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The Day Nobody Died, 2008
Tipus C únic, 600 × 76,2 cm c/u.
Vídeo 6 min 39 s.

El juny de 2008, Adam Broomberg & Oliver Chanarin van viat-
jar a l’Afganistan per «encastar-se» en les unitats de l’exèrcit bri-
tànic que combatien en primera línia a la província de Helmand. 
L’encastament és un sistema inventat per l’exèrcit per contro-
lar la manera com els periodistes informen des de l’escenari de 
la guerra i ha conduït a una cobertura molt més asèptica que la 
realitzada en conflictes anteriors, com el de Vietnam. En un in-
tent de resistència al procés d’encastament, Broomberg & Cha-
narin van portar un rotlle de paper fotogràfic en comptes d’una 
càmera. El rotlle feia 50 metres de llarg i 76,2 centímetres d’am-
ple i estava dins d’una simple caixa de cartró a prova de llum.

Hi van arribar durant el mes més letal de la guerra. El primer 
dia de la seva visita, un periodista afgà que treballava per a la 
BBC va ser tret del seu cotxe per la força i executat, i nou sol-
dats afgans van morir en un atac suïcida. L’endemà van morir 
tres soldats britànics, elevant el nombre de víctimes britàni-
ques del combat fins a cent. Va continuar havent-hi morts fins 
al cinquè dia, en què no va morir ningú. En resposta a cadas-
cun d’aquests esdeveniments, i també a un seguit de moments 
més mundans, com una visita a les tropes del duc de York i una 
conferència de premsa, tots ells successos que un fotògraf re-
colliria, Broomberg & Chanarin, en canvi, van desenrotllar una 
secció de sis metres del paper i la van exposar al sol durant 20 
segons. Els resultats que aquí es veuen neguen a l’espectador 
l’efecte catàrtic que ofereix el llenguatge convencional de res-
postes fotogràfiques al conflicte i al patiment.

A aquest deliberat buidatge de contingut, s’hi sumen les circum-
stàncies de producció de l’obra, que venen a ser una representa-
ció absurda en què l’exèrcit britànic, incautament, va ser-ne el 
protagonista. Implicats pels artistes en el transport de la caixa 
de paper fotogràfic de Londres a Helmand, aquests soldats van 
ajudar a traslladar la caixa d’una base militar a l’altra en Her-
cules i Chinooks, en autobusos, tancs i vehicles tot terreny. En 
aquesta actuació, presentada com una pel·lícula, la caixa es con-
verteix en un objecte subversiu i absurd, i la seva falta de funci-
onalitat contrasta, de manera discreta i divertida, amb la funci-
onalitat del sistema que va acollir-la durant un temps. Com un 
ènema de bari, el viatge de la caixa va esdevenir, si es mira des 
de la perspectiva adient, un procés analític que revela les dinà-
miques de la maquinària en els seus detalls quotidians, des de 
la logística de la guerra fins a la complicitat entre els mitjans de 
comunicació i els militars. The Day Nobody Died comprèn una 
sèrie de fotos d’acció úniques i radicalment no figuratives que 
ofereixen una profunda crítica de la fotografia de conflictes en 
l’era del periodisme encastat i l’actual crisi del concepte de tes-
timoni professional compromès.
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Chicago, 2006
Còpia tipus C, dimensions variables.

Tot el que va succeir, va succeir aquí primer, a tall d’assaig: la 
invasió de Beirut, la primera i la segona intifada, la retirada de 
Gaza, la batalla de Fal·luja. Gairebé totes les principals tàctiques 
militars d’Israel a l’Orient Mitjà durant les tres últimes dècades 
s’han executat prèviament a Chicago, una ciutat àrab artificial 
però realista construïda per les Forces de Defensa d’Israel per 
entrenar-se en el combat urbà. Els artistes van trigar any i mig 
a fer els preparatius i els tràmits burocràtics per accedir a Chi-
cago, encara que després només se’ls va permetre passar 45 
minuts a la instal·lació.

Red House, 2006
Portafolis.

Broomberg & Chanarin van fer fotos de les marques i els dibui-
xos realitzats a les parets d’un edifici rosa que ha perdut color 
i conegut com la Casa Vermella. Situat en el vessant d’un turó 
de la ciutat de Sulaimaniya, a la regió kurda del nord de l’Iraq, 
va ser originàriament la seu del partit Baas de Saddam. Va ser 
també un lloc d’empresonament, de tortura i, sovint, de mort 
per a molts dels kurds oprimits, per als qui les parets de les cel-
les eren la vàlvula d’expressió més immediata. 

