
Ja ho diuen que Roma es limita a una 
postaleta. Així i tot, qui sigui capaç 
d’afirmar això, s’equivoca. La ciutat creix 
a través de la perifèria desordenada 
i caòtica que ja Passolini va retratar 
amb el seu ull popular i crític. Sempre 
hi ha material, es vagi on es vagi, i 
això demostra que el món és una 

entitat purament reciclable, d’idees, 
experiències, imatges i intencions. 
Jo mateix acabo de tenir el plaer 
d’acompanyar a Joan Villaplana i 
Casaponsa al llarg d’una intensa setmana 
a la città eterna. Hem traspassat plegats 
la metròpoli del temps, de Torre Vecchia a 
Primavale, de Monteverde a Bravetta, de 
l’EUR i el Serpentone al sempre mitificat 
centre del món, allà on tots els camins 
conflueixen... Aquesta nit partim de 
Civittavecchia.

Mig any enrere, si no recordo malament, 
la primera encaixada fou davant del 
Pompidou. Si bé és cert que ja coneixia 
aquest fotògraf provingut d’una ampla 

i allargada família de fotògrafs –l’avi, 
el pare i els fills–, mai no havia tingut 
l’ocasió de conèixer-lo de debò. A 
París, la conjuntura fou favorable, i vaig 
gosar d’acompanyar-lo al llarg de les 
passejades a través de la Seine. Ell, amb 
la seva Leica, disparava el dispositiu des 
d’una riba a l’altra. Jo, admirat, li sostenia 

l’americana servilment –el mes de 
març s’havia presentat sorprenentment 
assolellat a la ciutat de les llums. Ell 
parlava i treballava com si res, com si una 
cosa no destorbés l’altra. Segons em va 
dir, havia de concloure una feina. 

El resultat d’aquest esforç ha estat Metro 
polis. Escenaris urbans 2002-2005, 
produïda pel COAC i comissariada per 
l’austríac Moritz Neümuler. Un treball que 
malgrat tot, i en paraules del seu autor, es 
troba perennement inacabat. Tal vegada 
som davant d’una obra de vida. «Però tinc 
ganes de fer coses noves. Duc molt de 
temps amb aquest projecte al cap», diu 
en Joan Villaplana des de la coberta del 

vaixell de la companyia Grimaldi, mentre 
les llums provinents de la costa italiana 
s’allunyen, com si fos el món qui partís i 
no pas nosaltres. Al bar de la nau, davant 
d’un Nero d’Avola, denominació vinícola 
d’origen sicilià per excel·lència, provem 
d’esmorteir un possible rodament del cap. 
És l’hora de les preguntes:

Com va començar tot? 
L’any 2002 vaig realitzar un viatge per 
diverses ciutats europees. Tot just havia 
acabat la carrera d’Humanitats, al 
llarg de la qual vaig estar-me cinc anys 
sense tocar una càmera ja que sentia 
la necessitat d’ampliar coneixements. 
Durant aquell viatge per Europa vaig 
tenir l’oportunitat d’assistir a un 
seminari a Arles, a França. Això em 
va acabar d’animar. De sobte, em vaig 
retrobar amb la fotografia. Ara em 
sentia més capaç.

Sí, però com i a on exactament va néixer 
el projecte? 
Vaig realitzar el primer assaig a 

ESCENARIS SOTA UN MATEIX SOSTRE
Joan Jordi Miralles

«EN EL CAS DE LES FOTOGRAFIES DEL METRO, TENIA EN COMPTE
L’ESPAI TEATRAL, LA COMBINACIÓ ESPECIAL DE GENT, LÍNIES I COLORS»

CONVERSA AMB JOAN VILLAPLANA
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Trobo encisadora la idea que els 
escenaris es trobin sota un mateix sostre. 
El sostre celestial, que és el sostre del 
nostre planeta, que a la vegada és sostre 
d’Europa, que no deixa de ser el sostre de 
les urbs que hi conté. 
Europa és el nostre continent, el més 
proper i conegut per parlar d’ell, per 
utilitzar-lo com a gran fons. Aquí s’hi 
troben les nostres grans arrels, entre 
d’altres. Europa m’atrau sempre com 
a idea, perquè assumir Europa és 

assumir les grans contradiccions, des 
de les més tràgiques de les accions 
humanes fins a l’excel·lència i elegància 
màxima que ens ha ofert la seva 
cultura, així com el seu esgotament. No 
és pas l’únic, és clar, però parlem d’un 
continent on l’experiència humana 
ha arribat més enllà de les fronteres 
pròpiament físiques. Un continent, en 
certa manera, extraordinàriament 
formatiu. 
Aleshores, podríem dir que Europa és la 
partença i Europa és el retorn...
Europa és una atracció constant. Tot 
això no vol dir que jo hagi intentat 

