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«Masotta va ser Gardel?»

Osvaldo Lamborghini 



O S C A R  M A S OT TA  (Buenos Aires, 1930 - Barcelona,   
1979) va ser un intel·lectual capdavanter, un agitador 
polèmic i provocador situat al bell mig de l’abrupta 
transformació de les escenes polítiques i culturals de les 
quals va ser partícip entre les dècades de 1950 i 1970. 
A contrapel del clima marcadament antiintel·lectual que 
hi predominava, va defensar l’exercici teòric com una 
forma específica d’intervenció política emancipadora.

Figura crucial en la introducció de nous paradigmes 
de pensament i en l’articulació d’idees i maneres de 
fer que fins aleshores s’havien mantingut inconnexes, 
ha estat definit per diversos autors com «un veritable 
heroi modernitzador», «una sensibilitat prototípica de 
la dècada dels seixanta» o un «escriptor-far». Mentre 
d’altres intel·lectuals contraposaven existencialisme 
i estructuralisme com a opcions irreconciliables, 
Masotta va sintetitzar la seva postura amb la conjunció 
consciència i estructura: «La filosofia del marxisme ha 
de ser retrobada i precisada en les modernes doctrines 
(o “ciències”) dels llenguatges, de les estructures i de 
l’inconscient.»

Les seves passions i zones d’intervenció van ser 
polimorfes, múltiples, mòbils: des de la literatura i la 
militància política fins a l’avantguarda artística, el còmic i 
la psicoanàlisi. Marxista heterodox i intel·lectual marginal 
a l’acadèmia, va ser (i continua sent) qüestionat pel seu 
dandisme (acuradament descurat) i la «frivolitat» de les 
seves passions (des de la intel·lectualitat d’esquerres li 
retreien que es dediqués a fer happenings en comptes 
d’abordar el problema de la fam), i perquè no encaixava 
amb el model de l’intel·lectual compromès ni de 
l’intel·lectual orgànic.



RETORN

F I N S  N O  FA  G A I R E ,  E S  R E C O R D AVA  M A S OT TA , 
sobretot, d’una manera dissociada: o bé com a crític 
literari o bé com a introductor i transmissor de la 
psicoanàlisi lacaniana a l’Argentina i a Espanya. Per 
contra, havia quedat més desdibuixada la seva incidència 
com a teòric, impulsor i creador dins de l’avantguarda 
artística argentina dels seixanta, i també com a impulsor 
pioner d’una lectura del còmic en clau semiològica.

Sense haver viatjat fora de l’Argentina, Masotta va 
proposar, en dues conferències dictades a l’Instituto Di 
Tella el 1965, una lectura inèdita de l’art pop. Les seves 
tesis: la correlació històrica entre pop i semiologia, el 
pop com un art semàntic (que no produeix imatges sinó 
signes), la seva teoria de la màscara invertida i la crítica 
al sensacionalisme contemporani. El 1967, Masotta va 
editar el volum col·lectiu Happenings, on contraposa dos 
gèneres artístics contemporanis: el «vell» happening i 
un nou gènere, iniciat amb l’«antihappening», capaç de 
«fondre la “praxi revolucionària” amb la “praxi estètica”».

El seu interès per la cultura de masses, especialment 
el còmic, és simultani: va escriure dos llibres sobre el 
tema el 1966 i 1970; va organitzar la Primera Biennal 
Mundial de la Historieta a l’Instituto Di Tella el 1968; 
i va codirigir la revista LD. Literatura Dibujada, entre 
1968 i 1969. Aquestes iniciatives van ser pioneres en 
el reconeixement de la condició estètica del còmic, 
menystingut fins aleshores dins de l’anàlisi cultural.

Aquests últims temps, la seva producció teòrica i 
també les seves intervencions artístiques, en particular 
els seus happenings Para inducir al espíritu de la 
imagen (1966) i El helicóptero (1967) i la seva «obra 
dels mitjans» El mensaje fantasma (1967), s’estan 
revisitant amb un interès creixent. Teòrics, curadors i 
artistes descobreixen en Masotta un planter d’idees i 
experiències fèrtils no sols per complexitzar els relats 
sobre l’avantguarda artística dels seixanta, sinó també 
per considerar les derives actuals de l’art i la política 
a partir de les seves ressonàncies i anticipacions, així 
com els seus camins escapçats, fallits o interromputs.

L’exposició inclou algunes de les reverberacions que 
desencadenen dins de l’art contemporani el seu 
polèmic llegat, el seu pensament heterodox i la seva 
capacitat d’incomodar: treballs recents d’artistes 
espanyols i argentins com Dora García, Gonzalo Elvira, 
Ángel de la Calle, Guillermina Mongan i Un Faulduo.



CONCEPTES CLAU

L A  M O ST R A  C O M P R È N  TA M B É  un rellevant conjunt 
d’obres dels «imagineros argentinos» –com ell els va 
anomenar, per diferenciar-los del pop anglosaxó– i 
del grup Arte de los Medios, considerat avui un dels 
punts d’inici del conceptualisme internacional. A partir 
de nocions com avantguarda, desmaterialització, 
discontinuïtat i ambientació, Masotta va construir eines 
per pensar el gir contundent que s’estava produint en 
l’art. No sempre es tracta de termes encunyats per 
ell. Lector voraç, podia reprendre idees d’autors molt 
diversos, des de Karl Marx i El Lissitzky fins a Jacques 
Lacan, Roland Barthes, Marshall McLuhan, Umberto 
Eco, Susan Sontag, Ricardo Carreira...

