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Una retrospectiva al MNAC rescata les fotos
més desconegudes del seu arxiu personal

Maspons
secret

TERESA SESÉ
Barcelona

Oriol Maspons (1928-2013) va ser
el retratista de la gauche divine i el
hippisme d’Eivissa, però també el
de l’Espanya pobra dels anys cin-
quanta i principis dels seixanta, de
LasHurdes al barraquisme del So-
morrostroo lamuntanyadeMont-
juïc. El fotògraf que amb una mi-
rada aguda i curiosa va registrar el

temps, volia que la fotografia re-
flectís elmomentquevivia”.
Aquestés l’argumentcentralque

haguiatZelich a l’horad’endinsar-
se a l’arxiu Maspons, un fons de
més de 7.000 imatges que va in-
gressaralMNACgràcieslatascade
David Balsells, que en aquell mo-
ment era conservador en cap del
departament, i a la col·laboració de
lafundaciódelamodelElsaPeretti.
“No he volgut fer una exposició de
les fotografies més boniques, més
impactants i més reconeixibles de
Maspons, sinó investigar al seu ar-
xiu i, sobretot, contextualitzar els
seus treballs”, diu Zelich. Són més
de 500 imatges, a part de revistes,
documents, llibres, portades de
discosoretallsperiodístics.

Maspons, que es va relacionar
amb el món des de la diversió i la
llibertat, va ser un fotògraf extra-
vertit i rupturista amb una mirada
que va congelar en imatges icòni-
ques, com la de la de la parella de
guàrdies civils a la platja de Ca-
daqués; la de la model Monique,
que, segons assegurava el mateix
Maspons, va passejar el primer bi-

quini en aigües d’Eivissa, o la de la
rossa Susan al volant d’un desca-
potable blanc, després coberta del
llibreÚltimas tardes conTeresa, de
JuanMarsé. Membre de la gauche
divine, que va retratar en una infi-
nitatd’ocasions, tambéesvaendin-
sar en el Somorrostro i en el bar-
raquisme deMontjuïc, va baixar al
mateix barri xino que freqüenta
Joan Colom i amb Julio Ubiña, el
seu soci durant 14 anys, va veure
néixer als anys seixanta la nova
Barcelonaquesorgia alPoblenouo
Bellvitge, gransblocsd’habitatges i
torres elèctriques en terrenys
descampats. Les van fer per encàr-
recdeCuadernos deArquitectura, i
són uns dels descobriments de la
mostra, que també recull els seus

viatges a París i Londres, les seves
arquitectures eivissenques, re-
portatges com el dels aspirants a
novellers de l’escola de toreig Ma-
nuel El Extremeño, al Poble Sec, o
la Managua arrasada pel terratrè-
moldel 1972.
L’exposició també recull la seva

admirable tascaenelcampeditori-
al –va participar activament en la
creació de la sèrie de Lumen Pala-
bra e imagen–, el cinema i la pu-
blicitat, sense passar per alt altres
facetesmés qüestionables, com les
seves col·laboracions per Interviú
amb Luis Cantero o la mirada que
projecta sobre la dona a través de
les models: “Les va cosificant, les
despersonalitza i les converteix en
maniquins”, observaZelich.!
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L’Espanya
canviant
A l’esquerra, imatge
del llibre Caminando
por Las Hurdes (1960);
a la dreta, habitatge
de la Trinitat Nova
el 1965

Forade sèrie, divertit, original

Va sermolt original, amb una per-
sonalitat exagerada, un fora de
sèrie no solament en el terreny
professional sinótambéper laqua-
litathumana.
Vam amistar asseguts tots dos

cada dia a la taula de laMariona, al
fons del restaurant Estevet. Era un
espai reduït i que s’omplia amb jo-
vesquejademanavenpasenelmón
de laculturaperòtambéambgrans
jaconsagrats,comCatalàRoca.De-
viasera finalsdelsanyscinquanta.

