
Aquesta exposició presenta el treball de l’artista i ac-
tivista brasilera Claudia Andujar. Nascuda a Suïssa el 
1931, es va criar a Transsilvània en una família d’ascen-
dència jueva i protestant. Supervivent de l’Holocaust, 
la fotògrafa va arribar al Brasil el 1955, on va començar 
una carrera com a fotoperiodista.

Andujar va trobar en la fotografia un nou llenguatge 
per connectar amb la gent i amb el seu país d’adop-
ció. Amb el temps, va construir una obra centrada en 
les comunitats vulnerables i marginades. Sempre va 
tractar de posar-se en el lloc dels altres com una ma-
nera d’aprendre sobre ells i sobre si mateixa. El 1971, a 
quaranta anys, Andujar va conèixer els ianomami, un 
dels pobles amerindis que habiten la selva amazòni-
ca. L’estreta relació que hi va establir quedà plasmada 
en l’original interpretació fotogràfica que va fer de la  
cultura ianomami.

Durant la dècada del 1970, la dictadura militar del Brasil 
va endegar un ambiciós programa per obrir l’Amazò-
nia i explotar-ne els recursos naturals. L’arribada mas-
siva de treballadors i buscadors d’or a la regió els anys 
següents va provocar el col·lapse de les comunitats ia-
nomamis i la propagació de malalties mortals que van 
fer centenars de morts. A la dècada del 1980, Andujar 
s’allunyà progressivament del seu treball artístic per 
dedicar-se a organitzar campanyes, protestes i progra-
mes de salut, i a viatjar pel món amb el líder ianomami 
Davi Kopenawa per obligar el Govern brasiler a prote-
gir el seu poble. 

Aquesta mostra, que aplega fotografies, dibuixos i do-
cuments molts dels quals s’exposen per primer cop, 
és la primera gran retrospectiva de la vida de Claudia 
Andujar i del seu compromís de cinc dècades amb la 
defensa del poble ianomami. També és la història de 
com un projecte artístic evolucionà fins a convertir-se 
en un activisme polític directe.

Actualment, una nova invasió de buscadors d’or, l’arri-
bada de la COVID-19 i el fracàs del Govern brasiler a 
l’hora de protegir les poblacions indígenes i el seu en-
torn natural estan adobant el terreny per a una nova 
massacre. Aquesta exposició és també una crida ur-
gent a evitar que aquesta història de mort es repeteixi.

Thyago Nogueira, comissari de l’exposició

Exposició organitzada per l’Instituto Moreira Salles en col·la-
boració amb Fundación MAPFRE, amb el suport de la Hutukara 
Associação Yanomami i l’Instituto Socioambiental del Brasil. L’ex-
posició viatjarà al Barbican Centre de Londres i al Fotomuseum 
Winterthur, a Suïssa.

Cabana comunitària prop de la missió catòlica del riu 
Catrimani, Roraima, Brasil, 1976. Pel·lícula infraroja
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L’atracció del  
Catrimani

1971-1977

Andujar va fer les primeres fotografies dels ianomamis 
a principis del 1971, quan treballava com a fotògrafa 
en plantilla de la revista brasilera Realidade. El número 
especial dedicat a l’Amazònia analitzava l’impacte del 
programa econòmic del règim militar en aquesta re-
gió. Desencantada amb el ritme ràpid que imposava el 
periodisme, Andujar preferia dedicar-se a un projecte 
a llarg termini i va aconseguir una beca de la John Si-
mon Guggenheim Foundation. A finals d’any, va visitar 
el territori ianomami a la conca del riu Catrimani, una 
de les regions més aïllades del nord del Brasil. Només 
s’hi va estar quatre dies, però entre el 1971 i el 1977 
va viatjar-hi diverses vegades i hi va romandre durant 
períodes més llargs. El missioner catòlic d’origen ita-
lià Carlo Zacquini, que vivia a la regió des del 1965, va 
introduir-la en el poble ianomami i en la seva cultura. 
Al llarg d’aquells anys, Andujar va establir uns vincles 
molt estrets amb el poble ianomami i el va arribar a 
conèixer en profunditat, tot alternant la seva tasca fo-
togràfica amb les activitats diàries al si de la comunitat. 
També va començar a experimentar amb diverses tèc-
niques fotogràfiques, per exemple aplicant vaselina a 
l’objectiu de la càmera, fent servir pel·lícula infraroja i, 
més endavant, tornant a fotografiar les seves pròpies 
imatges fent servir filtres de colors. La vida a la selva va 
prendre un caire de somni misteriós.

