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Afterlife, 2009
Collage, vidre, plom, còpies tipus C, 50,8 × 40,7 cm.

El 6 d’agost de 1979, uns mesos després del final de la revolució 
iraniana, una sola foto va recollir l’execució d’onze presos kurds 
amb els ulls embenats a mans d’un escamot d’afusellament a 
l’Iran. La imatge, que copsa el moment decisiu dels trets, es va 
publicar immediatament als diaris i revistes de tot el món. L’any 
següent va guanyar el premi Pulitzer, però durant els trenta anys 
següents el seu autor va ser tan sols conegut com a «Anònim»; 
és l’única imatge anònima que ha rebut mai aquest premi. Anys 
després, es va revelar que l’autor era Jahangir Razmi, un fotò-
graf d’un estudi comercial que treballava als afores de Teheran.

Broomberg & Chanarin van buscar Razmi i, a partir de les 
seves converses amb ell, van crear Afterlife. Aquesta obra com-
prèn una sèrie de collages que presenten una relectura d’aques-
ta polèmica imatge, així com una anàlisi de les fotos descartades 
del rodet que es va fer servir aquell dia —una descomposició o 
dissecció iconoclasta de la imatge original—, que interromp la 
nostra relació com a espectadors amb les imatges del patiment 
llunyà.

Portable Monuments (London Suicide Bombers), 2011
Còpia tipus C, 190 × 150 cm.

Aquest assemblage de cubs de colors representa una imatge, 
captada en un circuit tancat de televisió, dels quatre terroristes 
suïcides de Londres a l’estació de tren de Luton el 2005. Interro-
gant-se de nou sobre l’afirmació de Bertolt Brecht que les imat-
ges dels mitjans de comunicació requereixen «descodificació», 
Broomberg & Chanarin van treballar amb un grup d’estudiants 
per desenvolupar un nou lèxic per a la lectura d’aquestes imat-
ges. A aquest efecte, van plantejar un seguit de vint preguntes, 
entre les quals: quina resolució té la imatge?, a quina distància 
està el fotògraf del subjecte?, quin nivell de violència s’hi mos-
tra?, quin nivell de violència implícita conté?

Els cubs de colors es van muntar després d’acord amb les 
respostes, i els diferents assemblages van ser el resultat dels de-
bats —aquí exposem un dels molts. Aquesta eina pedagògica 
es va desenvolupar durant una sèrie de tallers i té l’objectiu de 
funcionar com un mitjà per desconstruir les imatges periodís-
tiques del segle xxi. Cada vegada que es fa un taller el codi es 
perfecciona més.

Every Piece of Dust on Freud’s Couch, 2015
Trace Evidence, Freud’s Qashqa’i rug

Microscopi electrònic de rastreig, detectors BEC/BES/
BET/LSEI i diapositives de 35 mm.

Trace fibre from Freud’s couch under crossed polars with Quartz 
wedge compensator (#1)

Tapisseria de jacquard única, 290 × 200 cm.

Per aquest encàrrec del Freud Museum, Broomberg & Chana-
rin van contractar un equip forense de la policia per examinar 
a fons l’icònic divan de Sigmund Freud mitjançant la recollida 
de mostres d’ADN, pèls i la multitud de partícules de pols que 
han deixat les nombroses persones que visiten casa seva. Pot 

ser que, entre aquests elements, hi hagi rastres dels primers pa-
cients de Freud, com «Dora» o l’«home llop», així com d’altres 
visitants, principalment turistes, que han viatjat des de tot el 
món per visitar aquest moble llegendari. 

El divan l’hi va donar una de les seves pacients, Madame 
Benvenisti, a Viena entorn de 1890, i la «catifa d’Esmirna» que 
el va cobrir durant tota la seva vida útil va ser un regal de com-
promís que li va fer el seu cosí Mortiz, un comerciant d’antigui-
tats. La catifa continua entapissant el divan que hi ha al nord 
de Londres, on Freud va passar els seus darrers anys després 
de fugir a Anglaterra per escapar dels nazis. La catifa persa 
Qashqai que va cobrir el divan durant tot el temps que va res-
tar actiu va ser el principal objecte d’atenció de l’anàlisi foren-
se de Broomberg & Chanarin. El seu pèl espès està recobert de 
pols domèstica invisible, la major part de la qual és queratina, 
la principal proteïna de la pell. A més de pell, l’anàlisi va desco-
brir que la catifa estava plena de pèls i fibres de teixits que con-
tenen ADN humà.

