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El fons de l’esguard

Leopold Samsó, conegut majorment pels seus retrats de personalitats reconegudes de 
la cultura i l’art, presenta en aquesta ocasió un corpus molt més ampli de la seva feina. 
La Barcelona dels anys 70 i 80, així com diferents relats, ens desvelen les intencions 
més essencials. Les seves fotografies són reflexions serenes, íntimes, en què la llum i 
l’enquadrament, propis d’un artista renaixentista, ens porten a la contemplació. Aquell 
instant en què la profunditat i la superficialitat es fonen subtilment en el present.

Cesc Gelabert, 1986.Albert Vidal, 1989. 



En 2018, fa tan sols quatre anys, Leopold Samsó va decidir revisar els negatius dels retrats  
que va fer a la dècada de 1980. Els va treure dels calaixos on dormien des de llavors i va empren-
dre la tasca d’ordenar-los, classificar-los i seleccionar-los. Gràcies a que havia passat molt  
de temps, aleshores aquests retrats li van semblar deslligats dels encàrrecs concrets, aliens o 
propis, que els van motivar. Per això, va ser capaç d’elaborar una visió de conjunt del seu treball, 
va poder actuar com a comissari d’ell mateix i fer els passos necessaris perquè les fotografies  
es materialitzessin en formes físiques, les còpies de paper. I el fotògraf va esdevenir autor just 
al moment en què va prendre consciència que havia produït una obra.

La dedicació de Leopold Samsó a la fotografia havia començat a la dècada de 1960. Després 
d’aprendre l’ofici com a assistent d’un professional, de seguida va saber aconseguir clients,  
sobretot en la publicitat de la indústria tèxtil i del moble, però també en les branques de la foto-
grafia editorial i d’il·lustració. Així, quan a la Barcelona preolímpica, als anys vuitanta, va comen-
çar l’extraordinària efervescència ciutadana i cultural que va marcar aquella època, Leopold 
Samsó no solament estava preparat per atendre la gran demanda de fotografies que es va gene-
rar llavors: ell mateix formava part de la xarxa de persones que constituïen aquella escena. 

Aquest és, precisament, el context dels retrats que es mostren aquí i que comparteixen una 
sèrie de característiques l’explicació de les quals és la raó de ser d’aquest text, ja que allò que  
en 1985 era evident i es podia donar per sabut, ara, en 2022, quatre dècades després, ha deixat 
de ser-ho. Enumeraré aquestes notes característiques: 

1. La càmera utilitzada és de gran format, de manxa, que se instal·la sobre un trípode i el fotò-
graf l’acciona situant-se no al darrere, sinó al costat de l’aparell.
2. El material sensible és la pel·lícula en blanc i negre, que Samsó processarà després en el seu 
propi laboratori.
3. La persona retratada es troba en un espai que ella ha escollit, no a l’estudi del fotògraf.
4. La llum és natural, el fotògraf no imposa la seva il·luminació, sinó que es conforma amb  
la que hi ha en el moment de la presa.
5. El fotògraf li demana a la persona que posa que miri a l’objectiu de la càmera. [Això fa que 
nosaltres, que veiem la fotografia unes dècades després que es prengués, sentim que ens 
mira. Però ara no és l’ocasió de tractar del vertigen que provoca aquest salt en el temps.]
 

Com que en aquells anys se solia fotografiar en color, amb format mitjà, en estudi i amb llum 
artificial, les maneres que escollia Samsó eren diferents de les habituals. Al revés d’allò que  
es feia usualment, era ell qui s’adaptava a la persona fotografiada. La seva obra, per un efecte  
de contrast, destacava així notablement sobre la resta de la producció fotogràfica de l’època. 
Aquesta sèrie d’eleccions, que afecten els aspectes tècnics de la fotografia, significa —i és això, 
precisament, el que m’interessa subratllar— optar per un procediment més enrevessat i ardu. 
Però si Leopold Samsó es complica la vida en totes i cadascuna de les etapes del procés és perquè 

Els  retrats de Leopold Samsó
Manolo Laguillo

Rafael Tous i Isabel del Pedro, 1988. 
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desitja que qui posa es trobi en un clima de benestar i confiança amable, que estigui en un  
entorn que li resulta habitual i que el fotògraf no modifica en absolut; més aviat al contrari, 
l’integra amb les seves característiques plàstiques i visuals en la composició de la fotografia. 

