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Memorial Lluís Díez
Divuit fotoperiodistes de l’SPC mostren els seus treballs
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LLUIS DÍEZ-SOLANO (Barcelona 1941-2013)

Encara que la seva autèntica vocació sempre va ser el periodisme, va acabar la carrera 
de professor Mercantil a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona i va realitzar es-
tudis de Medicina i de Psicologia. Durant diversos anys va formar part de l’equip de gim-
nàstica esportiva de Joaquim Blume.

La seva afició i proximitat al món de les curses automobilístiques el va introduir al 
món de la fotografia. Amb ella va descobrir el doble vessant que aquest mitjà d’expressió 
li oferia: periodística i artística. Quan la seva situació personal li ho va permetre va co-
mençar a viatjar a París per realitzar cursos i aprendre a fons les tècniques de la imatge i 
el laboratori.

A la capital francesa, va beure directament de les fonts de fotògrafs de l’escola francesa 
fins que al 1974, va canviar el rumb de la seva vida, va deixar el seu treball d’executiu i es 
va instal·lar a París per dedicar-se única i exclusivament a la seva vocació de la fotografia. 
El canvi radical de vida, compartint ambients bohemis amb artistes de tots els àmbits va 
produir una explosió de creativitat i vitalitat fructífers tant a nivell personal com a profes-
sional. Allà va viure durant cinc anys compaginant el seu treball com a corresponsal de 
diverses publicacions espanyoles amb la creació d’idees pròpies. 

Va tornar a Barcelona l’any 1979, i va començar a treballar amb una capçalera de nova 
aparició en aquell moment, la revista Dunia, la primera dedicada al públic femení que va 
aparèixer a Espanya, el va requerir com a fotògraf per als seus reportatges, bodegones i 
retrats.

Díez- Solano sempre va concebre el reportatge com el pare de la fotografia. Per això 
mai va acceptar encasellaments i va treballar per a diferents revistes, diaris, agències de 
publicitat o clients particulars realitzant viatges, naturaleses mortes, arquitectura, interio-
risme, moda o restauració, entre altres temes, a més del retrat entès amb la puresa que 
suposa el respecte profund a la psicologia del personatge, sense camuflatges ni dramatit-
zacions. Qualificat com a «fotògraf conceptual» en el marc del retrat i en l’entorn ambien-
tal i sociològic, la seva obra posseeix un equilibri que transmet a l’espectador una sensa-
ció plaent. 

Al llarg dels seus quaranta anys de professió les seves fotografies s’han publicat en 
diaris com El País, El Periódico, i La Vanguardia; revistes espanyoles com Dunia, Vo-
gue, Muy Interesante, Playboy, Cosmopolitan, Joyce, Introversion, etc; En premsa in-
ternacional, ha treballat per a publicacions com l’edició alemanya de Vogue, Newsweek, 
L’Express, Lui, The Sunday Times, entre d’altres.

Va ser professor de Fotografia de Reportatge i Periodisme a la Universitat Politècnica 
de Terrassa (Barcelona) i del curs especialitzat de postgrau en el IEFC (Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya) i fins a l’últim moment va tutelar estudiants en els seus projec-
tes de finalització de carrera i va obrir portes tant a alumnes com a companys de l’SPC. 

Va participar en el procés de naixement del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que 
va culminar en el Congrés Constituent de 1993, on ha participat en totes les Juntes Exe-
cutives, fins al darrer Congrés, celebrat el 20 d’abril passat.  També ha estat membre de la 
Junta Executiva de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP). Tant a l’SPC com a la 
FeSP s’ha ocupat especialment de la defensa dels fotoperiodistes, tant en els seus aspec-
tes laborals com en el respecte als seus drets d’autoria. Els anys que va viure a França li 
van permetre conèixer com s’afrontaven aquestes qüestions en aquell país, intentant tras-
lladar-ho a l’Estat espanyol. L’SPC i la FeSP continuen la seva tasca en l’equiparació de les 
normatives espanyoles i ca talanes a la pràctica de la majoria de països del nostre entorn.. 
Lluís Díez va lluitar per elevar el concepte de la fotografia, per que aquesta sigui valorada 
a Espanya i Catalunya com es mereix, i pel dret dels fotògrafs a ser reconeguts com a au-
tors d’una obra intel·lectual.

Lluís Díez ha participat en una vintena d’exposicions, la majoria a títol individual, i tam-
bé en diverses de col·lectives, algunes d’elles juntament amb artistes del món de l’esport. 
L’any 2006 li van atorgar el premi Profesionnel de la prestigiosa exposició Visa off Pour 
l’Image de Perpinyà per la seva col·lecció Brins de l’Inde.

Aquest mes de juliol passat Lluís Díez-Solano ens va abandonar i en reconeixement i 
homenatge a la seva tasca professional i sindical, l’SPC va decidir anomenar la mostra 
fotogràfica que estava preparant amb motiu del XX aniversari de l’organització com a Me-
morial Lluís Diez, amb la voluntat que aquest certamen es pugui mantenir en els pròxims 
anys.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Relació de fotògrafs que participen a la mostra:

Alfredo Casas, Carles Fortuny, Cèlia Atset, Dany Caminal, Domenech Umbert, Genoveva Seydoux, 
Ivan Giménez, Joan Puig, Luis Tato, Lucas Vallecillos, Montse Riera, Pepa Vives, Ramon Costa, Roser 
Vilallonga, Santi Cogolludo, Susanna Saez, Tomas da Silva, Uge Ferradas.
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