La jove Susi Korihana thëri en un rierol, Catrimani, Roraima, 
Brasil, 1972-1974. Pel·lícula infraroja
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A l’interior d’una cabana comunitària prop del riu Catrimani. 
Catrimani, Roraima, Brasil, 1974 
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1971-1977

La intimitat  
de la llar

Andujar va ser ben rebuda a la missió catòlica de la 
regió del riu Catrimani. Des d’allà es desplaçava a 
diferents poblats per fotografiar rutines familiars als 
grans yano, les cases/cabanes comunitàries on viuen 
dotzenes de famílies. El 1972, Andujar va contraure 
la malària i va haver de restar tot l’any següent a São 
Paulo. De tornada a casa, va impartir classes de foto-
grafia i va estudiar noves maneres de fotografiar amb 
poca llum, fins que va poder tornar al Catrimani. Les 
fotografies que va fer als yano mostren la vida quo-
tidiana dels ianomamis d’una manera molt íntima i 
busquen transmetre la complexitat del món xamànic 
en què viuen. Raigs de llum travessen l’aire. Un jove 
es reclina sobre una hamaca embolcallat de fum. Un 
sostre de fulles de palma brilla com un cel estrellat. 
Escenes quotidianes representades de maneres que 
transcendeixen la realitat. Andujar malda per fer vi-
sible un món invisible, com si la fotografia pogués 
oferir una anàlisi metafísica de la manera de veure el 
món dels ianomamis. En aquells anys, els ianomamis 
no s’interessaven per la fotografia d’Andujar i la majo-
ria no es reconeixia en les seves imatges.



 
Naki uxima i Marokoi Wapokohipi thëri ballen i canten a la 
cabana comunitària durant una cerimònia reahu. Catrimani, 
Roraima, Brasil, 1974
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Cistella funerària, Catrimani, Roraima, Brasil, 1976.  
Pel·lícula infraroja
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1972-1976

Ritu i invenció

Aquesta impressionant sèrie de fotografies retrata 
l’esdeveniment més important que hi ha en la vida 
social ianomami, el reahu, que és tant una trobada 
intercomunitària com un ritu funerari. Cants cerimo-
nials, balls i converses formen part d’aquesta festa, 
que consta de rituals llargs i segmentats i que pot 
durar dies. Quan s’acaba el reahu, tots els homes in-
halen una pols al·lucinògena anomenada yãkoana 
per nodrir els esperits xapiri, que els ajuden a go-
vernar la vida en comunitat. Andujar va fer servir 
diferents tècniques fotogràfiques per representar 
els diferents moments d’aquestes cerimònies: su-
perposa diverses escenes en un mateix fotograma, 
fa servir una baixa velocitat d’obturació perquè els 
elements en moviment quedin borrosos i utilitza 
flaixos i llànties per crear raigs de llum brillants. Les 
seves fotografies intenten copsar el moviment, el so 
i la visió de l’experiència xamànica com si pogues-
sin fer-la visible. La seva interpretació artística prova 
d’expandir la percepció del forà d’aquest ritu. En els 
darrers anys, alguns joves ianomamis han començat 
a fer servir la fotografia i el vídeo per documentar la 
seva pròpia cultura. Aquí es presenta el primer vídeo 
d’un ritu reahu enregistrat per un director ianomami:  
Morzaniel Ɨramari.



Unahi Opiki thëri. Catrimani, Roraima, Brasil, 1974
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En cerca d’una  
identitat

1972-1976

En aquesta sèrie fotogràfica de gran sobrietat, An-
dujar va retratar els seus amics, infants i adults, fent 
servir la llum natural que entrava a la casa comuni-
tària. L’enquadrament de les imatges és ajustat i fa 
servir un clarobscur dramàtic per concentrar l’atenció 
en la individualitat de cadascú. En cada sessió va fer 
servir tot un rodet, i va treballar lentament per repre-
sentar amb la màxima sensibilitat el millor de cada 
persona retratada. Els ianomamis havien integrat 
Andujar en la seva comunitat. Entesos com un àlbum 
de família, aquests retrats celebren la seva amis-
tat d’una manera respectuosa i íntima i enforteixen  
els lligams emocionals entre la fotògrafa i els models. 

Els ianomamis són reticents a ser fotografiats perquè 
temen que si, un cop morts, queda un rastre d’ells al 
món dels vius, aleshores el seu esperit no arribarà a 
l’«esquena del cel» i els seus éssers estimats moriran 
de pena. Quan algú mor, totes les seves pertinences, 
incloses les imatges, han de ser destruïdes. L’obra 
d’Andujar sobreviu, doncs, com una forma de com-
promís ètic: els ianomamis entenen que aquestes 
imatges són importants perquè el món exterior els 
conegui i conegui la seva difícil situació.



