




El 5 de juny del 1968, després d’haver guanyat les primàries de Califòr-
nia en la carrera presidencial dels Estats Units, el senador de Nova York 
Robert F. Kennedy (RFK) és tirotejat per Sirhan Bishara Sirhan, un pa-
lestí contrari a la posició proisraeliana del senador, i mor un dia després 
en un hospital de Los Angeles. Robert F. Kennedy mai no va ser president, 
però va aconseguir establir un vincle molt proper amb el poble estatuni-
denc durant la tumultuosa dècada del 1960. Uns anys caracteritzats per 
la divisió, la violència, les tensions racials, els moviments de drets civils, 
les protestes estudiantils i els assassinats de figures que van marcar tota 
una generació, como el del seu germà, el president John F. Kennedy, as-
sassinat el 1963, o com els de Malcolm X el 1965 i Martin Luther King el 
1968, dos mesos abans del d’RFK. 

Durant la seva breu campanya presidencial, RFK va viatjar a algu-
nes de les regions més pobres dels Estats Units, va donar suport als tre-
balladors agrícoles en vaga, va prestar el seu nom al puixant moviment 
contra la guerra del Vietnam i, fins i tot, va gosar desafiar el president 
del seu partit, el demòcrata Lyndon Johnson, respecte a la seva posició 
davant la guerra. Un dels episodis més intensos de la seva campanya va 
tenir lloc el 4 d’abril de 1968, quan el líder dels drets civils Martin Luther 
King va ser assassinat a trets a Memphis. En aquell moment, RFK feia 
campanya a Indianapolis, i de manera espontània va pujar a la part pos-
terior d’un camió per donar la impactant notícia a una multitud majorità-
riament afroamericana, amb les paraules següents: «Per a aquells de vos-
altres que sou negres i esteu temptats d’omplir-vos d’odi i desconfiança 
contra tots els blancs davant la injustícia d’aquest assassinat, només puc 
dir-vos que sento en el meu propi cor el mateix tipus de sentiment». Molt 
pocs homes blancs als Estats Units haurien pogut transmetre aquest ma-
teix missatge i generar la mateixa empatia. 

Després de l’assassinat de Martin Luther King, RFK es va convertir 
en un símbol d’esperança per a moltes persones, negres i blanques, capaç 
de recuperar la il·lusió de tota una nació. Era el líder nacional que inspi-
rava més respecte i entusiasme, l’únic polític blanc als Estats Units que 
podia caminar pels carrers de barris de classes treballadores i ser acla-
mat per persones de raça blanca i negra alhora. 

En plena carrera per la Casa Blanca, RFK mor el 6 de juny del 1968, 
i el seu funeral esdevé un afer d’estat. Es decideix celebrar el funeral a 
la catedral de Sant Patrici de Nova York, i enterrar-lo al cementeri naci-
onal d’Arlington, a Washington D. C., transportant el taüt en un tren fu-
nerari de 21 vagons, tal com s’havia fet per als funerals dels presidents 
Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, James Garfield, William McKinley, 
Franklin Delano Roosevelt o Dwight Eisenhower. 

RoBERt F. KENNEDY FUNERAL tRAIN — thE PEoPLE’S VIEW



El viatge des de l’estació Penn de Nova York fins a l’estació Union de 
Washington D. C. va durar vuit hores, el doble del que s’esperava, a causa 
d’algun accident ocorregut en el trajecte i per evitar-ne d’altres, ja que 
es va apropar una gran gentada al tren al llarg del seu recorregut. Més 
de dos milions de persones es van arremolinar a les estacions i a les vies 
del tren, en una monumental i espontània manifestació de dolor i dol col-
lectius que passaria a la història. A bord d’aquell tren funerari que avan-
çava lentament viatjava el fotògraf Paul Fusco, contractat per la revista 
LOOK per documentar el trajecte. Fusco va fotografiar els dolençosos 
espectadors que, desconcertats, veien passar el tren o el fotografiaven i 
l’enregistraven amb les seves càmeres, mentre que el mateix tren restava 
fora de la lent de Fusco a la majoria de les seves fotografies.