Gràcies a que Samsó s’ho posa difícil, les fotografies acaben semblant fàcils, naturals, senzilles. 
Crec que no és sobrer que insisteixi: darrere d’aquesta aparent manca de sofisticació hi ha dosis 
enormes de coneixement de l’ofici i una gran cultura visual.

Qui posa per a Samsó i la seva càmera de plaques sent, a més, que la relació entre la càmera i el 
fotògraf s’assembla —i, per tant, remet— a la que hi ha entre el pintor i el cavallet. I encara que 
el temps dilatat de posar davant el pintor sigui el contrari del temps concentrat de posar davant 
el fotògraf, sospito que tots dos temps tenen molt en comú quan recordo que Samsó feia només 
un o dos parells de plaques en cada sessió de retrat. Les fases de realització de cada fotografia, 
és a dir situar la persona, dialogar amb ella mentre s’estudia la relació fons-figura, plantar la 
càmera, ajustar-la, instruir qui posa perquè miri a l’objectiu, enquadrar i enfocar la imatge so-
bre el vidre esmerilat —l’únic moment en què el fotògraf desapareix darrere de la càmera—, 
inserir el xassís al dors de la càmera, tancar l’objectiu i el diafragma, extreure la planxa de pro-
tecció de la pel·lícula, carregar l’obturador, tornar a instruir la persona perquè no deixi de mi-
rar a l’objectiu, demanar-li que tanqui els ulls, dir-li que els obri a la de tres, accionar el cable 
disparador... La totalitat d’aquests moviments —no he omès ni un solo pas, amb el risc de resul-
tar tediós, perquè qui llegeixi aquest text es faci una idea de la maniobra de la càmera de pla-
ques— suposa una notable concentració física, psíquica i, per tant, també temporal.

Així, doncs, el centenar aproximat de retrats que va realitzar Leopold Samsó als anys vuitanta 
val el que val, no solament per les persones —conegudes i desconegudes, importants i humils— 
que van posar per a ell, sinó també per com les va representar, perquè va escollir mostrar-les 
d’aquestes maneres i no d’altres. És precisament això el que fa que aquest conjunt de fotografi-
es sigui un corpus dotat d’estil propi, reconeixible, inconfusible; en definitiva, això li confereix 
la seva autenticitat. Les persones representades en aquesta sèrie de retrats, per ser qui són i 
per com apareixen, els converteixen en testimoni d’una època.

Barcelona, maig de 2022

Nens a la Plaça Reial, 1984.

Nen al metro, 1976-1977.



Parlem una mica dels teus orígens. Algú a la teva 
família tenia relació amb la fotografia o amb 
l’art?  
El meu avi es dedicava a l’economia. Diguem que era 
un pintor aficionat. Aquí a casa tinc alguns quadres 
seus. Però, bé, es dedicava a una altra cosa, va ser 
conseller econòmic dels Ferrocarrils Catalans, també 
escrivia al diari La Vanguardia i tenia una represen-
tació per a tot Espanya de l’empresa de coberts  
Solingen. També el meu germà, que va morir jove, 
era un dibuixant molt bo.
 
Però a casa teva es respirava l’ambient artístic.
No gaire. El meu pare venia també del món del  
comerç i la meva mare era la clàssica senyora mes-
tressa de casa. 

Com vas començar?
Vaig començar de molt jove, treballant en llocs  
diversos. Diferents treballs que duraven dos o tres 
mesos. Encara no estava situat. 

Així, vas començar a treballar quan eres un ado-
lescent? 
El meu germà, que treballava en publicitat, em va 
donar una llista de fotògrafs. Al primer que hi vaig 
anar va ser Enric Gras, i em va enganxar. Hi vaig es-
tar treballant uns cinc anys. Al començament, molt 
al laboratori, blanc i negre i color, fent encàrrecs  
i muntatges. Després, ja prenent fotografies. Com 
que jo hi estava molt interessat, quan ell ho va dei-
xar per fer-se editor em va passar alguns clients. 
Així vaig poder començar, perquè jo hi anava amb 
les butxaques buides. 

Quan recordes que vas sentir la primera atracció 
per la imatge?
Bé, això de la imatge va venir perquè m’agradava la 
màgia. Vaig tenir de client una empresa important 
de joguines. Jo necessitava fer fotografies d’aque-
lles joguines amb els nens. Llavors vaig fer un curset 
de màgia i vaig aprendre alguns jocs elementals per 
fer-me amb els nens. Muntava el plató, ells venien  
i quan ja eren amb mi, els feia les fotos. 