El projecte dels  
dibuixos

1974-1977

En adonar-se que la fotografia no podia reflectir totes 
les complexitats de la cultura i l’experiència ianoma-
mi, el 1974 Andujar i el missioner italià Carlo Zacquini 
van iniciar un projecte de dibuix amb els ianomamis. 
Van distribuir paper i retoladors entre els habitants de 
la regió del riu Catrimani convidant-los a dibuixar la 
seva vida diària i els seus mites i rituals. El 1976 la fotò-
grafa va rebre una beca de la Fundació de Suport a la  
Recerca de l’estat de São Paulo (FAPESP) per ampliar 
aquest projecte. Els diners es van destinar a portar 
quilos de materials de dibuix des de São Paulo fins 
a Roraima en un Volkswagen Escarabat negre que 
els ianomamis anomenaven «Watupari» (esperit 
voltor). Després de diversos mesos de feina, artistes 
ianomamis com Taniki, Vital, Orlando i Hiko van pro-
duir més d’un centenar de dibuixos des d’una per-
cepció visual radicalment original. Diverses escenes 
es despleguen en un sol full o una única història es 
desenvolupa al llarg de diverses pàgines. Els per-
sonatges del passat sovint es barregen amb els del 
present, i en un mateix dibuix es pot representar un 
motiu des de diferents perspectives. Les escenes no 
solament descriuen la vida quotidiana, els rituals i 
les visions xamàniques, sinó que també expliquen 
les frustracions a què s’enfronten els xamans quan 
no aconsegueixen aturar les epidèmies que porten  
els forans.

 



Ianomami treballant a les obres de la carretera Perimetral 
Nord. Roraima, Brasil, 1975
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La segona part d’aquesta exposició explora la mane-
ra com la pràctica artística d’Andujar va donar pas al 
seu activisme quan, de cop i volta, el contacte amb 
la societat occidental conduïa el poble ianomami a la 
seva aniquilació. A la dècada del 1970, el programa 
de desenvolupament de la dictadura brasilera per a 
l’Amazònia pretenia obrir el «continent verd buit» a 
l’explotació forestal i ramadera, la mineria i altres in-
dústries. A partir del 1973, centenars de migrants van 
arribar en tromba a la regió del Catrimani per treba-
llar en la construcció de la carretera Perimetral Nord, 
que creua l’Amazònia d’est a oest. La situació encara 
va empitjorar als anys vuitanta, quan es calcula que 
40.000 buscadors d’or van envair les terres dels iano-
mamis. Aquesta migració massiva i un desenvolupa-
ment desenfrenat van portar malalties, conflictes i 
canvis socials que van provocar milers de morts i de-
gradació ambiental.

L’expulsió d’Andujar d’aquell territori el 1977, suposa-
dament per motius de seguretat nacional, va ser un 
punt d’inflexió. La seva recerca artística, dirigida a un 
públic de fora de la regió, va fer veure la urgència d’una 
acció política directa. Obligada pel Govern a roman-
dre a São Paulo durant gairebé un any, Andujar es va 
comprometre amb un moviment en alça per protegir 
els drets dels indígenes. L’any 1978, juntament amb el 
missioner italià Carlo Zacquini i l’antropòleg francès 
Bruce Albert, van fundar la Comissió Pro Ianomami 
(CCPY). Durant els catorze anys següents, Andujar, 
la CCPY i el líder ianomami Davi Kopenawa van en-
capçalar una lluita incansable per cridar l’atenció sobre 
la matança massiva dels ianomamis i per aconseguir la  
demarcació del seu territori. 

 

1978 – actualitat

De l’art a l’activisme



De la sèrie Marcados, Brasil, 1983. Doble exposició
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Al llarg dels anys vuitanta, més del 15% de la po-
blació ianomami va morir de malària i de malalties 
infeccioses que van portar els treballadors de la 
construcció i els buscadors d’or. L’any 1980, la CCPY 
va iniciar una campanya urgent de vacunacions 
com a part d’un projecte més ampli de salut per tal 
d’immunitzar els ianomamis contra malalties infec-
cioses mortals com la tuberculosi, el xarampió i la 
grip. Durant aquesta campanya, Andujar va viatjar 
amb dos metges per tot el territori ianomami fins a  
zones de molt difícil accés. Per agilitzar les identifica-
cions, els doctors van idear un sistema en què cada 
persona era fotografiada amb una etiqueta al vol-
tant del coll on hi havia el seu número d’expedient 
mèdic, que es faria servir per fer el seguiment de les 
vacunes i dels tractaments administrats al llarg dels 
anys. En aquell moment, la majoria dels ianomamis 
no tenien noms en portuguès ni documentació que 
es pogués fer servir com a identificació. Els noms can-
viaven al llarg de la vida i no es podien pronunciar ni 
en presència seva ni davant dels seus familiars.

