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norantaanysi ser el centred’unmdltiple
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duesal municipi
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TeresaM;~rquez
CANET
DEMAR
EugeniForcano,un dels fotSgrafs cata]ans m~sprestigiosos de la segonameitat delsegle XX,va complir
ahir 90 anys. Arabuna salut delicada per0 ambuna
capacitat intel-lectual intacta, Forcanoser~ el protagonista absolut, aquest
any 2016, d’un important
homenatge que es dur~ a
terme a diversosindrets de
Catalunya,entre els quals,
e] del municipi que el va
veure ndixer." Caner de
Mar. L’Ajuntament, junt
amb]a Generalitat i la DiputaciS, col.]abora en el
projecte liderat pel periodista arenyenc Joan Celdran per publicar un llibre
anoalSgic del fotSgraf que
rectffli les imatgesmdssignificatives de la seva llargulssimatrajectSria.
L’obra,en edici5 de luxe
i editat per Lunweg,veur~
la llum a p~h]cipis del
2017. Aquest any, per5, el
municipi maresmenc presentarh dues exposicions
centrades en el personatge. La primera est~ projectadaper alines d’ablfil arab
el titol TILSAy Forcano,
on tamb~ hi col.laborar~
l’Escola de Teixits de t)unt
ambuna part del seu fons
de mostres de g~nere de
punt. La mostra, que es va
inaugurar l’any passat a
Lle5 i es veur~t per primer
cop a Catalunya,recull les
fotografies dels anys 60
que va fer Euge~fi Forcano
a ]a ciutat caste]lana per
enchrrec de l’empresa
Textil Industrial Leonesa
SA(TILSA),"i que van oferir una imatge trencadora
i moderna de l’Espanya
d’aleshores". "L’exposici6
ocupar~tl’antiga f~brica de
Can Jover, ara tancada, en
un escez~ari hicomparable", precisa Celd~m.
La pres~ncia de Forcano a Caner tornar~ arab
forqa a f’mals d’any amb
una segona mostra que
recopila un altre dels vessants en qua es va espe-
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cialitzar l’autor. Sotaeltitol d’Eugeni Forcano d
Paris 62/15, es mostrar~t
e] conjunt de fotografies
de Paris de l’any 1962,
tamb~ per primer cop a
Catalunya, que es van poder veure l’any passat al
Centre d’Esl;udis Cata]ans de Paris. S6n una
trantena de fotografies de
]a capital francesa, per6
des de la visi6 menysturistica dels anys seixanta ien
qu~ el career, i especialment la gent que tant ha
obsessionat Foreano, en
s6n els protagonistes.

capital de l’inoL~ s~d pot
veure, ~ mateix,
la
mostra L’art d’atrapar la
vida, arab una selecci5
d’imatgesdel fot6graf.
Un altre municipi del
Maresme, Arenys de Mar,
exposicions
ambmaterial
d’Eugeni
For~ano
espodran tarab6 s’ha afegit a ]’hoveuredurant
aquest
2016i
menatgei mostrarh al Cael 2017
arreudeCatalunya. lisay un dels treballs m6s
coneguts d’Eugeni Forcano: es tracta de les fotoL’exposici6relata ]’en- grafies que va fer a Josep
c~trrec que rant el fot6graf Pla l’any 1967, desprss de
corn altres professiomfls compartir arab l’escriptor
catalansiespanyols delsec- tota una jornada. InicialOar van rebre per part del merit, la mostra tamb6
Comissariat General de Tu- s’havia d’exposar a l’Aterisme francds perqu~ ’~e- nan Barcelon6s, per5 fitratessin ana nova mirada nalment s’ha substituYt
de la ciutat de la llum".
per una confer~ncia acad~mica. A Banyoles, que
va ser ]a poblaci5 on ForAltres escenaris
Dins e] mateix programa cano vafer l’any 1966 un
d’actes de ]~homenatge, reportatge sobre e] metEugeni Foreano ta~ab~ ~s cat per a la revista Destipresent aquests dies al
no, s’hipodrh veure el treMuseude la Pel] d’Iguala- ball que va tenir rant de
da, dins elmaredel festival ress5 quel’any 1999 va esde fotografia FineArt. A la
devenir un llibre. ¯
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