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Fotografies de Josep M. Miquel

Portada: Cercavila escolar amb la Cuca, 1979 

Josep M. Miquel Colominas

Josep M. Miquel va néixer a Sant Celoni el 1945. De 
ben petit ja tenia curiositat per la fotografia i observa-
va amb admiració els fotògrafs ambulants que venien 
per les festes i treballaven directament al carrer i els 
fotògrafs del poble que feien reportatges de celebra-
cions. Recorda que, quan devia tenir vuit anys, va 
improvisar una “màquina de fotografiar” amb una 
capsa de sabates, un trípode fet amb tres canyes i 
una drap, imitant els aparells dels professionals. Quan 
venien els seus parents de València, els feia posar 
davant la seva “càmera” i els “retratava” tot fent un 
dibuix.

De fotos de veritat, en va començar a fer als 13 anys, 
quan va aconseguir una càmera molt senzilla que 
obsequiava una marca de xocolates. Llavors, a poc a 
poc, va anar entrant al món de la fotografia. Amb el 
temps va tenir càmeres més bones i va aprofundir en 
el coneixement de la tècnica fotogràfica a través de 
revistes, publicacions, exposicions i compartint 
experiències amb altres aficionats. Amb penes i 
treballs, Josep M. Miquel va haver de fer compatible 
l’afició a la fotografia amb la seva ocupació al 
capdavant del bar Cèntric, anomenat popularment 
can Borres, una feina que comportava molt poques 
estones de lleure.

El 1973 es va formar al poble l’Associació Fotogràfica 
Montseny, integrada per un grup d’aficionats a la 
fotografia i al cinema que tenien inquietuds. L’entitat 
va esdevenir una secció a l’Associació La Salle, amb 
funcionament autònom. El seu primer president va ser 
Miquel Nauguet i el secretari, Josep M. Miquel. 

L’associació organitzava exposicions, projeccions de 
diapositives i cinema, cursets i el Concurs Fotogràfic 
Local. Josep M. Miquel va ser el president i impulsor 
de l’entitat des de 1974 fins a la seva extinció.

Josep M. Miquel va anar fent incursions en la fotogra-
fia fins als anys vuitanta, però després va haver-la de 
deixar a causa de la feina. No va tornar a agafar-s’hi 
amb força fins que es va jubilar, l’any 2006.

Visites guiades de l’exposició 
a càrrec de Josep M. Miquel

Diumenge 26 de setembre a les 6 de la tarda 
Aforament limitat
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades

Diumenge 24 d’octubre a les 6 de la tarda  
Aforament limitat 
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades 
      
 

Horari 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 

Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 
de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre



Pati interior Rectoria Vella  1979

Rètols a la sortida de l’autopista, 1979 Manifestació per la manca d’aigua, 1984

Incendi a la PRF, 1980

Sant Celoni entre els anys 70 i 80
L’exposició és una selecció de 72 imatges de les 
més de 800 fotografies que Josep M. Miquel va fer 
del poble entre finals dels anys setanta i principis 
dels vuitanta, de les quals ben poques s’havien 
exposat abans. 

Va fer una exposició a Sant Celoni el novembre de 
1977, a la Biblioteca de la Caixa, que es titulava 
Dins la nostra església. Era un magnífic reportatge 
en blanc i negre de detalls de l’interior del temple 
parroquial inspirats en l’obra del fotògraf francès 
Daniel Masclet, que va fotografiar l’interior de la 
catedral de Notre-Dame de París amb la llum natural, 
sense focus ni flash, amb exposicions molt llargues. 
A la mostra actual, hi ha algunes d’aquestes imatges, 
però també n’hi ha d’altres que va fer per il·lustrar 
articles de l’Esclat -la revista del CEASC-, per al 
Centre d’Estudis i Documentació del Baix Montseny 
o, simplement, per documentar canvis que s’estaven 

fent al teixit urbà. Un bon exemple és quan s’anaven a 
iniciar les obres d’ampliació de l’oficina de la Caixa a la 
plaça de l’Església en què va retratar edificis que estaven 
a punt de desaparèixer, com cal Campaner. Entre les 
fotografies publicades a l’Esclat, per citar-ne algunes, 
destaca el reportatge sobre Mn. Bové i la Rectoria Vella 
o l’incendi de la PRF.

Al costat d’imatges artístiques, on prevalen les formes 
geomètriques i els jocs de llums i ombres, n’hi ha de més 
testimonials, on podem trobar indrets i cases que ja no hi 
són o s’han transformat. Josep M. Miquel també ha estat 
atent als moviments socials, entre els quals destaca la 
manifestació per la manca d’aigua de 1984, amb la plaça 
plena a vessar, o les meses de les primeres eleccions 
que es van fer aleshores, quan es desvetllava la demo-
cràcia. A totes les imatges hi ha detalls del poble i la gent 
que ens mostren la mirada particular del fotògraf.


