
PAOLOGASPARINI
CAMP D’IMATGES
Com si cada destinació definís una característica en el treball de Paolo Gasparini (Gorizia, Itàlia, 

1934), aquesta mostra proposa de descobrir el gran viatge que és la carrera d’aquest fotògraf, qui, a 

la manera d’un nòmada, presenta recorreguts visuals absolutament paradoxals perquè connecten 

les realitats de dos mons en aparença oposats, el «primer món» i el «món subdesenvolupat», alhora 

que en matisen les abismals diferències. Gasparini, el més sud-americà dels europeus, aconsegueix 

connectar-nos amb les crues circumstàncies que marquen el subcontinent llatinoamericà, com també 

amb un entramat de relacions culturals complexes que es fan paleses en el sincretisme i el popurri 

visual presents en la cultura popular sud-americana, des de Mèxic fins al sud dels Andes.

 

Els més de seixanta anys de carrera fotogràfica de Paolo Gasparini donen compte d’aquesta 

«Amèrica Llatina que cerca lloc en aquest segle», en paraules de Néstor García Canclini. El 

desenvolupament d’aquesta idea implica pensar en el creador viatger, que defineix el seu lloc d’origen 

des de l’estranger. Paolo Gasparini és més que un migrant d’Itàlia a l’Amèrica Llatina: és una figura 

central per comprendre que els corrents no tan sols es mouen en una direcció, per desarticular la 

idea que hi ha un primer món que influeix en una perifèria. Desafiant el relat eurocèntric, forma la 

seva mirada i la seva carrera gràcies a l’existència «d’allò llatinoamericà». Italià de naixement, però 

realment veneçolà en essència –migra a Caracas el 1954, als vint anys–, respon amb la seva personæ 

a la noció contemporània de la globalitat. No representa una nació, sinó l’heterogeneïtat de diversos 

mons.

L’itinerari que recorre la mostra —que inclou països com Mèxic, Cuba, el Brasil i, per descomptat, 

Veneçuela— 

no es perfila com una camisa de força, però sí que ens permet fer un trajecte que destaca 

especificitats entre països pròxims, però diversos i immersos en aquest caldo de cultiu que, sobretot 

als anys setanta, va generar diferents projectes llatinoamericanistes carregats de posicions polítiques 

bolcades a l’esquerra, en un desig manifest d’establir una posició contra les presències estrangeres i 

les dictadures.

El conjunt dels seus projectes més rellevants en una sola mostra també permet desdibuixar fronteres i 

projectar identitats més enllà de les dimensions culturals i geogràfiques. En aquest present truncat per 

una pandèmia, quan la mobilitat i les possibilitats de viatjar es congelen, podem reflexionar sobre els 

efectes de dècades de migracions polítiques durant els segles XX i XXI: d’europeus a Amèrica, a causa 

de la Segona Guerra Mundial, de cubans a Espanya i als Estats Units, de colombians i equatorians a 

Espanya i, més recentment, de l’èxode massiu de veneçolans a Colòmbia. Generacions i generacions 

marcades per exilis voluntaris i forçats no poden sinó fer-nos pensar en l’ambivalència de la identitat.

Així doncs, el Camp d’imatges és un mapa de llocs i de temps que mostra un Gasparini que juga 

amb el seu senno di poi (que és com ell anomena la capacitat de reavaluar o repensar el passat) 

per mirar d’entendre la contemporaneïtat, copsar el sentit del que és permutable, efímer, inefable, 

i, davant d’això, fotografiar o reciclar imatges en un obstinat intent de plasmar aquesta gran 

humanitat de condemnats de la terra, amb la missió urgent de censurar l’oblit.

María Wills Londoño

Comissària de l’exposició



«Tot el que es veu d’Europa és com fugaç, allí les persones no miren cap a la càmera. Gairebé 

semblen fotografies de fotografies. Aquí [a Llatinoamèrica], la gent és present en la realitat.» 

Paolo Gasparini

Andata e ritorno, més enllà del llibre publicat el 2016, és sens dubte el concepte que millor sintetitza 

l’obra de Paolo Gasparini, i no tan sols perquè al·ludeix al desplaçament geogràfic existent al llarg 

de la seva trajectòria, sinó també perquè està vinculat a la noció de l’anar i venir dels temps. 