Sí, això de la fotografia va ser a través de la màgia. 
Recordo també el revelat, allò que succeïa al labora-
tori, que d’un paper en blanc aparegués la foto, a  
mi m’emocionava quan ho veia. Quina cosa més 
misteriosa!

Quin tipus de treballs es feien amb Gras?
Treballàvem en publicitat per a grans companyies. 
Teníem clients com Reclamo Seguros i Nerva, entre 
d’altres. També fèiem molts bodegons al seu estudi, 
situat al Passeig de Sant Joan tocant la Diagonal,  
a Barcelona. Teníem clients molt bons. Per a mi  
el més important era que allí hi anaven dissenya-
dors com ara Yves Zimmermann, que duien a terme 
projectes difícils. 

T’estic parlant de l’any 64-65, fèiem treballs per 
a cases de moda, va ser llavors que van començar a 
venir estrangers. Hi havia una agència que s’ano-
menava Magda. Recordo molt bé que va ser quan 
vaig conèixer Elsa Peretti, vam fer un calendari 
amb ella. Era una dona molt agradable, jo era una 
criatura i ella s’interessava per mi, jo estava molt  
il·lusionat als quinze anys. M’interessava aprendre. 
 
Allí vas aprendre la tècnica fotogràfica?
Sí, allí vaig aprendre. No tenia horari de sortida, 
perquè com que m’agradava la feina, si calia treba-
llar deu hores, o si m’havia de quedar a dormir allà, 
m’hi quedava al sofà llit. Treballàvem amb càmeres 
de gran format, de 13 x 18 i 9 x 12. Va ser quan vaig 
comprar la càmera Sinar, també teníem una Linhof. 

I la il·luminació?
Bé, tot ho fèiem polaritzat. Això ho vaig aprendre del 
meu cap. Era molt fi treballant. Amb la il·luminació 
vaig aconseguir certa fama amb els artistes, perquè 
reproduïa molt bé. Això era perquè polaritzava tota 
la llum. En fer-ho i guiant la llum en diagonal, acon-
seguia eliminar els petits punts o línies brillants. 

Un dels treballs importants va ser un llibre de 
l’artista Oswaldo Guayasamín, de qui ja havia fet un 
altre volum per a l’editorial Polígrafa. Guayasamín 
necessitava fotografiar un mural molt gran. L’obra 
estava feta amb relleus, eren com unes caixes, de 

Una conversa amb Leopold Samsó
Entrevista realitzada per José A. Aristizábal, el 22 d’abril de 2022, 
a casa de Leopold Samsó, a Barcelona

Barceló, 1989. 



edifici modernista. Era magnífic. Tot el que guanya-
va se n’anava al lloguer. Era com el comte arruïnat, 
que no té ni un cèntim (rialles). La casa tenia uns 
200 metres, amb llar de foc, terra de mosaic, entei-
xinats, vidres emplomats i gravats a l’àcid; l’escala 
tenia entrada per a carruatges. Era una meravella. 
Estava a la Rambla de Catalunya, 78, entre els car-
rers de València i Mallorca.

Havia aconseguit aquella casa en societat amb 
uns companys que finalment van marxar i jo em 
vaig quedar l’estudi. M’hi vaig estar onze o dotze 
anys. També vivia allí, en un altell. Era una casa 
molt maca, una meravella.

Quan vas tornar d’Amèrica?
Devia ser l’any 83. Havia aconseguit estalviar uns 
diners i va ser llavors que vaig poder comprar 
aquest pis (carrer de la Princesa). Recordo que en 
aquella època em va costar tres milions de pessetes, 
uns 18.000 euros. Em va agradar pels espais grans. 
Aquí vaig posar després l’estudi. Tenia dos platós, 
un al davant i un darrere, panells per canviar fons, 
focus de llum. Fèiem muntatges, per exemple de 
menjadors i dormitoris, treballs que feia per a Tolrà. 
Tot ho llogava en llocs on construïen mobles. 

