










Pràctica professional 1

A la dècada de 1950, la fotografia substitueix el dibuix per il·lustrar 

les portades i les pàgines interiors dels llibres. La col·laboració de 

Maspons amb la col·lecció Biblioteca Breve n’és un bon exemple. 

A més, Maspons i el seu soci Ubiña participen en la introducció 

al nostre país d’un nou gènere artístic, el fotollibre, en què text  

i fotografia tenen el mateix valor narratiu.

UNA IMATGE VAL MÉS 
QUE MIL PARAULES

T’has fixat en les fotografies 
de la novel·la Caminando 
por las Hurdes? On altres 
fotògrafs destaquen el 
drama de les condicions 
de vida, Maspons capta la 
dignitat i l’autenticitat de les 
persones d’aquesta regió.

En la meva època, 
molts fotògrafs no 

es podien permetre 
ser directors 

de cinema, així 
que havíem 

d’especialitzar-nos 
en fotografia i fer 
tota una pel·lícula 

en un sol tret

Observa les imatges de La 
caza de la perdiz roja o Toreo 
de salón. Has vist que algunes 
fotografies, posades una al 
costat de l’altra, construeixen 
seqüències? Semblen els 
fotogrames d’una pel·lícula.
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MASPONS RETRATA UNA 
BARCELONA EN CANVI

Durant els anys 60, Maspons i Ubiña 

documenten la industrialització de la ciutat 

i la construcció de grans blocs d’habitatges 

als suburbis. Maspons també il·lustra 

algunes de les guies més conegudes de la 

ciutat, com Barcelona pam a pam. A Això 

també és Barcelona retrata, juntament amb 

Ubiña, la ciutat més insòlita i popular, la 

dels locals d’oci, els mercats, les festes o 

els petits oficis urbans.

Diuen que és un dels carrers més 

rars del Gòtic. Saps quin és? Fes una 

fotografia d’aquest carrer des del 

teu propi punt de vista i envia’ns-

la a internet@museunacional.cat. 

Entraràs en el sorteig de 3 entrades 

dobles a l’exposició.

 #PUNTDEVISTAMASPONS

Saps que potser tens un Maspons 

a casa? Moltes de les seves 

fotografies han entrat a les cases 

a través de portades de novel·les 

molt conegudes, com ara Últimas 

tardes con Teresa, o els discos de la 

Nova Cançó. Si tens un Maspons a 

casa, comparteix-ne una foto amb 

el hashtag  #TINCUNMASPONS

PARTICIPA 
I COMPARTEIX!
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#Maspons


