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Els fotògrafs Coma i Vizcarra donen a l’Ajuntament les
imatges de les exposició Mollet davant la càmera
Els fotògrafs molletans Josep Vizcarra i Josep Coma han signat un
conveni amb l’Ajuntament de Mollet per mitjà del qual cedeixen el dret de
reproducció de les fotografies que han format part de l’exposició Mollet
davant la càmera. Mostra de Coma i Vizcarra, que s’inaugurava el passat
gener al Museu Abelló.
Els fotògrafs Josep Vizcarra i Josep Coma (també en representació del seu
pare Joan) han decidit cedir a l’Ajuntament de la seva ciutat les imatges
digitalitzades d’aquestes fotografies originals. Vizcarra també ha cedit les
fotografies de la nevada de 1962, que van ser exposades a La Marineta.
En total són 136 fotografies, testimonis de més de 70 anys d’història de la
ciutat. Coma i Vizcarra han decidit fer aquesta cessió per “assegurar que
aquest arxiu fotogràfic quedi ben conservat i amb l’objectiu que les fotografies
s’exhibeixin tan com sigui possible”, en paraules de Josep Vizcarra. Josep
Coma ha explicat haver quedat molt sorprès de l’acceptació que va tenir
l’exposició i el gran nombre de visites rebudes i atribuïa aquest interès a
l’antiguitat d’aquestes imatges “de llocs i personatges que, en moltes ocasions,
ja no existeixen però que la gent encara recorda.
L’alcalde, Josep Monràs, destacava la importància d’aquesta cessió ja que
significa per a l’Ajuntament tenir una part de la història de la ciutat reflectida en
cada imatge. “No volem perdre cap oportunitat de conservar el patrimoni de
Mollet, i les fotografies i l’art que contenen en són una part important”. Monràs
també ha expressat que el futur d’un poble no es pot construir sense tenir
present la seva memòria.
Adjuntem fotografia de l’acte de cessió i fotografies de Coma (“Conxita, la gata
maula) i Vizcarra (Carrer Sant Vicenç, des de les escales de Can Dragó).
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