Interessat, en el seu treball artístic, per la relació entre la percepció, 
la memòria i l’absència d’imatges, Rein Jelle terpstra va quedar fasci-
nat amb l’enigma de què devia veure aquella gent mentre passava el tren, 
i per les imatges que havien capturat amb les seves càmeres. Entre els 
anys 2014 i 2017 va fer una investigació exhaustiva buscant les persones 
que es van concentrar per acomiadar RFK, als quals va preguntar per 
les fotografies i els vídeos casolans que van fer aquell dia. terpstra va re-
córrer nombroses vegades les mateixes vies, va parlar amb centenars de 
persones, va visitar arxius locals i estatals, societats d’història, associ-
acions, ajuntaments, historiadors; va posar anuncis en diaris locals i va 
utilitzar les xarxes socials per trobar persones que tinguessin fotografies 
fetes aquell dia en passar el tren. 
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El projecte RFK Funeral Train —The People’s View consisteix en la re-
copilació d’una mica més de 200 fotografies i una dotzena de pel·lícules 
casolanes fetes aquell calorós 8 de juny del 1968. El projecte inclou, a 
més de les reproduccions de les fotografies fetes al llarg del recorregut 
del tren, un audiovisual d’alguns dels vídeos enregistrats aquell dia, testi-
monis recollits per terpstra, documentació addicional i un fotollibre que 
aplega totes les fases del projecte, així com material inèdit. Amb aquest 
gest, terpstra inverteix la perspectiva de Fusco i situa els dolençosos en 
un lloc clau, no només com a protagonistes de les imatges fetes per una 
altra persona, Fusco, sinó també com a autors, ja que es converteixen en 
fotògrafs i cineastes, enregistrant i documentant a la seva manera, amb 
les seves càmeres, aquell moment històric. Aquest projecte, format per 
records, memòries, instantànies, pel·lícules casolanes i sons enregistrats 
per nombrosos ciutadans al llarg de les vies del tren, ofereix una visió me-
ticulosament elaborada d’una història paral·lela, des de dins cap enfora, 
construïda per persones de tota mena i condició, en un univers alterna-
tiu a la història oficial, on l’espectador és testimoni d’una història narrada 
des de l’altre costat: la mirada de la gent.

Aquesta mirada, aquesta nova història, reforça la relació entre foto-
grafia i memòria, on la memòria es recupera des de les fotografies i on la 
fotografia construeix memòries, i així posa de manifest el rol de les imat-
ges en la creació de la nostra memòria col·lectiva. La suma i recopilació 
de memòries individuals al llarg de l’últim viatge d’RFK genera una nar-
rativa que ajuda a la (re)construcció d’una identitat col·lectiva mitjançant 
aquesta original i inesperada visió i (re)producció fotogràfica que ens ofe-
reix el treball de terpstra des del punt de vista de la gent. El projecte RFK 
Funeral Train —The People’s View no només té la intenció de recuperar o 
salvar documents gràfics del tren funerari d’RFK, sinó també la d’explo-
rar formes de relació i contextualització de la memòria en la formació de 
la identitat col·lectiva des de l’acumulació i la interrelació de les imatges. 

En la nostra cultura moderna, l’arxivament i la recol·lecció de la me-
mòria a través de l’emmagatzematge, l’acumulació, la preservació i l’ex-
hibició d’imatges ha tingut un paper important a l’art contemporani, es-
pecialment a les arts visuals de les últimes dècades. Les arts visuals, i en 
especial la fotografia, han estat sempre lligades a l’apunt d’allò efímer, a 
la transformació del concepte de registre i la seva representació, a la cap-
tura d’allò singular, allò fortuït, allò instantani en forma d’arxiu. Les foto-
grafies només guarden moments; nosaltres guardem les fotografies per 
arxivar aquests moments, no en va la fotografia influeix directament en 
què recordem i com ho recordem. Les imatges del projecte de terpstra 
formen una estructura configurada per a la protecció contra el temps i la 
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seva inevitable i necessària corrupció. La seva funció principal és recu-
perar i redimir tot el que sigui possible abans que sigui massa tard i anti-
cipar-se, inútilment, a la interpretació que se’n farà en el futur.

Rein Jelle terpstra treballa com a arqueòleg de la memòria, resca-
tant, recuperant, restaurant, creant i, finalment, representant una nova 
mirada cap a i des de la memòria col·lectiva. Aquest treball recorda, però 
sobretot (re)genera i explora, aquesta zona indeterminada entre el pas-
sat dels fets i el present de la memòria, i que misteriosament troba recer 
en la construcció del futur. Ens mostra imatges estàtiques, instal·lacions 
que ens indueixen a la contemplació, a no restar indiferents davant la 
memòria (re)construïda, i que ens revelen documents convertits en mo-
numents. Aquest projecte no tracta tant d’interpretar cada imatge com 
a valuosa només per si mateixa, no les interpreta com un document aï-
llat de la resta, sinó que, en relacionar-les entre elles, i amb els seus con-
textos socials i històrics, genera un nou valor, significat i usos. RFK Fu-
neral Train —The People’s View parteix d’imatges d’arxiu com a suport de 
la memòria i d’una memòria com a suport de si mateixa, on aquesta con-
fluència de recuperació de dades en genera una relectura en un temps i 
un espai trobats que conviden a revalorar el concepte de recol·lecció de 
la materialitat de la memòria.
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1. 
10 fotografies fetes per Paul Fusco a bord del tren funerari de Robert F. Kennedy, 
1968. 30 × 40 cm 