Quins van ser els teus clients durant aquells anys?
Bé, tenia encàrrecs constantment. Treballava molt 
en el sector tèxtil, amb fàbriques com Tolrà, que  
em donava quatre catàlegs l’any, i amb això pràcti-
cament podia viure. D’altres, com ara Nestlé, Da-
none... A més, treballava per a artistes com Jaume 
Plensa i Antoni Tàpies. També vaig col·laborar  
sovint amb Albert Vidal, amb qui vam estar molt 
units creativament. Vam anar a Suïssa i Itàlia a fes-
tivals de teatre. 

Bé, jo anava treballant. Per això també tenia aju-
dants. El primer va ser Franc Alleu i després Ferran 
Barenblit, vaig estar cinc anys amb cadascun. Era 
una feina molt lliure, venien solament quan hi  
havia encàrrecs. No era allò de dir «no hi ha res per 
fer, me’n vaig a treure la pols», no. Treballàvem 
molt bé. Crec que tots dos m’aprecien perquè jo  
mai no he esbroncat ningú. Si s’equivocaven, doncs 
ho plantejava com un error i ja està. Encara man-
tinc el contacte amb tots dos. Justament ara, un  
escrit de Ferran sortirà en un llibre que estem fent 
amb l’actor Albert Vidal, Las cuevas del alma. 

Mentre duies a terme aquests treballs, en algun 
moment vas fer exposicions de la teva obra per-
sonal?
Sí, vaig fer quatre exposicions. La primera va ser  
4 punts de vista, l’any 1979, juntament amb Fontcu-
berta, Freixa i Catany. També vaig fer-ne una a Gi-

rona i una altra a la sala Metrònom, i a Holanda vaig 
participar en un festival de fotografia. A més, vaig 
presentar una ponència a les Jornades Fotogràfi-
ques i després vaig exposar a la Galeria Berini.

Com portaves els dos mons, el de la publicitat i  
el de la teva obra personal?
No tenien res a veure. La publicitat i els encàrrecs 
per a la indústria els feia perquè m’havia de guanyar 
la vida. Però com que tècnicament estaven molt 
ben fets, llavors, per exemple, els laboratoris suïs-
sos Ciba-Geigy em van finançar la impressió dels 
Cibachrome que vaig presentar a l’exposició 4 punts 
de vista.

En aquells Cibachrome es veu una clara intenció 
artística, expressiva.
Estava molt influenciat pel surrealisme. Era quel-
com que havia començat amb Salvador Dalí. Quan 
era un nen, tindria uns deu anys, sortint de l’escola 
cap a les dotze del migdia vaig veure per primer cop 
Dalí. Estava al carrer per on jo vivia, que encara 
s’anomena Pintor Fortuny. Jo no sabia qui era ell, 
estava amb diverses persones abillades amb vestits. 
Dalí era ell mateix un personatge, destacava del 
normal, amb els bigotis i l’extravagància que gasta-
va quan estava en públic; crec que en privat no era 
així. El personatge em va captivar. Em va semblar 
molt graciós. Després, a casa, van parlar una mica 
de Dalí, que era un personatge, etc. Llavors em va 
interessar força i vaig informar-me de qui era. Vaig 
tenir una influència daliniana total. 

Volies ser com ell?
Quan vaig començar a fer fotografies no pretenia 
ser un Dalí, perquè per a això s’hi ha de néixer Dalí. 
No he sigut una persona amb grans pretensions, 
perquè si no hauria fet moltes més exposicions, més 
divulgació de premsa. El que sí que vaig aprendre va 
ser la forma de parlar (rialles). Aquella exageració 
de «L’escarxofa»! Jo l’imitava (riu). Després, quan 
era més gran i vaig començar el meu aprenentatge 
amb 16–17 anys, ja anava a la biblioteca a veure  
llibres d’art.

Va ser l’obra de Dalí la que et va infondre la passió 
per l’art?

Recordo que es va fer una gran exposició de Dalí  
a la Plaça del Rei, a Barcelona. Hi vaig anar acom-
panyant el fotògraf Enric Gras. Hi havia un altre  
fotògraf, Jordi Gumí, qui havia fundat, juntament 
amb Miquel Galmes, l’Institut d’Estudis Fotogrà-
fics de Catalunya. Ell estava fent un treball amb 
l’infraroig dels quadres de Dalí. Va ser allí que em 

manera que s’hi creaven moltes ombres. Vaig haver 
d’anar amb llum de focus de Kremers dirigida i anar 
fent punt a punt la il·luminació. Ens hi vam estar 
dos dies per fer la fotografia, junt amb el meu assis-
tent, que llavors era Ferran Barenblit. Treballàvem 
a les nits, perquè era al hall de la UNESCO, a París. 

