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Text introductori a l’exposició 
El fotògraf Jean Marie del Moral (Montoire-sur-
le-Loire, França, 1952) té una visió humanista 
del món. Mira amb el mateix interès i fotografia 
amb el mateix respecte qualsevol situació, objecte 
o persona que se li posa davant de l’objectiu. La 
relació que Del Moral estableix amb el que retrata 
–artistes de renom o personatges anònims, paisatges 
de tota mena o situacions de carrer més o menys 
insòlites– és serena i intensa. És la mateixa relació 
que ell proposa al públic que tingui amb les seves 
fotos, que no s’imposen als ulls sinó que conviden a 
mirar, sense estridència ni efectismes.

Des dels seus inicis com a fotoperiodista al mític 
diari comunista francès L’Humanité, la trajectòria 
de Del Moral s’ha allargat durant gairebé mig segle 
i ha donat com a fruit una obra rica i variada. La 
riquesa i la varietat de la seva obra són el resultat de 
la riquesa i la varietat de la seva vida, marcada per 
tres factors: la seva condició de fill de republicans 
espanyols exiliats i la seva doble identitat 
hispanofrancesa; la descoberta, de molt jove, de 
l’art, una passió que l’ha acompanyat sempre i ha 
estat un dels motors de la seva feina; i, finalment, el 
nomadisme, que l’ha dut a recórrer una gran part 
del planeta, des de les dues Amèriques fins a Rússia 
i l’Àfrica, passant per la Xina, Turquia i el continent 
europeu sencer.

L’exposició Life vest under your seat (Armilla 
salvavides sota el seient) presenta una mostra 
sintètica però representativa de la vasta obra de 
Del Moral. Se centra en quatre àmbits: el treball 
sobre artistes i tallers: Miró, Barceló i Fenosa, entre 
molts d’altres; la panoràmica de mig segle sobre un 
planeta divers i canviant; els retrats de personatges 
tant anònims com reconeguts; i les incursions en 
els terrenys de l’(in)formalisme més experimental. 
Són fotos que sempre busquen la bellesa i el sentit. 
I els troben.

TEXTOS DE PRESENTACIÓ I D’ÀMBITS 

El taller, espai mental de 
l’artista
1978. L’Humanité Dimanche encarrega a Del Moral 
que viatgi a Barcelona per fer una sèrie de retrats 
i de reportatges d’intel·lectuals i de creadors que 
havien destacat pel seu compromís antifranquista. 
És quan coneix Joan Miró, que li obre les portes 
del seu taller de Mallorca. Per al fotògraf, apassionat 
de la pintura des de l’adolescència, la visita al mític 
Miró va suposar descobrir que els tallers són els 
espais mentals dels artistes i que, per tant, furetejar-
hi i fotografiar-los és com desplegar un mapa 
immens de possibilitats visuals. Ja en són més de 
quaranta, els anys que porta Del Moral retratant 
artistes i els seus tallers, i la nòmina impressiona. 
Ha fotografiat els artistes catalans i espanyols 
exiliats a França, com ara Apel·les Fenosa, Xavier 
Valls, Antoni Clavé i Baltasar Lobo; molts gegants 
plàstics del segle XX, per exemple Tàpies, Saura, 
Motherwell, Chillida, Zao Wou-Ki, Joan Mitchell 
i Pierre Soulages; la generació en ple dels Barceló, 
Plensa, Campano i companyia; i les estrelles 
més cridaneres o rutilants del panorama artístic 
contemporani, entre les quals hi ha Hirst, Cattelan, 
Weiwei i Abramovic. Detallistes i penetrants, 
formalment impecables i humanament càlides, són 
fotos esplèndides que ajuden a mirar millor l’obra 
dels artistes que retraten i que ens familiaritzen amb 
l’imaginari des del qual treballen.