El temps és un recurs que es planteja com a eina política i reflecteix, en la reiteració d’imatges, una 

necessitat de qüestionar l’evolució i el desenvolupament com a elements centrals d’un projecte 

nacional. Quan Gasparini reprèn una imatge prèvia en una obra nova, vol dislocar el present 

generant contrastos en els discursos visuals per permetre una reflexió sobre l’actualitat de la història.

1ANDATA E RITORNO

1953-2016



«Testimoniar la dignitat de l’home i el seu extraordinari camí en la Història ha de ser la responsabilitat 

principal del treball d’un fotògraf honest. El fotògraf ha d’estar disposat a comprometre’s amb la 

realitat per poder representar-la de la millor manera possible, amb tota la riquesa dels seus detalls 

i tonalitats, amb tots els seus valors formals i amb la màxima informació possible».

Paul Strand

2SAINT GEORGE’S, GRENADA, 
PETITES ANTILLES

1960



«Vam viatjar des de Los Castillos de Guayana -a l’est de Veneçuela-, fins a arribar a l’estat de 

Falcón -a l’oest- i delectar-nos-hi i admirar-hi les cases blanques. Després vam anar al mercat de 

Los Filúos -península de La Guajira-, a la frontera amb Colòmbia; sense deixar, per descomptat, 

de travessar les serralades dels Andes. En aquests viatges vaig fer dos reportatges: “Las salinas 

de Margarita” i “Bobare, el pueblo más miserable del estado Lara”. Tots dos es van publicar a la 

revista Cruz del Sur. Vaig fotografiar Bobare sota la influència documental de Strand.»

Paolo Gasparini

3ROSTRES DE VENEÇUELA I BOBARE

1956-1960



«A Cuba vaig documentar la celebració, l’eufòria, el triomf i l’esperança. A la resta de l’Amèrica 

Llatina vaig reflectir les contradiccions socials». En aquest país, Paolo Gasparini va fer sèries 

sobre el projecte democràtic, la campanya d’alfabetització i la safra a les plantacions de 

canya de sucre, com també sobre els carnavals o les aglomeracions humanes celebrant la 

causa revolucionària, moments «en què es barrejaven a l’uníson el mambo de Benny Moré i la 

Internacional Comunista», com ell mateix recorda.

4CUBA, DE LA UTOPIA AL DESENCÍS

1961-2017



«Hi va haver un moment que la Revolució Cubana va significar la utopia, l’alternativa, la 

possibilitat de creació de l’home nou, i es va fotografiar en aquest sentit. Avui ha pres un rumb que 

no és el que havíem pensat. I això ens crea una gran decepció, amargor i manca de credibilitat.» 

Paolo Gasparini



«La ciutat vella, antigament anomenada d’intramurs, ciutat en l’ombra, feta per a l’explotació 

de les ombres, ella mateixa ombra quan hom la pensa en contrast amb tot el que va anar 

germinant, creixent, cap a l’oest, des del començament d’aquest segle, on la superposició d’estils, 

la innovació d’estils, bons i dolents, més dolents que bons, van anar creant a l’Havana aquest estil 

sense estil que, a la llarga, per un procés de simbiosi, s’amalgama, s’erigeix en un barroquisme 

peculiar. Perquè, de mica en mica, d’aquests elements bigarrats, barrejats, encaixats entre 

realitats diferents, han anat sorgint les constants d’una presència general que distingeix l’Havana 

d’altres ciutats del continent.»

Alejo Carpentier, La ciudad de las columnas

5L’HAVANA, 
CIUTAT DE LES COLUMNES  

1961-1963



«Karakarakas aplega imatges fetes a Caracas entre el 1954 i el 2014. Vaig articular-hi les 

fotografies amb il senno di poi, és a dir, amb visió retrospectiva o “el seny de l’endemà”. 

Vaig associar les imatges vinculant-les amb temes, llocs i dates diferents, mirant d’organitzar 

un nou discurs que, per mitjà de l’arquitectura i d’alguns aspectes de la vida quotidiana de 

la ciutat, connotés una relectura de Caracas en el seu passat i el seu esdevenir, representant 

contradiccions socials, polítiques i culturals.» 

Paolo Gasparini

6KARAKARAKAS
1954-2014



«Para verte mejor, América Latina, imprès a Mèxic el 1972, amb text d’Edmundo Desnoes i el 

rigorós disseny d’Umberto Peña, tocava de ple el missatge que volíem difondre. Es tractava 

d’una panoràmica, des de Mèxic fins a la Patagònia, que abraçava tota la iconografia del 

continent, des dels déus solars amerindis, els generals embalsamats o l’estrella tupamara, fins a 

la banyista rossa que anuncia una nova crema per torrar-se al sol; de la Nostra Amèrica, la dels 

anys seixanta i setanta, la de “la hora de los hornos”, com deia José Martí.»

