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E D I T O R I A L

En memòria de
J o s e p M ª P é re z M o l i n o s
C O M I S S I Ó E X E C U T I VA U P I F C

E

l passat 12 d'agost va morir a l'edat de 83 anys el nostre company Josep M. Pérez
Molinos.

En Pérez Molinos va ser, amb tota probabilitat, el més jove fotoreporter acreditat a la 2ª
República. Després –paradoxalment– va poder cobrir gràficament els primers anys del
feixis-me fins que, per causa del seu passat polític, l'any 1942 va ser obligat a deixar la
professió durant més de tres dècades. Un cop restablerta la democràcia, va reemprendre les col·laboracions amb la premsa sindical i del PSUC, militància que va mantenir fins
al final dels seus dies. Fa tot just quatre anys (L'A22 4t Trim. 2000), va declarar en aquestes pàgines: "Ara tinc clar que moriré amb la càmera". I així va ser, fins que la malaltia
li va robar les forces.
De la seva jovialitat i bonhomia en podem donar testimoni tots els qui vam tenir la sort
de conèixer-lo. I una mostra de la seva generositat és el fet que, entre les darreres voluntats expressades a la família, en Josep M. Pérez Molinos hagi fet una desinteressada
cessió no exclusiva dels drets de reproducció de la seva obra al PSUC, a CC.OO., a la
UPIFC i al Col·legi de Periodistes de Catalunya, que són les organitzacions a les quals va
estar vinculat al llarg de la seva vida.
La UPIFC, entitat adherida a la Comissió de la Dignitat, persistirà en el propòsit de
recupe-rar els negatius incautats per la policia franquista l'any 1939 i que, encara avui,
romanen se-grestats a l'Arxiu de Salamanca.
Les pàgines que segueixen són un homenatge a la seva persona i a la seva obra documental.
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Reposi en pau el company, i llarga vida al seu arxiu i a la seva memòria

Josep Mª Pérez Molinos (UPIFC). Barcelona, 1987
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El passat 28/09/04 va tenir lloc al Centre Cultural Barradas de L'Hospitalet de Llobregat el
lliurament del 6è Premi de Fotografia Pérez Molinos, i es va inaugurar l'exposició amb les
imatges seleccionades sota el lema de l'edició d'enguany, "Les parets parlen".
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l'acte, que va ser un emotiu homenatge a
en Pérez Molinos, recentment traspassat,
van intervenir: Joan Saura, president
d'Iniciativa per Catalunya i conseller de
Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya; Joan Coscubiela,
secretari gral. de Comissions Obreres de
Catalunya; Àngel Crespo, secretari gral. de les
CC.OO. del Barcelonès; Mario Sanz, tinent
d'alcalde de l'Àrea d'Educació i Cultura de
l'Ajuntament de L'Hospitalet; Rosa Sans,
secretària de Formació i Cultura de la CONC;
Marian Pérez, secretària de Cultura de la
USCOB; Lluís Salom, vicepresident de la
UPIFC; i Enric Navarro Pérez, nét del company desaparegut.

A

•

El Premi d'aquesta sisena edició va
ser atorgat a l'Artur Isal per la seva obra
"Conversant amb el passat" (vegeu-ne portada i pàg.24) i va lliurar el premi Mario
Sanz, Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de

Josep Mª Pérez Molinos (UPIFC)

L'Hospitalet.
Els 5 accésits van recaure en les següents
obres i autors:
• "Guerra a l'Iraq" de Xavier Bertral Gallardo;
va lliurar el premi Tolo Chavarrias del laboratori DUPS.
• "Lustra", de Ferran Nadeu (UPIFC); va lliurar
el premi Jordi Camí (UPIFC), membre del
jurat.
• "La buena vida", de Dani Codina (UPIFC);
va lliurar el premi Montserrat Sandalinas en
representació del laboratori EGM.
• "A tres manos" de Cristóbal Castro
(UPIFC); va lliurar el premi Júlia Hernández,
del laboratori Manual Color.
• "Dios te ama" d'Ignacio Adeva Alio; va lliurar el premi l'Albert Lladó, del laboratori
Click Flash.
Per votació del públic assistent, Ignacio
Adeva també va obtenir el Premi Popular,
que va lliurar Carme Pérez Romaguera, filla
de Josep Mª Pérez Molinos
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“A tres mans”
© CRISTOBAL CASTRO (UPIFC)
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“La buena vida” © DANI CODINA (UPIFC)

“Lustra” © FERRAN NADEU (UPIFC)
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