 
Món 

Per a un fotògraf, viure vol dir mirar el món. En 
aquest sentit, viatjar significa ampliar i enriquir 
contínuament la pròpia mirada, i els fruits visuals 
que n’obtens. Càmera en mà, Del Moral fa mig 
segle que recorre amunt i avall el planeta. Primer 
va ser el seu debut com a fotoperiodista cobrint 
la Revolució dels Clavells portuguesa, que va 
posar punt final a la dictadura més vella d’Europa. 
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Després vingueren els llargs viatges pel Canadà, 
on va cobrir els Jocs Olímpics de Montreal el 1976 
(Nadia Comaneci!), i els EUA, on va descobrir la 
majestuositat dels paisatges naturals i la duresa dels 
urbans. I posteriorment ja van ser l’URSS, la Xina, 
Turquia, el Japó, Àfrica, Mèxic, l’Aràbia Saudita... 
La dels últims cinquanta anys ha estat una història 
de canvis accelerats i, sovint, imprevisibles. Tot i 
que Del Moral no fa una fotografia explícitament 
sociopolítica, ha captat aquests canvis d’una manera 
subtil però eloqüent: l’opulència desenfrenada del 
capitalisme, la caiguda del comunisme soviètic, la 
depressió econòmica que va assolar certes àrees 
de la França i l’Anglaterra rurals, la reconversió de 
la Xina en un híbrid d’autoritarisme comunista i 
cobdícia capitalista... És el món que ens ha precedit 
i és el món on vivim.

El proyecto consiste en la acción simbólica de 
quemar 451 ejemplares de esta novela en ediciones 
e idiomas distintos. Sin embargo, a diferencia del 
argumento de Bradbury, en este caso los libros no 
son destruidos por las llamas sino que son salvados 
in extremis de convertirse en cenizas. El texto, así 
pues, no desaparece sino que sobrevive a la hoguera 
y se salva. A pesar de la agresión sufrida, el libro 
resurge como superviviente y perdura. La censura, 
por tanto, no se consuma, aunque las cubiertas 
quemadas son testigo del peligro de la barbarie.

 
(In)formalismes 

Una lliçó que Del Moral va aprendre de seguida 
practicant el fotoperiodisme és que el món s’ha de 
retratar tal com és, sense trucs ni manipulacions 
ni efectismes. La idea és que si com a fotògraf 
no en tens prou amb allò que la vida i el món 
t’ofereixen, la culpa, doncs, no és ni de la vida ni 
del món. Apostar per la naturalitat, en tot cas, no 
significa fer una fotografia d’un realisme obvi, 
frontal, ni buscar sempre allò familiar i fàcilment 
reconeixible. Moltes fotografies de Del Moral són 
d’una audàcia formal que desconcerta i meravella. 

No solen tenir presència humana i sembla que el 
seu propòsit últim sigui revelar les abstraccions que 
hi ha contingudes en la figuració quotidiana de la 
realitat de cada dia: “Aquestes abstraccions –explica 
Del Moral– són una part de la realitat que sovint 
és menyspreada per l’ull. En canvi, a mi sempre 
m’han fascinat. La fascinació em ve de l’amor que 
sento per la pintura abstracta, en especial per la dels 
expressionistes abstractes nord-americans”.

 
Retrats 

Un humanisme, una calidesa existencial i una 
voluntat de comprendre fotogràficament l’altre 
recorren de cap a cap l’obra de Del Moral. Allà on 
això es percep millor és en els seus retrats. Tant se 
val qui és el model –si un artista molt cotitzat, un 
poeta principesc, un carboner amb la cara bruta, 
la seva àvia Higínia, una ballarina exhausta del 
Bolshoi o una dona turca de poble–, Del Moral 
no fa mai distincions, ni estableix mai jerarquies. 
Retrata tothom de la mateixa manera, capturant-ne i 
mostrant-ne la dignitat natural que irradien sempre, 
si no se’ls ha fet malbé, tots els éssers humans. 
Frontal però còmplice, directe però mai invasiu, 
Del Moral és sempre respectuós, però mai idealitza. 
Perquè ell té claríssim que, càmera en mà, no cal 
idealitzar res ni ningú: n’hi ha prou amb mirar bé, 
amb mostrar un interès genuí, amb tenir ganes de 
compartir i comprendre. Ja ha estat dit que no fa 
distincions, però sí que es fixa en allò que distingeix 
qui retrata. Per origen, per història personal, per 
caràcter i per circumstàncies històriques, cadascú és 
com és, cada cara és un mapa i cada cos és un món. 
Del Moral fotografia aquesta diversitat complexa i 
fraternal.