EL SOSTRE D’EUROPA

l’estació de Barbès-Rochechouart de 
París. M’havia comprat una Contax 
de segona mà i volia provar com 
funcionava. Barbès és una estació de 
metro molt especial, és l’entrada al 18ème 
arrondissement, un barri multicultural 
per excel·lència. M’agrada 
l’arquitectura d’aquesta estació, per la 
qual passa una de les dues línies aèries 
del metro de París. Tenia la sensació de 
trobar-me davant d’un espai escènic.

En Joan Villaplana parla amb una mescla 
de calma i efusió, tal com parlen aquells 
que la seva feina els apassiona. Vist des 
de lluny, Metro polis sembla un treball 
ajustat a mesura, pensat amb deteniment 

i de manera esquemàtica, racionat en 
cada detall. La projecció, en poques 
paraules, d’unes intencions clares i 
rotundes.

Penso que treballo d’una manera més 
intuïtiva que no pas conceptual. A 
mesura que avanço, els criteris des del 
punt de vista formal van estructurant 
el projecte, com si es tractés de construir 
un marc on després hi sorgirà una 
imatge. En el cas de les fotografies del 
metro, tenia en compte l’espai teatral, 
la combinació especial de gent, línies i 
colors. L’andana, per a mi, és un punt 
d’observació. I l’interès del punt de vista 
formal va lligat a l’observació. 

elaborar la meva idea d’Europa. 
No sé si mirant aquestes fotos es veu 
aquesta Europa de la qual parlava 
ara. No és un treball amb una intenció 
conceptual en aquest sentit, com 
tampoc no és pròpiament documental. 
M’apassiona la idea d’Europa, és 
cert, per poder-la treballar com a 
observador i deixar-la de fons. Res 
més. Més tard potser aflora alguna 
cosa d’aquest pòsit. De fet, m’encanta 
treballar amb imatge fixa quan sovint 
té aquestes floracions: el fotògraf 
enquadra i al cap del temps sorgeixen 
altres coses en la foto emmarcada. Això 
es deu a què el component màgic de 
la fotografia no solament sorgeix a la 
cubeta del revelador, també i sobretot 
quan l’espectador observa la imatge. 
M’agrada pensar que, sovint, la feina 
del fotògraf és simplement fixar les 
condicions perquè la imatge parli. La 
fotografia és sempre un espai de trànsit. 
Com dèiem abans, simplement un medi 
entre imatge i lector.

Va ser el primer impacte que em va 
ocasionar el teu treball: semblava que un 
sol metro idèntic hagués de passar per 
cadascuna d’aquelles estacions. 
M’encanta aquesta lectura, passar 

Com si d’un escenògraf et tractessis...
No és ben bé el mateix. En aquest cas 
són els mateixos ciutadans que es 
posen en escena i en creen una. [Riu...]. 
Més que informació, si existeix una 
idea de fons en aquest treball, potser 
és la de transmetre observació. No em 
sento ningú per informar, com tampoc 
per denunciar, ja siguin fets polítics, 
històrics o socials. M’interessa, però, la 
suggestió en el públic de la fotografia. 
Per això m’agrada treballar-la amb una 
forma força objectiva, freda i frontal, 
sense deixar de banda que el punt de 
partida que s’exposa en un projecte 
com aquest, quant a l’elecció d’imatges 
i temes, és totalment arbitrari. Tampoc 

«LA FEINA DEL FOTÒGRAF ÉS SIMPLEMENT
FIXAR LES CONDICIONS PERQUÈ LA IMATGE PARLI»