El seu físic destacava. El meu
pare, aficionat a traçar caricatures,
en aquell ambient hi va trobar un
filó, i algunes pengen emmarcades
a la paret de l’establiment. La de
Masponsnohipodia faltar.
El seu físic era vistós, però el

realçava opinant, criticant, rela-
tant, inventant sobre tot o res, per
bé que sempre assaonat amborigi-
nalitat i molta gràcia. Estava assa-
bentat de totes les xafarderies. En
aquell racó tan intens la seva pre-
sènciaerauna festa.
Es va interessar per mons mar-

ginals: el dels toreros de cap ca-
tegoria, gitanos, flamenc i altres de
la mateixa corda. La seva mirada
fotogràfica, en canvi, destaca com

unfilaberquíquepenetraenlapro-
funditat de gent i ambients menys
vistosos.Teniaunaintuïcióinfal·li-
ble per descobrir on hi havia una
formidableescenaiimmortalitzar-
laambmestria.
L’Espanya de la dictadura fran-

quista li brindava amb generositat
imatges que ell enquadrava com
ningú (Cartier-Bresson ja senten-
ciava que la base era l’enquadra-
ment, és a dir, seleccionar i pres-
cindir de la circumstància). A la
Pell de Brau encara hi manava el
pòsit medieval, la diferència ge-
nuïnaqueexhibia aquellaEspanya
comasegelldecol·lecció.
Va sentir predileccióper col·lec-

cionarguapesgens tradicionals i la

seva càmera aconseguia augmen-
tar una bellesa innovadora i tor-
badora.
Tenia debilitat confessada pels

gossos, que el seduïen fins a ex-
trems insospitats. Sabia tractar-los
perquèoferissinelseumillorperfil
just abansdel clic.
Va tenir la sortde formaruntàn-

dem amb Julio Ubiña, que sabia
valorar lesqualitatsdel seuestimat
Oriol.Nohavia tingutmai interèsa
cuidar el seu arxiu, que era un
embolicbengros,superioralaseva
firma tan cruelment gargotejada.
El pitjor va ser contractar un
empleat, que en va fer malbé una
bonapart.
Era escrivent, i amb motiu o

sense no parava d’enviar-me car-
tes, més aviat llargues, atapeïdes
d’ocurrències, xafarderies i críti-
ques severes, opinions sorpre-
nents. Els sobres de vegades re-
sultaven gairebé dadaistes. Un dia
va arribar adestinaciómalgrat que
hi havia el meu nom acompanyat
així: “Cronista de la ciutat. Mal-
raux català”. El seu estudi era al
carrer Santa Àgata, 10; doncs bé,
em va pregar que a partir d’ales-
hores escrigués d’aquesta manera
l’adreça: carrer Santa Ágata Ruiz
delaPrada.Vaigcomplir, i totes les
cartes van arribar amb puntualitat
a la sevadestinació.Carters:bravo!
Vetaquí l’epitafiquevolia: “Pen-

seuenmi/iusprometodesd’aquí/
fer tot el possible per vosaltres / si
ésqueemdeixen”. Im’aconsellava
que dictés el meu. M’encantava
aquest, però havia estat fet servir i
és lleigcopiar-lo: “Jano tus”.!

ANÀLISI

Lluís Permanyer

trànsit d’un país que deixava enre-
re el seu passat més negre i fosc i
pugnavaenplefranquismeper ins-
tal·lar-se en lamodernitat. La revi-
siódel’arxiu,queel2012ellmateix
va deixar en dipòsit al Museu Na-
cionald’ArtdeCatalunya(MNAC),
treu a la llum algunes facetes poc
conegudesdelasevaobraiunainfi-
nitatd’imatges inèditesopocvistes
més enllà de l’estret cercle dels fo-
tògrafs, que sempre van veure en
ellundinamitzador iunmestre.
La retrospectiva, que es pot vi-

sitar fins al 12 de gener, és la més
completaques’ha fetmaide laseva
obra, i es titula Oriol Maspons, la
fotografia útil. La comissària és
CristinaZelich, que des delmateix
títoljaemfatitzalaideaquevaguiar

elfotògrafalllargdetotalasevatra-
jectòria i que, malgrat la seva apa-
rent simplicitat, va acabar revolu-
cionant la fotografia espanyola.
“Ell sempre va defensar la utilitat
de la fotografia, un concepte que
contraposa a la fotografia artística,
com a objecte de contemplació
estètica,queéselquepropugnaven
les agrupacions fotogràfiques, de
què es va desmarcarmolt aviat. Ell
es considerava un notari del seu

“Es considerava
un notari del seu
temps, i volia que
la fotografia reflectís
el moment que vivia”