Els artistes van transformar les descobertes dels científics 
forenses —presentades inicialment com una sèrie d’imatges ra-
diogràfiques d’alta resolució en quars— en grans peces de tapis-
seria que reflecteixen l’escala i la textura de la coberta original. 
El primer d’aquests treballs tèxtils cobriria el divan mateix del 
Freud Museum, a Londres, substituint la catifa amb un retrat 
abstracte d’un dels seus usuaris.

The Bureaucracy of Angels, 2017
Vídeo en HD, 11 min 8 s.

The Bureaucracy of Angels documenta la demolició de 100 em-
barcacions de migrants a Sicília l’hivern del 2016. Els artistes 
van filmar les missions de rescat que va fer la fundació Migrant 
Offshore Aid Station (MOAS) davant la costa de Líbia, així com 
la destrucció de les naus abandonades un cop finalitzats els viat-
ges dels migrants. Aquestes embarcacions van arribar carrega-
des de refugiats del nord d’Àfrica, i mentre el seu carregament 
humà va ser deportat al seu país o absorbit en el sistema d’asil, 
elles mai no van ser retornades als seus propietaris, encallades 
en un enorme cementeri de vaixells al port de Pozzallo, a Sicília.

La pel·lícula és narrada per les mandíbules hidràuliques de 
l’excavadora encarregada de destruir les embarcacions, redu-
ïdes als seus components de fusta i metall, un procés que va 
trigar quaranta dies a completar-se. L’excavadora apareix als 
estrets corredors de les drassanes, en mar obert i enmig d’una 
operació de rescat davant la costa de Líbia, com un cantastoria, 
o «cantant de contes», que entona la balada siciliana Terra ca 
nun senti. La cançó parla de la por i el dolor dels immigrants que 
han arribat i han partit del territori més meridional d’Europa 
durant els darrers 150 anys. La música original per a la balada 
és d’Alberto Piazza i està interpretada per Rosa Balistreri. Sona 
juntament amb una nova composició de John Woolrich, inter-
pretada per la London Sinfonietta.

La pel·lícula es va exhibir a l’estació de King’s Cross St. Pan-
cras, en un lloc proper a la sortida de l’Eurostar, un passadís 
entre el Regne Unit i l’Europa continental. D’aquesta manera, 
l’obra es va integrar en l’estació i es va poder mostrar davant 
una audiència passatgera.
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Not for sale and distribution in Iran, 2017
Plaques de coure, 30 × 30 cm.

Broomberg & Chanarin abracen un dels noms més sagrats de 
la literatura iraniana, Sadiq Hidayat, centrant-se en la seva evo-
cadora i inquietant novel·la Buf-e-kur (editada en castellà amb 
els títols La lechuga ciega i El búho ciego). Com a membre d’un 
grup d’intel·lectuals marxistes, Hidayat era antimonàrquic, es-
tava en contra de l’islam i era crític amb l’establishment literari 
conservador. Per aquest motiu, el 1935 va ser obligat a prome-
tre als censors oficials que mai no tornaria a publicar. Dos anys 
després, Hidayat va anar a Bombai, on, desafiant els censors 
del xa Reza, va fer 50 còpies del text, escrit a mà, de Buf-e-kur. 
La primera pàgina del text indicava: «Se’n prohibeix la venda i 
la distribució a l’Iran.»