Paolo Gasparini

Para verte mejor, América Latina, referent central en la història de la fotografia, sorgeix arran 

dels viatges que Gasparini va fer com a part d’una comissió de la UNESCO per fotografiar, 

entre el 1970 i el 1972, l’arquitectura del continent per al llibre Panorámica de la arquitectura 

latinoamericana, amb text de Damián Bayón. 

Para verte mejor, América Latina és la cara B d’aquesta història neutral i, en contrast, recull els 

fragments urbans carregats de pobresa i abandó que, amb to de denúncia, caracteritzen la 

posició ètica i moral que marcarà el treball de Gasparini. Aquest realisme social i compromès 

va ser també promogut des dels Coloquios Latinoamericanos de Fotografía, considerats com el 

manifest dels fotògrafs al continent a partir del 1978 a Mèxic i a Cuba, i en els quals Gasparini va 

participar activament.

7PARA VERTE MEJOR, 
AMÉRICA LATINA

1962-1972



«Vaig sortir d’Europa amb un bagul ple d’imatges americanes. En una segona etapa, torno al primer 

món carregat d’imatges de la realitat llatinoamericana. És així com sorgeix Retromundo, un fotollibre 

que no confronta realitats, sinó que més aviat vol ser evidència del que passa a tots dos continents.»

Paolo Gasparini

Retromundo és el primer projecte de Gasparini que planteja imatges buides de context 

geogràfic per tal de fer dialogar mons aparentment oposats, i on podem veure contrastos 

agressius però també binomis ambigus en què no queda clar quin és el primer món i quin el 

tercer. La ciutat és presentada com un gran marc de relats en moviment, de miratges, com a 

escenari de la cultura del desig, de la publicitat retratada.

8RETROMUNDO

1974-1985



«Miro, a Caracas, des de la perspectiva de l’indocumentat. Per això se’m fa molt difícil de 

comprendre l’enfocament progressista i cosmopolita que troba perfectament conciliables les 

autopistes amb els ranxos, els cartells lluminosos amb les obres cinètiques […]. És cert que em puc 

posar aclucalls i caminar en línia recta fins a no tenir altra visió que la torre vibrant en or i plata, 

o asseure’m al cafè del Centro Capriles per observar l’àrid i molest jaç groc de faquir que s’ha 

col·locat enmig del pas dels vianants.»

Marta Traba, Mirar en Caracas

9EL FAQUIR DE LA TORRE 
CAPRILES, PLAÇA VENEZUELA, 
CARACAS 

1970



La serralada dels Andes, lloc que uneix aquesta sèrie, es manifesta en la duresa d’un paisatge 

de riquesa i abundància, però sobretot d’explotació i abandó. Els rostres de camperols, les mares 

indígenes, els mercats populars i els camps de mineria revelen la precarietat de les condicions 

laborals a les zones rurals -en procés de maldestra urbanització– de països com Bolívia, 

Colòmbia i el Perú. «Ací, aquest cel que veiem» és un crit per una justícia social.

10 1971-1992

ACÍ, AQUEST CEL QUE VEIEM



«Si vaig muntar díptics i políptics no va ser per cercar efectes especials, sinó perquè sempre 

havia pensat que dues fotos seguides potser arribarien a expressar millor la continuïtat i el 

desenvolupament de l’esdeveniment. O perquè passa que una respon l’altra, la completa, alhora que 

defineix amb més exactitud el moment, generalment molt poc decisiu,  del que és fotografiable.»

Paolo Gasparini

11 1972-1973 / 2003

BRASÍLIA, DOS EN UN



«Al final de tants viatges crec que algunes imatges encara “mosseguen” –”punxen”, tal com diu 

Barthes. Crec que les fotografies ens poden ajudar en la difícil tasca de “saber veure”, de pensar 

i de resistir a aquest món consagrat a la grandiloqüència del cosmorama, de la representació 

que propaga la mentida i que, cada vegada més, redueix i menysprea la vida.» 