El 8 de juny del 1968, per encàrrec de la revista LOOK, el fotògraf 
Paul Fusco va pujar a bord del tren funerari de Robert F. Kennedy. Du-
rant les vuit hores que va durar el viatge, Fusco va fer prop de 1.000 dia-
positives en Kodachrome 64 i Ektachrome 400. Quan LOOK va tancar, el 
1971, aquestes fotografies de poc no acaben a les escombraries. Afortu-
nadament, un empleat de la revista va tenir la iniciativa de suggerir que 
es donés tota la sèrie de diapositives a la Biblioteca del Congrés dels Es-
tats Units, a Washington D. C. 

Durant molts anys, aquestes diapositives van estar emmagatzema-
des a la Biblioteca del Congrés i mai no es van arribar a mostrar pú-
blicament, fins que, l’any 2000, Magnum Photos, en col·laboració amb 
Umbrage Editions, va publicar una petita col·lecció de les fotografies re-
sultants en un llibre, RFK Funeral Train, un retrat retrospectiu d’un poble 
i una època. Amb el permís de Marina Fusco, filla de Paul Fusco, i el gale-
rista James Danziger, s’han seleccionat deu imatges de Fusco, que formen 
part d’aquesta exposició, les quals són font d’inspiració d’aquest projecte 
i donen lloc a una commovedora reconstrucció fotogràfica de l’històric vi-
atge en tren mitjançant una perspectiva invertida a la de Fusco. 

2. 
83 reimpressions d’instantànies i diapositives que recreen el trajecte de Nova York 
a Washington D. C., 2014–2022. Dimensions variables

El 2014, fascinat per les fotos de Fusco i per la curiositat de saber què 
van veure les persones que van assistir al funeral, Rein Jelle terpstra va 
decidir invertir la perspectiva de Fusco i buscar les imatges que havien 
fet mentre esperaven o passava el tren funerari d’RFK. terpstra va fer 
diversos viatges als Estats Units i va arribar a trobar més de 200 foto-
grafies i diapositives, de les quals 83 es mostren en aquesta exposició. A 
partir d’aquestes imatges que li van ser lliurades generosament, va re-
construir el que ell anomena «the people’s view», és a dir, no la vista del 
fotògraf professional des del tren, sinó la dels testimonis anònims, de tota 
classe i condició, de manera que presenta una reconstrucció fotogràfica 
d’aquest viatge històric des de la perspectiva de la gent, en contraposi-
ció amb la sèrie de Paul Fusco. Les fotografies estan ordenades a la pa-
ret, al llarg d’una línia que reprodueix el recorregut del tren de Nova York 
a Washington D. C., i situades al lloc on es van fer. Aquí s’anomenen les 
persones que en són autores, així com el lloc i l’hora d’aquell 8 de juny del 
1968 en què es van fer. 
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#1
Rich taylor
Elizabeth, Nova Jersey
13.35 h