Aquests retrats revelen la diversitat de les comunitats 
i la seva proximitat a la societat occidental. L’any 2009, 
Andujar va recuperar aquells retrats en la sèrie «Mar-
cados» [Marcats], en què va establir paral·lelismes 
amb la seva pròpia experiència: «La primera vegada 
que vaig trobar gent etiquetada per morir tenia tretze 
anys. El meu pare, la seva família i els meus amics d’es-
cola havien portat l’estrella de David groga cosida a la 
roba. Gairebé quaranta anys després vam penjar una 
etiqueta amb un número al coll de cada ianomami 
“vacunat”, aquesta vegada en un intent per salvar-los. 
No es tracta de justificar la marca que se’ls va posar 
al voltant del coll, sinó més aviat d’explicar que està 
relacionada amb una qüestió sensible i ambigua, que 
pot provocar incomoditat i dolor. És un sentiment 
ambigu el que em porta, seixanta anys després, a ele-
var el simple registre dels ianomamis a la categoria de 
“poble marcat per viure”, en una obra que qüestiona 
el mètode d’etiquetar les persones per a propòsits  
diversos».

1980-1987

Els programes de salut



1989/2018

Instalació

El 1989, el Govern brasiler, amb una absoluta manca 
de consideració envers la manera de viure dels iano-
mamis, va voler dividir el territori ianomami en dinou 
microreserves separades. Volia desposseir-los de les 
seves terres per encoratjar-hi la colonització agrícola 
i l’extracció minera. Tenir un territori vast i continu és 
imperatiu per a la supervivència dels ianomamis, ja 
que es desplacen sovint d’un lloc a l’altre per perme-
tre la regeneració dels recursos naturals de la selva. 
Líders indígenes i ONG van oposar-se amb fermesa a 
la política governamental perquè hauria provocat la 
ràpida aniquilació dels ianomamis.

Per protestar contra aquesta demarcació «arxipèlag» 
es va organitzar a São Paulo l’exposició Genocídio do 
Yanomami: morte do Brasil [Genocidi dels ianoma-
mis: mort del Brasil], amb una instal·lació audiovi-
sual creada per Andujar, que va refotografiar més de 
tres-centes imatges del seu arxiu amb un filtre dau-
rat. Recreada per a aquesta mostra, la instal·lació ens 
explica la història d’un món que és progressivament 
devastat pel «desenvolupament» occidental. Marlui 
Miranda en va composar la música, commovedora, 
barrejant càntics i diàlegs ianomamis amb música 
instrumental nord-americana, espanyola i japonesa.  
El 1992, després de rebre pressions nacionals i inter-
nacionals, un decret presidencial finalment va re-
conèixer un vast territori continu per als ianomami.

Andujar, que des de mitjan anys vuitanta es dedica 
a temps complet a l’activisme, ha deixat progressiva-
ment de fer fotografies. En el seu arxiu va trobar una 
nova energia per mantenir la visibilitat dels ianoma-
mis en l’escena política i per mobilitzar l’opinió públi-
ca arreu del món contra la violació dels seus drets.

Genocídio do Yanomami: 
morte do Brasil



Davi Kopenawa 

«Claudia Andujar va venir al Brasil, va passar per São 
Paulo, després per Brasília, tot seguit per Boa Vista, 
fins que va arribar a la terra ianomami. Va fer cap a 
la missió Catrimani. Venia pensant en el seu projecte, 
què faria, què plantaria. Com es planta el plàtan, com 
es planta l’anacard. Es posà roba indígena per fer-se 
amiga. Ella no és ianomami, però es va convertir en 
una veritable amiga. Va venir a fer fotos, i fotografià 
parts, dones i nens. I llavors em va ensenyar a lluitar, 
a defensar el nostre poble, la terra, la llengua, els cos-
tums, la festa, el ball, el cant i el xamanisme. Em va 
explicar les coses com ho hauria fet una mare. Jo no 
sabia lluitar contra els polítics, contra els no-indíge-
nes. I em va anar bé que em proporcionés un arc i 
una fletxa, no pas per matar blancs sinó per parlar, 
per tenir veu, per poder defensar el meu poble iano-
mami. És molt important que veieu el seu treball, hi 
ha moltes fotos, moltes imatges de ianomamis que 
ja són morts, però són importants perquè conegueu 
i respecteu el meu poble. Qui no conegui el poble ia-
nomami el coneixerà a través d’aquestes imatges. El 
poble és allà, on no heu estat mai, però aquí hi ha les 
seves imatges. I això és important per a mi i per a vo-
saltres, perquè els vostres fills i filles, joves, aprenguin 
a mirar i respectar el meu poble ianomami, brasiler, 
que habita aquesta terra des de fa molts anys.» 


