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Pilar Foz Tena

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, en paz y tras una vida
plena, a la edad de 94 años, el día 5 de septiembre del 2020.
Sus hijos, Lluís y Mercè, Maria y Merche, Carlos, Pepe y Kathy,
Santi y Lluïsa; sus nietas, Marta, Silvia, Anna y Uliana; su nieto,
Lluís y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos, y les
ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar
mañana lunes, 7 de septiembre del 2020, a las 9.30 horas, en
el Tanatori Les Corts, con aforo limitado. La sala de vela estará
abierta hoy domingo, 6 de septiembre, de 11.30 a 21 horas.

Ha mort cristianament a Barcelona, a
l'edat de 93 anys, el dia 5 de setembre
del 2020. (A.C.S.) La seva esposa, filles

i família tota ho fan saber a llurs amics
i coneguts, i els preguen de voler-lo tenir
present en les seves oracions. La cerimònia
tindrà lloc avui, dia 6 de setembre del
2020, a les 14 hores, al Tanatori Mémora
Les Corts.

JOSEP GRAU NAVARRO

Ha fallecido cristianamente en Barce-
lona, a la edad de 88 años, el día 5 de
septiembre del 2020. (E.P.D.) Su espo-

sa, hija, nieto, y demás familia lo comuni-
can a sus amigos y conocidos, y les ruegan
un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia
tendrá lugar mañana, día 7 de septiembre
del 2020, a las 9.50 horas, en el Tanatori
Mémora Sancho de Ávila.

LEOPOLDO ROMÁNMIÑARRO

Avui fa un any

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

Albert Pont Salvà
Ana Ripoll Moreno
Antonia Cánovas Peña
Concepción Molina Zapater
Consuelo Amigo Macías
Elionor Albiñana Castellà
Fabriciano Llamas Vega
Feli López Barco
Joan Colome Sanchez
Joan Rubio Bertran
Jordi Deu Blasi
Josefa María Asencio Rodríguez

Josep Vaque Garcia
Juan Ruíz González
Lolita Pérez Rodríguez
Luisa Esquinas Batiste
Manuel De Castro Meira
María Angeles Torres Gómez
María Silva Alvarez
Martí Santamaría Prats
MiguelÁngelDelCampoRodríguez
Montserrat Cabedo Ferrer
Rosa Ribas Playa
Rosalia Talens Marcet

Pel teu bé, pel dels teus, pel de tots.
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www.memora.es
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Ha mort cristianament a Barcelona, a
l'edat de 92 anys, el dia 5 de setembre
del 2020. (A.C.S.) Els seus fills i família

tota ho fan saber a llurs amics i coneguts,
i els preguen de voler-la tenir present en les
seves oracions. La cerimònia tindrà lloc
demà, dia 7 de setembre del 2020, a les
12.30 hores, al Tanatori Mémora Les Corts.

PEPITA BELVÍS BARBERÁN

Un llegat vastíssim
JOSEPMARIA ROSETCAMPS (1932-2020)

Fotògraf

E
l fotògraf rubinenc
Josep Maria Roset
ha mort, als 88 anys,
deixant un llegat
gràfic molt positiu.

Literalment. Amb els gairebé
350.000negatius està considerat
comundelsmésgransde la foto-
grafiacatalana.
Durantmésde 50anysdepro-

fessió, Roset va dur a terme una
valuosa tasca documental foto-
gràfica, en laqual vadestacarper
fotografiar temes d’àmbit inter-
nacional. El seu objectiu, el de la
cambra i el personal, es va cen-
trar a retratar i documentar, amb
una devoció gairebé notarial, el
temps que li va tocar viure: la
transició democràtica al Vallès
Occidental, la seva comarca. A
més, va ser retratista de teatre
d’El Globus, el Catex i el Centre
DramàticdelVallès.
El1959se’nvaanaratreballara

Madrid,aEuropaPress,ques’ha-
viacreat feiapoc.Comareporter
de l’agència, vaser l’únic fotògraf
espanyol enviat a Teheran al ca-
sament del xa de Pèrsia i va arri-
bar a publicar a la revista Life les
fotografies de la mort del doctor
GregorioMarañón.Tambévafer
portadesmagistralsperaArriba i
reportatges per a La Actualidad
Española. Aquellsdosanysprolí-
ficsesvanveure truncatsquanes
vadetectarlasevaactivitatoposi-
tora i va ser perseguit pel règim
deFranco,cosaqueelvaobligara
abandonar l’ofici.
DesdelportalFotografiaCata-

lunya, la doctora en Belles Arts i
historiadora de la fotografia,
Laura Terré, detalla que “les fo-
tos de premsa deRoset per a Eu-
ropaPress tenenunpuntdevista
molt personal, molt gràfic, uns
primers plans valents, ben en-
quadrats, quedemostrenunaha-
bilitatnogaire freqüentenels fo-
tògrafs de l’època”. En aquests
dosanysaMadrid,“vademostrar
queésunmoltbonreporter.Però
vahaverdetallardràsticament la
seva carrera professional a causa
de l’assetjament de la policia se-
creta franquista”, prossegueix
Terré.Buscant la llibertat, se’nva
anaraviureaFrança. “El fill d’un
cabrer, com un Miguel Hernán-
dezenpoesia, gaudiad’un instint
fotogràfic que s’expressava amb
unestildirecte,sensetraves,fidel

a la veritat i que esmostrava lliu-
re, tan lliure com als pobres els
era permès”, conclou Terré, qui
també va ser comissària de l’ex-
posició retrospectiva Tal com jo
hohe vist, organitzadaper l’asso-
ciacióSantGalderic l’octubredel
2014. Precisament, aquestamos-
traensenyavalesseves70millors
imatges, després d’una selecció
de 3.000 negatius, especialment
de les dècades seixanta i setanta
del seglepassat. Se’n va editarun
llibre, ambelmateix títol, gràcies
al micromecenatge, amb més de
200 retrats, una modalitat en la
qualeraunexpertdetallista.
Desprésdel seupasperFrança

i de tornada a Rubí, Roset va tre-
ballar uns anys en arts gràfiques.
El1966esvatornaraestablircom
a fotògraf i va participar activa-
mentendiversosmovimentscul-
turals. L’artista va fotografiar els
primers mítings polítics a la ciu-
tat, després de la caiguda del

franquisme, les vagues obreres i
altres imatges més quotidianes,
ambunamiradavocacional.
El1998vaapadrinarunprojec-

te de fotografia estenopeica de
l’associació francesa Oscura, de
caràcter internacional. Va col·la-
borar en la fundació del Grup
Fotogràfic El Gra. Durant tots
aquests anys, Roset ha realitzat
una ingent investigació de docu-
mentació fotogràfica, ja que va
aconseguir un arxiu de gairebé
migmilió d’objectes fotogràfics i
una gran biblioteca sobre foto-
grafia analògica, a més d’una
nombrosa col·lecció de càmeres.
L’artista, que es vamostrar emo-
cionatperlesmostresd’afectere-
budes el dia de la inauguració de
l’exposició retrospectiva, va re-
bre diversos premis al llarg de la
seva trajectòria. El 2018 va ser
guardonat amb la Creu de Sant
Jordi.

PALOMA ARENÓS

LLIBERT TEIXIDÓ
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