#2
William Botkin
Elizabeth, Nova Jersey
13.36 h

#3
William Botkin
Elizabeth, Nova Jersey
13.36 h

#4
howard James Woods
Elizabeth, Nova Jersey
13.36 h

#5
howard James Woods
Elizabeth, Nova Jersey
13.36 h

#6
howard James Woods
Elizabeth, Nova Jersey
13.36 h

#7
Genevieve tarka
Iselin, Nova Jersey
13.42 h

#8
Claire Leary
Iselin, Nova Jersey
13.55 h

#9
Claire Leary
Iselin, Nova Jersey
13.55 h

#10
Claire Leary
Iselin, Nova Jersey
13.55 h

#11
Barbara trimblett
Iselin, Nova Jersey
13.55 h

#12
Barbara trimblett
Iselin, Nova Jersey
13.55 h

#13
Byron Sondergart
Metuchen, Nova Jersey
14.15 h

#14
Byron Sondergart
Metuchen, Nova Jersey
14.15 h

#15
Byron Sondergart
Metuchen, Nova Jersey
14.15 h

#16
Michael Finley
Metuchen, Nova Jersey
14.15 h

#17
William F. Wisnom Sr.
tullytown, Pennsilvània
15.45 h

#18
William F. Wisnom Sr.
tullytown, Pennsilvània
15.45 h

#19
William F. Wisnom Sr.
tullytown, Pennsilvània
15.45 h

#20
William F. Wisnom Sr.
tullytown, Pennsilvània
15.45 h

#21
William F. Wisnom Sr.
tullytown, Pennsilvània
15.45 h

#22
William F. Wisnom Sr.
tullytown, Pennsilvània
15.45 h

#23
theodore Jack
Levittown, Pennsilvània
15.46 h
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#38
Donald Dutton
Newark, Delaware
17.35 h

#39
Donald Dutton
Newark, Delaware
17.35 h

#40
Mary Sue Newton
Newark, Delaware
17.40 h

#41
Mary Sue Newton
Newark, Delaware
17.40 h

#42
Mary Sue Newton
Newark, Delaware
17.40 h

#43
terry Monjon
Newark, Delaware
17.40 h

#24
Norman C. Lufkin Sr.
Levittown, Pennsilvània
15.55 h

#25
Norman C. Lufkin Sr.
Levittown, Pennsilvània
15.55 h

#26
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#27
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#28
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#29
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#30
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#31
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#32
Francis J. Kurfuerst
Filadèlfia, Pennsilvània
16.12 h

#33
Suzan Schemm
Filadèlfia, Pennsilvània
16.30 h

#34
Senta Booze
Claymont, Delaware
16.50 h

#35
Stan Killian
Claymont, Delaware
16.55 h

#36
Gary Laurenzo
Wilmington, Delaware
17.25 h

#37
Larry Mosuly
Wilmington, Delaware
17.30 h
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#44
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#45
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#46
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#47
Annie Ingram
Elkton, Maryland
17.55 h

#48
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#49
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#50
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#51
Milford Sprecher
Elkton, Maryland
17.55 h

#52
Al i Richard Beacher
Elkton, Maryland
17.55 h

#53
Al i Richard Beacher
Elkton, Maryland
17.55 h

#54
Philomena Lepore
Charlestown, Maryland
18.05 h

#55
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#56
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#57
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#58
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#59
Leon Whitmill
Perryville, Maryland
18.10 h

#60
Janie thompson 
Aberdeen, Maryland 
18.30 h

#61
Raymond L. Klein
Gunpowder River, 
Maryland
18.45 h

#62
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#63
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#64
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#65
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h

#66
Phil Marll
Middlesex, Maryland
19.00 h
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#81
Linda Blachly
Seabrook, Maryland
20.30 h

#82
Linda Blachly
Seabrook, Maryland
20.30 h

#83
Alan Virta
Ardwick, Maryland
20.40 h

#67
Stephanie Sansone Lang
Baltimore, Maryland
19.05 h

#68
harlow henderson
Baltimore, Maryland
19.10 h

#69
harlow henderson
Baltimore, Maryland
19.10 h

#70
herbert h. harwood Jr.
Baltimore, Maryland
19.20 h

#71
herbert h. harwood Jr.
Baltimore, Maryland
19.20 h

#72
herbert h. harwood Jr.
Baltimore, Maryland
19.20 h

#73
Brenda MacDonald
odenton, Maryland
19.50 h

#74
Brenda MacDonald
odenton, Maryland
19.50 h

#75
Brenda MacDonald
odenton, Maryland
19.50 h

#76
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#77
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#78
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#79
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h

#80
William E. Miller Jr.
Bowie, Maryland
20.15 h



3. 
Videoinstal·lació de 5 pantalles, 2014–2018. 7.000 × 105 cm. 7 min 37 s

Aquesta instal·lació aplega algunes de les fotografies, enregistraments 
sonors i fragments de pel·lícules rodades en 8 mm de les persones que 
van anar a fer el darrer comiat a RFK, i que terpstra va anar recollint al 
llarg del projecte. 

Aquest material es complementa amb un enregistrament de so origi-
nal de la high School Band de New Brunswick tocant a les vies del tren. 
Un dia abans del funeral, el 7 de juny del 1968, un grup de veterans de 
guerra es va apropar a l’escola de secundària de New Brunswick, a Nova 
Jersey, per demanar a la seva banda de música que toqués cançons mi-
litars mentre passava el tren amb el taüt. Sense gairebé temps per as-
sajar, els components de la banda es van citar l’endemà per homenatjar 
RFK amb les seves cançons. Estava previst que la banda toqués durant 
una hora, però el tren es va endarrerir a causa d’un accident a Linden i 
el concert es va allargar algunes hores. 

