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Mor el 
compositor 
Juan Carlos 
Calderón

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El prolífic compositor, arranja·
dor i productor Juan Carlos Cal·
derón (Santander, 1938) va morir 
ahir a Madrid als 74 anys d’una in·
suficiència cardíaca. Guanyador 
de nombrosos premis, entre ells 
cinc Grammy, Calderón va triom·
far al principi de la seva carrera 
amb Eres tu, un èxit amb què Mo·
cedades va aconseguir el segon 
lloc a Eurovisió el 1973. 
 Calderón, amant del jazz, va al·
ternar la seva passió amb altres es·
tils. Va treballar amb Joan Manuel 
Serrat en la peça Mediterráneo i 
amb cantants espanyols i llatins 
diversos com Luis Miguel, Ana Be·
lén, El Dúo Dinámico, Julio Igle·
sias, Nino Bravo, Luis Eduardo Au·
te, Cecilia, Chavela Vargas, José 
José, Marlene, David Bustaman·
te i Ricky Martin. En el jazz va col·
laborar, entre altres, amb el cèle·
bre trompetista i productor cali·
fornià Herb Alpert. El ministre 
José Ignacio Wert es va referir a 
Calderón com «un gran músic» i 
un «artista polifacètic». H

òbit

Eugeni Forcano, el fotògraf
de la «gent tal com és»
3 El Nacional de Fotografía reconeix el veterà professional de Canet

ERNEST ALÓS
BARCELONA

E
s va convertir en fotògraf 
professional de forma tar·
dana i per atzar: als 34 anys 
quan, sent un aficionat au·

todidacte que treballava de comerci·
al, va guanyar un concurs de la revis·
ta Destino i va ser reclamat per Nèstor 
Luján i Josep Pla per il·lustrar gran 
part de les portades del setmanari, a 
més a més de treballar per a l’edito·
rial Seix Barral. Eugeni Forcano (Ca·
net, 1926) es va fer un nom i va pros·
perar amb la fotografia de moda, 
més ben pagada que el fotoperiodis·
me. Els reconeixements van trigar a 
arribar, però ho van fer. Ahir, el fotò·
graf va rebre un homenatge, el Pre·
mio Nacional de Fotografía, que no·
més alguns dels clàssics de la seva ge·
neració han arribat a obtenir (Joan 
Colom, Ramón Masats, Francesc Ca·
talà Roca, Rafael Sanz Lobato i Car·
los Pérez Siquier, si s’inclouen els 
premis d’Artes Plásticas anteriors a 
la creació, el 1994, d’aquest guardó 
específic).
 El jurat va destacar, amb la co·
neguda prosa d’aquestes ocasions, 
«l’extraordinària qualitat del seu 

treball, la perdurabilitat de les seves 
imatges i la seva llarga trajectòria, 
en la qual cal ressaltar la seva capa·
citat d’innovació i experimentació». 
Una definició que no inclou el punt 
fort de Forcano, la capacitat de mos·
trar les persones a través d’un gest 
decisiu i espontani. «A mi m’ha in·
teressat la gent tal com és i com s’ex·
pressa, no les fotos preparades», ex·
plicava ahir.

UN AUTODIDACTE / Així resumeix For·
cano, d’una tirada, la seva trajectò·
ria: «La fotografia ha sigut per a mi 
tant una realitat com un somni; el 
reportatge em va permetre acostar·
me a la gent sense veu, descobrir·la i 
conèixer·la, la popularitat que vaig 
aconseguir als 60 gràcies a Destino va 
fer que em vinguessin a buscar per 
fer fotografia de moda, que em va 
permetre comprar temps per plan·
tejar·me el desafiament d’aconse·
guir fotografies en color en què la 
llum no fos il·luminació, sinó la ge·
neradora de les imatges, com la pin·
tura i el pinzell per al pintor». Unes 
fotos en color que encara té com un 
repte exposar com a conjunt.
 Forcano, que va donar a l’Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona 650 amplia·
cions en gran format que van ser ob·
jecte d’una exposició el 2010, i 140 
més a Canet, on compta amb un espai 
permanent a la casa de Domènech i 
Muntaner, prepara també allà una 
exposició sobre el gran reportatge 
que va dedicar a Josep Pla amb mo·
tiu del 70è aniversari de l’escriptor. 
 Però la coneguda imatge de Pla 
envoltat d’espirals de fum la va fer a 
la casa de l’editor Josep Vergés: «Vaig 
disparar i va sortir: s’ha d’estar molt 
atent, per captar coses inesperades. 
I sense mirar a través dels ulls. Jo du·
ia la Rolleyflex penjada a l’altura del 
pit i disparava sense mirar, la pràcti·
ca t’ho permet fer com qui canvia de 
marxes». 
 I per als que els estranyin les imat·
ges de la seva bigarrada casa (vegeu 
a dalt), Forcano avisa que només és 
una versió suavitzada del que era 
el seu estudi: «A casa encara es pot 
aguantar, l’estudi era delirant, una 
bogeria, un disbarat, dalinià». H

El rEportEr gràFiC dEls graNs aNys dE la rEvista ‘dEstiNo’

33 El fotògraf Eugeni Forcano, fa tres anys, a casa seva, a Barcelona.
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Vegeu una fotogaleria a 
http://www.e-periodico.cat

Rodríguez 
Adrados i la Fira 
Trapezi de Reus

33 A tres dies de la decisió del pre-
mi Cervantes, ahir el Ministeri 
d’Educació i Cultura va comuni-
car el nom del guanyador del Pre-
mio Nacional de las Letras Es-
pañolas, que reconeix la carrera 
literària d’un autor espanyol: 
aquest any, l’hel·lenista Francis-
co Rodríguez Adrados (Salaman-
ca, 1922), membre de les acadè-
mies de la història i de la llengua. 

33 El ministeri va fer públic també 
ahir el Premio Nacional de Circo 
per a la Fira Trapezi de Reus, a la 
qual aquest any el mateix depar-
tament havia retirat la subvenció. 
El director general del Consorci 
del Teatre Fortuny de Reus, Ferran 
Madico, ha agraït aquest guardó 
en un moment en què des de la fi-
ra únicament es veia «un horitzó 
negatiu».

ALTRES GUARDONS

Alejandro 
Sanz, en 
exclusiva 
amb el diari

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Els fans d’Alejandro Sanz, que es 
compten per milers, estan d’en·
horabona. I si són lectors d’EL PE·
RIÓDICO DE CATALUNYA, més en·
cara. L’artista, que aquesta setma·
na ofereix tres concerts al Palau 
de la Música, tornarà a Barcelona 
a finals de maig i ho farà sense es·
tar·se de res: al Palau Sant Jordi. 
El diari, a través d’un enllaç a la 
seva web (www.elperiodico.cat i 
www.elperiodico.com) permetrà 
comprar entrades per a aquest 
concert, programat per al 29 de 
maig, abans que es posin oficial·
ment a la venda. 
 Els dos dies assenyalats al ca·
lendari per a aquesta venda exclu·
siva de tiquets són demà i demà 
passat. D’aquesta manera, els lec·
tors del diari podran comprar les 
seves entrades abans que ningú i 
triar la millor ubicació per gau·
dir al màxim de l’espectacle. El 
concert, que porten a Barcelona 
The Project i RLM, forma part de 
la gira La música no se toca. H

CoNCErt al maig