Tornem una estona a aquells anys amb Enric Gras.
Bé, tots els treballs es feien a través del taller de fo-
tografia d’Enric Gras. Després vaig haver de marxar 
a fer el servei militar, això va ser als 21 anys, vaig  
estar a Talarn (Lleida). A la tornada, Gras va tancar 
el seu estudi i em va passar alguns clients. Gràcies  
a això vaig poder començar. Així vaig començar.  
Els primers anys van ser molt dificultosos, perquè, 
és clar, hi havia la dictadura. Un dels clients de l’En-
ric era una editorial nova, Geocolor, del grup Grijal-
bo, que volia entrar en el mercat nord-americà.  
Llavors van enviar-me a Amèrica, a treballar-hi. 

Com van ser aquells viatges?
El primer va ser al Canadà, m’hi vaig estar un mes, 
al gener, a Sainte-Catherine, Montreal. Estava a  
20 graus sota zero, però m’ho vaig passar molt bé. 
Fèiem arquitectura per a llibres turístics. Vaig 
aprendre molt d’arquitectura. El mateix dia que 
prenia les fotos anava en un laboratori i les feia  
revelar a color. Després vaig tornar i ja m’hi vaig 
quedar nou mesos, viatjant per llocs diferents, des 
de Vancouver fins a Montreal, passant per Ottawa, 
etc. Després, a finals dels 70, vaig recórrer l’América 
del Sud: Mèxic, el Brasil, Haití, Veneçuela, Colòm-
bia, Equador, Perú, Bolívia. Aquell era un treball 
més d’aventura. Viatjava amb l’escriptor Joaquín 
Grau; va ser quan vaig fer el llibre Magia en las 
Américas, tot enfocat al turisme.

A més, tenies un estudi a Barcelona.
Sí, tenia l’estudi a la Rambla de Catalunya, en un 

Plensa, 1986.



exemple, la fotografia de Buero Vallejo és una imat-
ge que, quan la veus, dius «és clàssica»; està retratat 
correctament, però no deixa de ser una foto d’aque-
lles que ha volgut dir «on vol que em posi». En can-
vi, en la del premi Nobel Vicente Aleixandre hi  
va haver una reflexió sobre la vida i la mort amb ell, 
perquè vam estar dues o tres hores junts. I amb  
el pintor Antonio López, que va passar tot el matí 
amb mi. Va deixar de treballar per estar amb mi. Em 
va ensenyar les escultures que feia dels nens i els 
seus dibuixos. És que si hi ha diàleg la cosa és dife-
rent. Fins i tot ja pots proposar-li de fer un altre  
tipus de fotografia que no sigui la clàssica. Com ara 
la de Min Tanaka, que està a l’escullera (el «rompe-
olas»); també la del meu germà, la del pintor Zush  
o la foto de Marina Oroza, per a la qual vaig buscar 
un escenari, una casa modernista amb una vidriera 
al sostre.

Després del retrat, vas fer paisatge?
Bé, va ser paral·lelament. Les fotos d’Andalusia les 
vaig fer l’any vuitanta. 

Has estat fotògraf d’estudi abans que de carrer.
De carrer n’he estat poc. No era suficientment rà-
pid com a reporter, perquè treballava amb màqui-
nes de gran format. Estic acostumat al gran format, 
el trípode, etc. 

Has volgut plasmar a les teves fotos una emoció 
personal que potser no es troba en la fotografia 
publicitària?
Sí. L’important, com deia Picasso, és trobar més 
que cercar. A mi m’agrada molt fotografiar l’espai  
i el personatge integrat en l’espai, en el seu espai,  
si pot ser. A casa seva, al taller o a l’espai que ell es-
culli. Per exemple, la foto d’Albert Vidal, jo vaig pro-
posar-li que es pengés d’un arbre i hi va estar 
d’acord. Vam buscar un roure i una persona que ens 
ajudés a agafar-lo per les espatlles mentre jo ho 
preparava tot. També la de Min Tanaka, que el vaig 
conèixer per l’Albert Vidal. Va venir aquí a casa  
i vam parlar de buscar un lloc. Llavors, vaig anar a 
l’escullera abans de fer la fotografia, per buscar l’es-
cena. La foto del meu germà també va ser pensada. 