Joan Villaplana, sèrie París,

dins del projecte Metro Polis.
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d’andana a andana seguint aquesta 
horitzontal europea que va de 
Brussel·les a Roma, de Lisboa a Berlín, 
seguint una línia contínua i comuna, 
aquesta imaginària línia 0 del metro 
d’Europa que hi veus, on anem trobant 
diferents europeus que esperen el tren 
que els durà a les seves respectives 
destinacions de la gran ciutat... Però 
també és cert que les fotografies, posades 
de costat, trenquen aquesta narrativitat 
horitzontal i n’estableixen alhora una 
de vertical.
Aleshores, hi ha la intenció, volguda o 
no, d’establir una sèrie de vincles entre 
aquestes ciutats sota un mateix sostre?
No sé si volguda, però imagino que 
d’alguna forma hi ha una intenció 
de veure-hi Europa i els seus vincles 
a través de ciutat i ciutadania, del 
seu paisatge humà i urbà i de la 
convivència d’aquests termes. La 
ciutat és la màxima organització 
humana. La metròpolis, o ciutat-mare 
en el seu origen etimològic i en la seva 
concepció metafòrica, es va repetint 
arreu. Observar-la és apassionat, com 
apassionant és observar un formiguer 
o un eixam d’abelles per conèixer 
aquestes espècies i la seva condició. 
També cal tenir en compte que Europa 

segueix sent la gran metròpolis 
del món, per la seva trista història 
colonitzadora. I avui podem constatar, 
com observem en les andanes del metro, 
el retorn a la gran metròpolis de tanta 
diversitat de gent i varietat ètnica 
provinent de les antigues colònies. En 
qualsevol manera, la intenció no és 
estrictament documental. 
Tampoc no és purament poètica...
La fotografia sempre estableix 
paral·lelismes amb la poesia per la 
seva estètica vertical. Hi ha autors, 
com Duane Michals, que han treballat 
una possible narració horitzontal 
en fotografia, com si d’un còmic 
amb les seves vinyetes es tractés. 
Però el terreny propi de les històries 
horitzontals és el cine o la novel·la. 
En aquest treball intento donar una 
forma al meu fotografiar, i el que 
més m’interessaria ara mateix és la 
recerca d’un documentalisme poètic, 
tal com reclamava en una entrevista el 
fotògraf brasileny Miguel Rio Branco, 
però potser d’una altra manera, és a 
dir, amb els ingredients de la forma 
que el documentalisme més canònic 
van aportar... i una certa poesia. 
Considero, de fet, que la fotografia 
ha de tendir més cap a la poesia, 

on sempre s’ha sentit més còmoda. 
I, per altra banda, també considero 
que no té sentit seguir fent fotografia 
directa, la Straight Photography 
com es coneix tradicionalment. Cal 
recordar en aquest sentit que la solució 
postmoderna davant d’aquesta crisi, 
quan es pensava que ja no quedava 
res més per fotografiar, va ser recrear-
s’hi, reciclar les mateixes imatges, 
convertides en models, per fer-ne de 
noves. I potser, el que cal realment és 
obrir la fotografia més a la imaginació 
i a la creativitat, i buscar formes 
narratives que s’adeqüin a la nostra 
època, i, alhora, provar d’agafar part 
de l’encàrrec que tenien altres arts en el 
passat per representar el món. 
Considerant que a alta mar no és permès 
de fumar a l’interior d’un vaixell, en Joan 
Villaplana es veu obligat a encendre’s 
un piti a coberta. Una cavil·lació, una 
disquisició, una divagació poden tenir 
el seu moment de glòria a l’entremig 
d’aquesta pausa. Al voltant nostre, no 
hi ha pas turistes alemanys disposats 
a passar llargues temporades en illes 
mediterrànies. Repartits aquí i allà, resten 
tan sols camioners embotits en camises 
desbotonades que, de tant en tant, es 
graten l’estómac i es netegen la gola amb 
sorolls ultramarins.

no pretenc buscar aquella objectivitat 
sagrada i tan anhelada, sovint, pel 
documentalisme. És aquesta la raó 
per la qual m’agrada que els treballs 
siguin oberts a la interpretació, que 
s’estableixi un diàleg entre imatge i 
lector. Adoro els comentaris de la gent, 
saber què hi veuen, com interpreten el 
món i tantes coses. Descobrir la manera 
com cadascú mira el món ens ajuda a 
conèixer millor les persones. I el fotògraf 
no és més que un medi. Algú que, més 
que ensenyar, pot aprendre des de la 
seva posició intermèdia.
Tot d’un plegat, en Joan Villaplana s’alça i 
es disculpa. «Vaig a donar un tomb per 
coberta. Vull comprovar la distància 

entre Còrsega i Sardenya.» Efectivament, 
a babord apareixen il·luminades 
minses poblacions costaneres, talment 
una aglomeració espontània de 
constel·lacions terrestres. Còrsega, per 
la banda d’estribord, roman a l’aguait 

dels nostres fars, gairebé a les fosques. 
L’estret de Bonifacio, d’onze quilòmetres 
d’amplitud, representa sobtadament la 
distància entre aquells que reposen, a 
banda i banda, i aquells que travessen 
llurs vides, invisiblement i sigil·losa.