Quan el director de la banda es va assabentar del retard, va dema-
nar als estudiants de música que es prenguessin un merescut descans. 
Alguns equips de televisió que retransmetien en directe el funeral a la 
mateixa estació van demanar a la banda que seguís tocant per omplir 
les interminables hores d’espera que es retransmetien en directe a tot el 
país. Durant els mesos posteriors, la banda va rebre nombroses mostres 
d’agraïment, des de cartes fins a donacions econòmiques provinents de 
tots els racons del país, per la seva actuació improvisadament televisada 
i per haver fet més suportable la llarga i dolorosa espera.

4.
Pel·lícula domèstica filmada per Larry Beers, 8 de juny de 1968. 4 min 2 s

La major part del temps, en el comiat d’RFK, va consistir a esperar. 
La gent s’estava dreta durant hores en aquell càlid i xafogós dia de juny, 
esperant que el tren passés i poder-lo veure a penes un minut. De totes 
les persones que van proporcionar pel·lícules a Rein Jelle terpstra per 
al seu projecte, Larry Beers va ser l’únic que no només va filmar el tren 
mentre passava, sinó que també es va prendre temps per enregistrar la 
llarga espera. Beers va pujar a un pas elevat per filmar les vies del tren 
buides i com, lentament, es van anar omplint de gent. Aquesta pel·lícula 
casolana no està editada; tot és exactament com ho va filmar Beers. La 
seva veu, i la seva notable història, van ser enregistrades durant una con-
versa que terpstra va mantenir amb ell el 2016. 
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5.
Videoinstal·lació amb projecció de testimonis, 2014–2018. Dimensions variables

El 8 de juny de 1968 va ser un dia molt calorós, però, tot i així, més 
d’un milió de persones van passar hores esperant per fer l’últim comiat 
a RFK. Aquell dissabte va tenir lloc una de les manifestacions més grans 
de dolor i dol públic a la història recent dels Estats Units. Gent de totes 
les classes socials, races, religions i creences va sortir, al llarg de la ruta 
del tren, per presentar els seus respectes a RFK. Van fer onejar banderes 
i van sostenir cartells de condol fets a mà, van saludar i van endur-se les 
mans al cor, van orar i van plorar. Un d’aquells moments històrics que la 
gent recorda per sempre més. Un dia que va canviar significativament la 
història d’un país, però que també va modificar la identitat col·lectiva d’un 
poble, catalitzada en espontània expressió col·lectiva de dolor. Aquesta 
videoinstal·lació conté diferents testimonis d’aquell dia recollits per Rein 
Jelle terpstra durant la investigació.

6.
Materials de documentació, 2014–2018. Dimensions variables

Rein Jelle terpstra va produir i recollir una gran quantitat de mate-
rial d’arxiu i documentació complementària per fer el projecte RFK Fu-
neral Train —The People’s View durant els anys en què el va executar. Des 
d’alguns dels anuncis originals publicats en diferents diaris locals fins a 
materials promocionals electorals de Robert F. Kennedy, el número de la 
revista LOOK dedicat a la seva mort o algunes de les cartes rebudes per 
la high School Band de New Brunswick durant les setmanes posteriors 
al 8 de juny del 1968, en agraïment a la seva actuació durant les llargues 
hores d’espera per veure passar el tren funerari d’RFK. 

S’inclou aquí el llibre Robert F. Kennedy Funeral Train —The People’s 
View, publicat per FW:Books el 2018, en col·laboració amb la Magnum 
Foundation. Aquest fotollibre conté, a més del projecte de Rein Jelle terp-
stra, deu fotos de Paul Fusco que no s’han publicat abans i dos assaigs a 
càrrec de David Levi Strauss i taco hidde Bakker, respectivament. ha 
estat guardonat amb nombrosos premis i nominacions, entre els quals 
destaca la Medalla d’or, el 2019, al Best Book Design from all over the 
World, organitzat per Stiftung Buchkunst (Leipzig). 
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horaris

De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h

Visites comentades. Més informació a:
barcelona.cat/fabraicoats/centredart

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
932 566 155
centredart@bcn.cat
barcelona.cat/fabraicoats/centredart