Min Tanaka, 1980-1990. 

vaig interessar més en l’obra de Dalí. Vaig començar 
a anar més sovint a les biblioteques per veure lli-
bres d’art i de pintura en general, del Renaixement. 
Quan ja em vaig establir i vaig començar a guanyar 
una mica de diners amb alguns clients, va ser quan 
vaig començar a comprar llibres i estudiar-los. 

A més de Dalí, buscaves algun altre surrealista 
que t’interessés?
M’interessaven les composicions, les barreges que 
feien De Chirico i Paul Delvaux. També Escher, 
encara que no és surrealista. Totes aquestes estruc-
tures que no saps per on comencen ni on s’acaben, 
una mica laberíntiques, eren les que em cridaven 
l’atenció. Després em vaig interessar per Arcimboldo. 
M’interessava tot allò que s’apartava de la normali-
tat, allò que anava més vers el simbolisme i la ima-
ginació de cada artista.

Després vaig començar amb l’abstracció, inspi-
rant-me en Tàpies. Vaig acabar fent fotografies  
de les seves obres. Miró també m’agradava, però 
l’abstracció sempre l’he tinguda més apartada. En 
canvi, allò que sí que m’ha interessat és el Renaixe-
ment, encara continuo estudiant-lo. També m’ha 
agradat la història darrere de les obres. Tinc aquí 
un llibre de la història dels fotògrafs més coneguts, 
per exemple Robert Doisneau, que mai no va sortir 
de París. 

El Renaixement?
Sí, sobretot m’ha interessat el Renaixement. L’he 
estudiat pel meu compte, perquè en no tenir una 
base sòlida d’estudis, d’art o universitaris, vaig  
haver d’anar aprenent tot sol, a través dels llibres. 
És per això que tinc tants llibres d’art, sobretot del 
Renaixement, i de fotografia. 

Què t’interessava del Renaixement?
La composició. Rafael, Filippo Lippi, artistes de l’alt 
Renaixement, més que no pas del baix, situats en  
la culminació del moviment, sobretot italians. Els 
flamencs no els he estudiat tant, però, bé, entre ells 
s’inspiraven uns als altres.

I com els vas conèixer? Imagino que a Espanya no 
arribaven molts llibres.
Quan tenia l’estudi a la Rambla de Catalunya, venia 
un llibreter amb obres que estaven prohibides.  
Llavors els llibreters anaven a cases privades, era 
un fet molt habitual. Així vaig comprar una col-
lecció de mestres italians en francès, devia ser als 
anys 71-72. Vaig conèixer Domenico Ghirlandaio, 
Fra Angelico, Pietro Perugino, que va ser un mestre 
de Rafael, i d’altres. Fixa’t que Perugino té el famós 
quadre Esposalles de la Verge i Rafael un altre del 

mateix tema i nom, que s’assemblen molt. La com-
posició és la mateixa. Segurament, perquè va ser  
un dels primers quadres que li van encarregar. Jo 
m’inspirava molt sobre la composició amb aquesta 
col·lecció de llibres.   

Creus que les teves imatges tenen quelcom de 
l’estil renaixentista?
Sí, segurament. Totes aquestes fotos en les quals  
es veu l’espai estan enquadrades amb una perfecció 
simètrica. Això ho he après del Renaixement.

Quan deixes el camí «surrealista» i et dediques al 
retrat?
Va ser a la tornada d’Amèrica. Al començament  
dels anys vuitanta, vaig dir: «això s’ha acabat, ara 
em dedicaré al retrat». Com que ja tenia més expe-
riència en el reportatge, llavors em vaig dedicar  
al retrat de 9 x 12.

Quins van ser els teus primers retrats després de 
tornar a Barcelona?
Va ser a un antiquari, o més aviat era un brocanter, 
anomenat Francesc. Amb ell ens trobàvem sovint  
al Cafè de l’Òpera. Li vaig dir que m’agradaria fer-li 
una foto. Llavors gaudia molt de treballar contra  
el sol. És una foto feta en 100 ASA d’un Tri-X, un  
sistema que ens va ensenyar Laguillo. A partir 
d’aquí vaig anar fent retrats, primer de gent que no 
coneixia. 