Paolo Gasparini

12 1997 / 2013 / 2015

SÃO PAULO, LA MORT DE L’AURA 



13 1970-2017

MARACAIBO, 
LA GUAJIRA I EL PETROLI

Gasparini ha fet llargs recorreguts per la zona de Maracaibo. Allí hi ha la frontera amb La Guajira 

colombiana, on dominen ètnicament els wayú, una de les cultures indígenes més riques tant 

materialment com espiritualment de la regió. En aquest territori conflueixen aspectes econòmics 

complexos: el contraban i l’explotació del petroli. Amb les seves imatges en color, Gasparini 

reflecteix l’abundància de mercaderies existents en aquesta ciutat, mentre que la realitat de la 

indústria de l’extracció petroliera de la regió, en la total desídia i abandó de les seves comunitats, 

es torna més indignant amb en el blanc i negre.



«Als anys cinquanta em ficava dins de cinemes i cinemateques perseguint tot el que podia veure 

i assimilar: des dels apassionants documentals de Robert J. Flaherty –Man of Aran i Nanook of 

the North–, els fragments de l’inconclús ¡Que viva México! d’Eisenstein, el llargmetratge Redes 

fotografiat a Mèxic per Paul Strand… Així doncs, Mèxic ja m’apressava amb les seves històries, 

els seus personatges i paisatges, des d’abans de deixar enrere Venècia, Itàlia, les Europes, i 

emigrar a Veneçuela, on ja hi havia el meu pare i els meus germans, el 1954. El cap ja em bullia 

amb aquesta rica iconografía.»

Paolo Gasparini

14 1971-2015

MÈXIC - EL SUPLICANTE



Si haguéssim de buscar un denominador comú en l’obra de Gasparini, seria el carrer. El soroll 

i l’efervescència del carrer es poden percebre en les seves imatges, que a més reflecteixen 

els imaginaris i les iconografies tan propis de la societat de consum, com ara les tanques 

publicitàries i els aparadors, que finalment són miratges davant de realitats molt alienes a les 

quals retraten. Com bé deia García Lorca parlant de Nova York, «no és l’infern, és el carrer». 

En aquesta selecció, Rio de Janeiro, Maracaibo, Bogotà, Los Angeles o París posen de manifest 

com l’urbs voraç deixa orfes els seus habitants, però també com aquestes selves de ciment que 

de vegades esdevenen ruïnes estan carregades de potencial creatiu.

15 1969-1999

EL CARRER



«En els fotomurals vaig provar de recuperar la memòria (personal i col·lectiva) per desplaçar-nos 

en un temps fotogràfic, per moure’ns entre les successions i els retorns, corsi e ricorsi, de la història 

i de la nostra experiència: perquè les mutacions del temps de les imatges ens restitueixin el que 

s’ha oblidat. Per no oblidar-ho. Cap aquí apunta la meva mirada crítica, la meva visió estètica. 

Que s’esdevé en tots dos continents.»

Paolo Gasparini

Els fotomurals són uns mosaics immensos de fotografies pròpies i alienes: imatges icòniques 

de la història de la fotografia llatinoamericana que Gasparini va editar i va fer dialogar de 

manera experimental. Es va apropiar, per exemple, de la fotografia Obrero en huelga asesinado 

de Manuel Álvarez Bravo, dels retrats d’Emiliano Zapata i del seu cadàver de José Agustín 

Casasola, de les Rosas de Tina Modotti, i també de les famoses imatges del cos sense vida del 

Che de Freddy Alborta. Amb un conjunt de tres fotomurals, que va rebre el títol de «La passió 

sacrificada», va representar Veneçuela a la Biennal de Venècia del 1995. L’àngel de la història és 

el més ambiciós dels seus fotomurals i una clara panoràmica del seu treball presentat en clau de 

temps múltiples.

16 1963-2018

L’ÀNGEL DE LA HISTÒRIA



17FOTOLLAVERO MEXICANO

«Un fotollibre no és un conjunt de fulls amb fotografies. Un fotollibre és un llibre raonat. És una obra que 

amb imatges, és a dir amb fotografies, text i disseny, elabora i dona forma substancial a un discurs.»

Paolo Gasparini

Els audiovisuals de Gasparini acostumen a semblar maquetes per a les seves publicacions. 

Hi explora la simbiosi entre el discurs visual i el lingüístic, permetent noves ideologies sobre un 

tema. A Fotollavero mexicano, i prèviament a El suplicante, Juan Villoro «il·lumina» amb paraules 

les diverses aproximacions que Gasparini ha fet a Mèxic en els seus viatges des del 1971 fins a 

l’actualitat.