EXILI

E N C A R A  Q U E  M A S OT TA  VA  C O M E N Ç A R  a llegir 
Lacan ben aviat i que l’interès per la psicoanàlisi travessa 
la seva trajectòria de cap a cap, no va ser fins als últims 
anys que es va concentrar en la disseminació del 
lacanisme. Poc abans de marxar a l’exili el 1974, atiat 
pel clima de violència política creixent a l’Argentina, 
funda l’Escola Freudiana de Buenos Aires. Després d’una 
temporada a Londres, s’instal·la a Barcelona el 1975. 
Durant els quatre anys següents, fins a la seva prematura 
mort, du a terme una intensa activitat en diverses ciutats 
europees. Es vincula a la contracultura, especialment a 
Alberto Cardín, Eugenio Trías, Federico Jiménez Losantos 
i altres joves intel·lectuals opositors. Entre els centenars 
de grups d’estudi que va impulsar –recordats pels qui els 
van integrar com una instància fundacional, horitzontal i 
provocadora en la seva formació–, el primer va funcionar 
al taller del pintor Josep Guinovart. Va fundar les 
biblioteques freudianes a Barcelona i a Galícia (1977). 
Lector del feminisme, la seva última publicació va ser en 
el llibre col·lectiu La revolución teórica de la pornografía.



«Canviaria alguna cosa: 
de crític, o d’assagista, o 
d’investigador universitari, em 
convertiria en happenista. No 
seria cap ximpleria –em vaig 
dir– si la hibridació d’imatges 
tingués com a resultat, com 
a mínim, intranquil·litzar o 
desorientar algú.»

Oscar Masotta, 1967



UNA INVESTIGACIÓ COL·LECTIVA, UN 
ARXIU INCONCLÚS

A Q U E STA  P R I M E R A  E X P O S I C I Ó  sobre la trajectòria 
intel·lectual d’Oscar Masotta és el resultat de diversos 
anys d’investigació col·lectiva, en la qual s’ha implicat 
intensament la seva filla Cloe, al costat de molts altres 
col·laboradors imprescindibles.

El projecte es va presentar al públic en l’exposició que 
es va obrir al MUAC (Mèxic) el 2017, i que després de 
passar per Barcelona s’acabarà a Buenos Aires. Tant de 
bo que en aquestes dues ciutats, on Masotta va viure i va 
agitar, provoqui un exercici de memòria que indagui en 
les seves connexions i latències, les seves empremtes 
–molt de temps invisibilitzades– en el present. Va ser un 
articulador imprescindible de l’espai col·lectiu, que es va 
animar a intervenir en territoris on no tenia legitimitat, 
inventant-se un lloc d’enunciació des dels marges 
institucionals.

Potser el resultat més encoratjador d’aquest llarg procés 
és l’exercici de construcció d’un arxiu fins ara inexistent o 
dispers, inconclús, fragmentari i en procés, que s’ha anat 
component de retalls escampats, indicis inesperats, 
testimonis i documents. Un arxiu que desbordarà els 
límits temporals i espacials de l’exposició i quedarà 
disponible per a futures lectures i activacions.



Visites comentades i 
accessibles
Incloses en el preu de 
l’entrada. Consulteu horaris i 
idiomes a macba.cat.

Parlem de... 
Oscar Masotta 
A càrrec de Cloe Masotta, 
Andrés Duque, Ana Longoni i 
Gonzalo Elvira 
Dissabtes 14 d’abril, 5 i 12 de 
maig, 18.30 h. Entrada gratuïta

Projecció 
Segunda vez, de Dora García, 
i debat posterior amb l’artista
Dimecres 2 de maig, 20 h 
Cinema Maldà. 3 €

Exposició organitzada pel 
MUAC Museo Universitario 
Arte Contemporáneo, UNAM, 
Mèxic, en col·laboració amb 
el MACBA Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Comissària
Ana Longoni, amb la 
col·laboració de Hiuwai 
Chu, Amanda de Garza i 
Guillermina Mongan.

Publicació
Oscar Masotta: «Después 
del pop: nosotros 
desmaterializamos». Quadern 
portàtil, núm. 35. Barcelona: 
MACBA, 2018 (conferència 
impartida a l’Instituto Di Tella, 
Buenos Aires, juliol de 1967).

Nit dels Museus 
Programa relacionat amb 
Oscar Masotta 
Dissabte 19 de maig, 
de 19 a 1 h. Entrada gratuïta
                
Seminari
Deflagraccions
Oscar Masotta. Avantguarda i 
psicoanàlisi
A càrrec d’Enric Berenguer, 
Nora Catelli, Rithée Cevasco, 
Dora García, Ana Longoni, 
Cloe Masotta i Martín Vitaliti
Dijous 7 de juny, 16.30 h.
Auditori Meier. 5 €. Gratuït 
amb carnet MACBA Amic. 
Venda d’entrades a macba.cat.

MACBA
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat 

Segueix-nos

#OscarMasotta

Mitjans col·laboradors

Horaris
Dilluns, dimecres, dijous 
i divendres, d’11 a 19.30 h
(del 25 de juny al 24 de 
setembre, d’11 a 20 h)
Dimarts no festius, tancat
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius,  de 10 a 15 h

L’entrada del museu té validesa 
durant un mes. Activeu-la a 
la recepció i torneu tantes 
vegades com vulgueu. 
Dissabtes, de 16 a 20 h, 
l’accés al museu és gratuït.

Fet amb paper reciclat

Fes-te Amic del MACBA
a partir de 15 € l’any
Gaudeix d’entrada gratuïta 
i il·limitada a les exposicions 
temporals i a la Col·lecció 
permanent, visites comentades 
i activitats a les sales. 

Descobreix el programa 
d’Amics i els seus beneficis 
a macba.cat.