El llibre, que inicialment va circular de mà en mà entre els seus 
amics, avui està traduït a 29 idiomes i, en general, es conside-
ra que va crear un autèntic exemple de ficció persa modernista 
amb la seva estètica profundament innovadora. Hidayat forma 
part d’un reduït grup d’autors que han trobat maneres de con-
nectar amb moltes cultures alhora. Malgrat la seva acceptació 
gairebé immediata com una gran obra literària, a l’Iran se’n con-
tinua prohibint la versió original, tot i que recentment se’n va 
autoritzar una versió molt censurada. El llibre no es considera 
només políticament explosiu, sinó que la seva profunda malen-
conia, el seu sentit d’alienació i la seva manera d’enfrontar-se 
a l’absurd de l’existència humana també han donat lloc al mite 
que ha provocat molts suïcidis. La biografia de Hidayat fa que 
aquesta terrible llegenda prengui encara més força. El 1951 va 
abandonar Teheran i va anar a París, on la seva depressió el va 
empènyer a treure’s la vida.

En un intent d’evitar discretament les lleis de censura del país, 
Broomberg & Chanarin van fer 50 exemplars del llibre en braille 
persa. A la primera exposició individual que van fer a Teheran 
van mostrar les plaques de coure utilitzades per fer les còpies. 

Prestige of Terror, 2010
Obra sobre paper, 22 × 28 cm.

Prestige de la terreur («El prestigi del terror») és el títol d’un pam-
flet escrit pel surrealista egipci Georges Henein i publicat al Cai-
re uns dies després del llançament de la bomba atòmica. Aquest 
text no era tant una tesi com un manifest en el qual Henein re-
afirmava la seva aversió al feixisme i descrivia aquest moment 
de la història com el pitjor en la trajectòria de la humanitat, en 
el qual els aliats havien acabat assemblant-se als seus antagonis-
tes. Henein menyspreava la política de l’acord, que anomenava 
«el mal menor». Prestige de la terreur era un rebuig al racisme i 
al crim com a justificació per guanyar una guerra democràtica.

Broomberg & Chanarin van desenterrar el moviment surrealis-
ta egipci a la Townhouse Gallery, al Caire, el maig de 2010. En 
el transcurs de la seva curta i dolça vida, el grup Art et Liberté, 
com se’l coneixia, va organitzar cinc exposicions i va publicar 
dos números d’una revista, La Part du Sable. És difícil dir què 
va portar al seu final prematur. El que sí que sabem és que els 
surrealistes egipcis van passar bona part d’aquest breu període 
de temps descrivint amb eloqüència la seva desaparició. Tan-
mateix, el 22 de desembre de 1938, quan aquest grup de pintors, 
poetes, periodistes i advocats precoços va publicar el manifest 
Vive l’art dégénéré («Visca l’art degenerat»), desbordava d’opti-
misme. Amb la seva posició contra l’ordre, la bellesa i la lògica, el 
grup Pain et Liberté (Pa i Llibertat), com va ser conegut posteri-
orment, va sacsejar una comunitat impregnada d’academicisme 
i pintoresquisme amb la seva particular versió del modernisme. 
Aquí es va produir un moment destacable quan el surrealis-
me, en una curiosa aliança amb el marxisme, va arribar a l’Ori-
ent. Fidel a l’esperit del col·lectiu, la mostra es va presentar en 
l’ordre invers, amb la inauguració de la sisena exposició d’Art 
et Liberté la nit de la cloenda, el 12 de maig de 2010. Fins ales-
hores, l’espai de la galeria va estar dedicat a la creació d’obres 
noves, que cada dia s’afegien a les parets de la galeria. Aquesta 
exposició va coincidir amb la publicació de la revista surrealis-
ta La Part du Sable, que havia exhalat l’últim sospir després del 
segon número el 1941. D’aquesta manera, el tercer número, que 
s’havia previst que tractés el tema de la violència però que mai 
no es va arribar a fer, va sortir finalment a la llum. 

Aquest projecte es va dur a terme sense consultar cap dels mem-
bres fundadors, tots difunts. Així doncs, seran benvingudes les 
aportacions de qualsevol persona que tingui informació sobre 
els somnis i els treballs dels protagonistes originals —Georges 
Henein, Ramses Younane, Fouad Kamel i Kamel el-Telmisany.
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