Tal com va dir David Campany: «Hi ha ecos de les imatges 
surrealistes de grafits amb incisions de Brassaï del París dels 
anys 1930 i gargots i esquinçaments que reten tribut a l’expres-
sionisme abstracte de les fotos d’Aaron Siskind dels anys 1950, 
tot i que les imatges de Broomberg & Chanarin evoquen un con-
text més crític i més tens. No són empremtes d’una època pas-
sada: aquestes fotos recullen les cicatrius d’una guerra recent.»

American Landscapes, 2009
Portafolis.

El tema aparent d’American Landscapes són els interiors d’estu-
dis fotogràfics comercials dels Estats Units. Els artistes rebut-
gen el primer pla i destaquen, en canvi, l’espai on es «fan», lite-
ralment, les imatges. En aquestes fotos, a vegades abstractes, les 
superfícies de parets, terres i sostres es creuen al llarg de línies 
rectes i corbes parabòliques per crear l’espai blanc immaculat 
que a la indústria fotogràfica es coneix com a ciclorama. Bro-
omberg & Chanarin es refereixen a aquests espais com a «esce-
nografia per a una economia de lliure mercat» o, simplement, 
«paisatges», ja que, de la mateixa manera que l’Oest americà va 
arribar a representar possibilitats infinites en les ments dels pri-
mers pioners, les parets d’aquests estudis actuen com una pan-
talla blanca en què pot projectar-se qualsevol tipus de fantasia.

Dodo, 2014
Còpies.

Fins al maig de 1968 no havia succeït pràcticament res en la 
història documentada de San Carlos. En aquells temps, la costa 
del mar de Cortés s’assemblava molt a Pianosa, la diminuta illa 
siciliana on Joseph Heller va situar Catch-22, la seva satírica 
novel·la sobre la Segona Guerra Mundial. Era, doncs, la ubica-
ció perfecta per filmar-ne la versió de Hollywood, i aquest únic 
esdeveniment ha acabat definint el municipi de San Carlos i el 
paisatge dels voltants per sempre més. 

En aquella època, només es podia accedir a aquest lloc aï-
llat en vaixell. Tanmateix, després d’acabar la producció i tor-
nar a Los Angeles, l’equip de la pel·lícula va deixar darrere seu 
una carretera, torres de control, xalets abandonats i una pista 
d’aterratge totalment operativa i prou gran per acollir la major 
concentració d’avions B-25 des de 1945. Un d’aquests bombar-
ders va ser enterrat al plató. Juntament amb un equip d’arque-
òlegs, Broomberg & Chanarin van viatjar a San Carlos per de-
senterrar l’anomenat «avió mexicà». Però moltes coses havien 
canviat en els anys transcorreguts des d’aleshores. El desert 
s’havia apoderat completament del terreny i els artistes només 
hi van trobar milers de fragments d’alumini, claus rovellats i ex-
crements de conill. La desaparició de l’avió recorda la del dodo, 
la primera espècie de la Terra que es va extingir a causa de l’ac-
tivitat humana. Quatre segles després de l’última vegada que es 
va poder veure aquesta au, no en queda cap esquelet intacte o 
imatge fidedigna; només se’n conserva un ou. 

Bandage the Knife Not the Wound, 2018
Impressió UV sobre cartró.

El darrer any es van crear més d’un trilió d’imatges al món, la 
majoria distribuïdes a les xarxes socials; la majoria, eines d’au-
topromoció i autoflagel·lació.

Per a Bandage the Knife Not the Wound, els artistes reflexio-
nen sobre el seu precari sentit de lloc i de pertinença a la seva 
terra natal (Sud-àfrica), a la fotografia i de l’un a l’altre, recor-
rent al grapat d’imatges que continuen sent significatives per a 
ells. Entre aquestes, un perfil del cap de Pasolini que van fer al 
dipòsit de cadàvers, una figura anònima que cau per l’espai que 
van escanejar d’un manual d’instruccions de la policia i la foto 
de David Scherman que mostra Lee Miller a la banyera de Hit-
ler —imatges que es neguen a ser esborrades i que ressorgeixen 
una vegada i una altra en el seus intercanvis.

A partir del seus arxius, i incloent-hi accidents i contra-
temps, Broomberg & Chanarin han fet una sèrie de muntatges 
en què juguen a una mena de ping-pong visual que recorda el 
mètode surrealista, el cadàver exquisit, en què una imatge res-
pon a la següent. Han reproduït els resultats en capes acumu-
latives sobre el revers de caixes de cartró per embalar paper 
fotogràfic desplegades. L’anàlisi de les seves imatges al llarg 
dels plecs i les perforacions industrials d’aquest material barat 
i de fàcil accés suggereix quelcom aterrador sobre la vida de les 
imatges a l’era digital: algorítmiques, d’un sol ús i més allunya-
des que mai de l’original.