Quan feies els retrats, senties que havies de tro-
bar algú darrere del rostre, o era més aviat un joc, 
un divertiment? Com afrontaves el retrat?
Era una mica de tot. Un joc i també cercar el misteri 
o l’espiritualitat, si és que el personatge la tenia. 
Allò que mai no m’ha agradat és ridiculitzar el per-
sonatge, perquè llavors ja no m’interessa. Si tenia 
un personatge que no m’agradava no el fotografia-
va, fos qui fos. 

Per exemple, fotografiar Dalí l’any 66 va ser per  
a mi un esdeveniment, jo tenia 18 anys. Estaven  
rodant una pel·lícula al terrat del Palau Güell, tam-
bé hi era Xavier Cugat. Recordo que al director li 
molestava la veu d’una veïna que rentava a l’aigüera 
i cantava flamenc. I Dalí, amb un anglès molt català, 
deia «no, no, això s’ha de deixar» (rialles). Junta-
ment amb el meu cap, Enric Gras, cadascú va fer  
la seva fotografia. Quan Gras es va fer editor, vaig 
dir-li que em donés la foto que havia fet de Dalí, i me 
la va passar.

Com entens la relació entre el fotògraf i la perso-
na fotografiada?
Amb el retratat hi ha d’haver una conversa. Per 
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Si puc, busco l’escena. Si no, treballo amb el que hi ha.

Com se t’acudia la imatge? Hi havia quelcom de 
previsualitzat? 
Bé, les coses, no saps perquè, però si tu hi treballes 
t’arriben. Si tu dius «vull fer una foto», però no saps 
per on començar... Jo feia un esquema, un dibuix.

Quines han estat les teves influències en la foto-
grafia?
Quant als retrats, primer va ser Edward Steichen, 
després Arnold Newman.

Què significa per a tu la fotografia?
Abans que fotògraf, jo crec que he estat un contem-
plador. Puc estar-me en una terrassa tot el matí,  
observant la gent, i no m’avorreixo. Crec que vaig 
arribar a la fotografia a través de la contemplació  
i dels jocs de mans de màgia.

Encara et desperta aquella sensació de màgia?
Sí. Mira, l’altre dia passava pel carrer de Montcada  
i vaig veure una foto d’un noi que havia fet un tre-
ball sobre l’Índia, i l’hi vaig comprar. No ho sé, em 
va cridar l’atenció aquella foto.

I pel que fa a l’art, també és contemplació?
Crec que l’art sorgeix de l’espiritualitat de l’indivi-
du. Una espiritualitat creativa. En l’àmbit personal 
segueixo una mica l’estoïcisme. Miro de no enfa-
dar-me ni tenir passions massa elevades. Tenir  
un equilibri. Segueixo molt Sèneca i Epictet. D’altra 
banda, m’interessa Lao-Tse, sempre tinc a mà el 
Tao Te King. 

Has tingut alguna relació amb la política?
Jo crec en la llibertat de pensament. Mai no m’ha 
interessat ficar-m’hi ni decantar-me cap a un partit 
polític. Sempre he estat un lliurepensador. La prova 
és que he viscut totalment independent. Fins i tot 
en les meves relacions sentimentals hi havia  
distància. Cadascun tenia la seva pròpia llibertat  
de pensament i d’acció.  

Continues treballant?
Estic fent algunes fotos. Sobretot retrats. El de Fer-
ran Barenblit el vaig fer fa relativament poc. Ara 
estic més dedicat a organitzar el meu arxiu fotogrà-
fic, a preparar exposicions. A l’Argentina m’han  
nomenat acadèmic, així que dicto algunes classes  
i xerrades quan hi vaig. Justament fa poc vaig dictar 
una conferència en la qual contraposava el Renai-
xement i la fotografia. Mai no he deixat de fer fotos, 
perquè quan em vaig plantejar durant un temps 
deixar-ho definitivament, degut a que vaig perdre 

les meves càmeres, vaig comprar una Leica de  
butxaca amb la qual he pres les darreres imatges.  
A més, tinc una càmera professional Sony amb  
la qual estic treballant. I també prenc fotos amb el 
mòbil.

Si poguessis tornar a començar, quin tipus de  
fotos faries?
Jo crec que continuaria fent retrats, perquè la rela-
ció humana és especial. Més que res, en un sentit 
íntim. No m’agrada la bullícia, la massa. Més aviat 
he estat intimista.
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