«LA IDEA DE FONS DEL MEU TREBALL
ÉS TRANSMETRE OBSERVACIÓ»
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Hom espera alguna cosa, sota els llençols 
o dempeus a la coberta d’un vaixell a cent 
metres respecte el fons del mar. Hom 
resta en un lloc, tal vegada diferint alguna 
acció important o anhelant escometre’n 
alguna el més aviat possible: davant 
d’una porta secreta o en una plataforma 
d’un metro d’una capital europea, tots 
esperem allò que creiem que no ha 
d’arribar mai i no obstant això sempre 
acaba arribant, sigui una pausa o una 
acció de l’irrefrenable destí. Nosaltres 

aguaitem un nou dia, sempre damunt 
la coberta i amb una bufanda al coll. 
Els habitants de Metro polis romanen a 
l’espera del metro, un giny apropiat per 
córrer sobre carrils i destinat a remolcar 
vagons amb persones, animals o coses 
en el seu interior. Aparentment, l’espera 
d’un d’aquests artificis és física, és a dir, 
present i indeleble; en realitat és un traçat 
de temps inexistent, un interval suspès 
entre alguna cosa que acaba de succeir i 
alguna altra que encara està per ocórrer. 
L’espera s’ha convertit en el no temps 
del deliri de la nostra època. A la pràctica, 

S’escampa un nou dia. A popa, que 
avui ens orienta cap a llevant, un pintor 
eixelebrat es dedica a pintar núvols amb 
tonalitats copioses. (Res de nou, una 
metàfora tòpica i típica.) I la llum? Com 
és la llum a les cavernes? Sembla que la 
dificultat hagi de ser desmesurada, tenint 
en compte que tan sols treballes amb la 
càmera...
La llum sempre és una incògnita. Cada 
metro té la seva i haig d’adaptar-m’hi. 
He tingut molts problemes per exemple 
a Roma i a Lisboa. A Barcelona, en 
canvi, la il·luminació és bona. També a 
París és òptima.
I per què els exteriors en blanc i negre?
El blanc i negre és molt fotogràfic. 
Escullo aquest format per una qüestió 

ningú no recorda una bona espera. 
Malgrat tot, qui espera desespera, encara 
més quan prova de crear les condicions 
idònies que provocaran la suggestió. Què 
implica l’espera per a un fotògraf? 
Retratar l’espera és retratar un temps 
mort, un absurd, un fora temps on 
les persones mediten, es distreuen 
observant l’altre o simplement es troben 
a si mateixes o entre elles de forma 
accidental. Per trivial que sembli, 
l’espera sempre amaga una esperança. 

Em fas venir al cap la imatge d’un 
pescador pacient...
Com Cartier-Bresson, que deia que la 
càmera és un instrument d’intuïció 
i espontaneïtat. Per copsar l’instant 
decisiu, tal com definia ell la fotografia, 
cal una actitud que requereix 
concentració, disciplina mental, 
sensibilitat i sentit de la geometria. 
Penso que potser la forma que busco 
en aquest treball es basa en posar un 
marc sobre la realitat i esperar a veure 
què hi passa; és a dir, en crear un espai 
contemplatiu que permeti l’observació 

pràctica, simplement. Tot i que després 
m’agrada molt veure els dos àmbits 
de la ciutat diferenciats precisament 
d’aquesta forma.
Quines consideres que han estat les teves 
màximes influències en el món de la 
fotografia?
El que més em va impactar als inicis 
va ser Walker Evans, la seva ètica 
formal, la seva humilitat, la seva 
franquesa... De Cartier-Bresson cal 
no oblidar la seva definició de la 
fotografia en consideració al que ell 
anomena l’instant decisiu, com aquesta 
conglomeració d’energies es dirigeix a 
un únic punt, confluència irrepetible 
en l’espai i el temps, tal com podria 
suggerir la fotografia de la parella que 

