, observa,
entén, s’emociona amb l’emoció dels demés, confraternitza amb els éssers anònims i els eleva a la categoria de
protagonistes en retratar-los. És un prodigi d’expressivitat que gairebé fa tangible la personalitat de cadascú, el
seu estat d’ànim i la seva vida interior n
R. M. ROCHINA
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El llibre recull 135 fotografies en blanc i negre,
22 imatges en color i una àmplia mostra de
portades i d’altres treballs destacats de l’autor.
Els texts, en català i anglès, són de Josep Pla,
Rosario Martínez Rochina, Josep Mª Huertas,
José Corredor-Matheos, Lluís Permanyer,
Andrés Trapiello i Javier Pérez Andújar.
EUGENI FORCANO - fotografies 1960-1996
ISBN: 84-9785-179-X
DL: B-13282-2005
Lundwerg Editores
c/ Beethoven, 12 - 08021 Barcelona
Tel. 932.015.933 - fax 932.011.587

Montjuïc, Barcelona, 1963

c/ Sagasta, 27 - 28004 Madrid
Tel. 915.930.058 - fax 915.930.070
Amb motiu de l’exposició d’Eugeni Forcano a
la Virreina, Lundwerg Editores ha publicat un
llibre de 253 pàgines, en format 25 x 29,5 cm,
amb tapes dures i luxosament editat.
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Callejón de la Rosa, 23. Tlacopac, San Ángel
28004 México DF.
Tel/fax (52-55) 5662 5746
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