L’ESPERA

L’ARRIBADA ÉS LA 
PARTENÇA

«PER TRIVIAL QUE SEMBLI,
L’ESPERA SEMPRE AMAGA UNA ESPERANÇA»
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i el moviment a través d’aquesta 
realitat cap a la direcció que cadascú 
prefereixi, tal com succeeix a l’andana 
del metro, on s’obre l’imaginari de 
cadascú.
Contemplant les teves fotografies vaig 
pensar que allí sota, a les cavernes del 
metro, el temps no oscil·lava. Seguint el 
mateix discurs, em va agradar creure que 
les fotografies havien estat realitzades en 
un instant únic i paradoxalment idèntic. 
Exactament! Vaig ser a tots els metros 
europeus el mateix dia a la mateixa 

hora fent la foto. [Riu...]. Tal com dèiem 
abans, cal emmarcar un moment que 
es pot transformar en fantasia enmig 
de la realitat. La imatge ha de tenir 
autonomia més enllà del fotògraf. I, de 
fet, moltes coses emanen de l’espera. 
A vegades, aquesta espera té lloc en 
la frontera entre l’espai públic i l’espai 
privat. En una de les estacions de Berlín, 
per exemple, apareix una dona esperant 
el metro; darrere seu hi ha un bloc de 
pisos, dormitoris a través dels quals 
poden veure-la, espiar-la. T’interessava, 

es petoneja davant del TGV trompe l’oeil 
de Marsella. De Robert Frank, en canvi, 
m’interessa la seva percepció del que 
no ocorre sense deixar d’ocórrer. De 
Sugimoto en destacaria la seva postura 
per enfrontar el temps, molt japonesa. 
Cal tenir els clàssics sempre presents, 
perquè, com deia Calvino, són clàssics 
aquells als quals sempre s’hi torna.
Des de proa, albirem com Barcelona 
comença a vestir la terra: la Torre Nouvel 
trempa, el skyline limítrof ens aguaita 
impertinent i cromàtic. En un moment 
o altre davallarem d’aquest vaixell i tots 
aquests éssers vertebrats s’allunyaran 
més enllà dels confins del visible. La 
immensa majoria es dissiparan en el 
temps, com tota la resta. Tal vegada 

«EN OBSERVAR UNA GRAN ORGANITZACIÓ COM UNA METRÒPOLIS,
UN SE N’ADONA QUE PERTANYEM BEN BÉ AL REGNE ANIMAL»

en Joan Villaplana pujarà a d’altres 
naus i travessarà noves fronteres, a la 
recerca de la perfecció de la seva obra. 
Veient-lo recolzat a la barana, mentre 
llencem l’àncora, sembla que ell, en 
comptes d’arribar, estigui a punt de 
partir. Les fotografies, aquests espais 
que ell delimita a través dels seus marcs, 
de la seva òptica personal, l’esperen i 
l’esperaran el temps que calgui, com 
si fossin peixos i ell un pescador atent, 
curiós i damunt de tot pacient. Per cert, 
Joan, abans de tocar terra, què canviaries 
del teu treball? 
Bastantes coses... Però més aviat, a 
part de canviar-ne, hi afegiria nous 
aspectes, com si fossin noves capes. 
Això és el que fa que no sàpiga quan 

podré abandonar el projecte, per cansat 
que estigui en certs moments i encara 
que estigui iniciant nous projectes. 
Això empitjora les coses, perquè en el 
fons mai no sé donar per fet i satisfet el 
projecte. A cada ciutat on vaig inicio 
coses noves que per ser coherent hauria 
d’aplicar de nou en moltes de les ciutats 
europees on ja he treballat. Tinc una 
certa sensació que aquest treball que 
vaig començar com un exercici per 
iniciar-me en la meva fotografia, no em 
deixa veure la fi, convertint-se tot plegat 
en un mateix parlar. El problema 
és que el projecte mai no serà prou 
complert, i d’aquesta manera no seré 
capaç d’abandonar-lo.
Tant de bo sigui així... 

així doncs, emfatitzar les contradiccions 
(urbanístiques, arquitectòniques, socials) 
de la metròpoli?
És al·lucinant veure com vivim, com 
compartim l’espai comú de les ciutats. 
De vegades penso que és meravellós; 
de vegades penso que és desesperant. 
Imagina’t tenir una càmera màgica 
que ens permetés veure els murs i 
les parets com si fossin de vidre i 
observar la disposició de la gent en 
el seu àmbit privat. Que en una sola 
imatge poguéssim copsar una part 

d’una ciutat i les persones tal com 
viuen, com quan veiem la filmació del 
cau d’alguna espècie animal en un 
capítol d’en Rodríguez de la Fuente. 
Som tan a prop i tan lluny alhora… 
En observar una gran organització 
com una metròpolis, un se n’adona 
que pertanyem ben bé al regne animal. 
Tanmateix, com ja he dit, no pretenc 
denunciar res.
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