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Giovanni Battista Piranesi, Veduta dell’avanzo del Castello, che prendendo una porzione dell’Acqua, 1753, aiguafort, 45,5 x 69 cm.

Humberto Rivas, Belchite, 1981, gelatina de plata, 40 x 50 cm.



Per mi, pensar en Piranesi suposa un exercici de melangia, un viatge al passat. Encara recordo 
un estiu de la meva joventut a Roma, a l’abadia de Sant Anselm, a l’Aventí, visitant el meu oncle, 
que n’era l’ecònom, i com des de la piscina del monestir benedictí s’albirava l’únic edifici que 
Piranesi va construir durant la seva vida, Santa Maria del Priorat, seu dels cavallers de l’Orde 
de Malta. Va ser allí on vaig sentir per primer cop el nom de Piranesi. Poc temps després, a la 
nostra galeria del carrer de la Palla, 23, el meu pare pujava corrent els esglaons que separaven 
la sala dels despatxos portant als braços llibres de gravats que havia comprat en un llibreter de 
vell del barri. Primeres edicions de les Vedute di Roma, el tractat arqueològic Della magnificenza 
ed architettura de’ romani, la sèrie completa de les Carceri i les dues columnes, la Trajana i l’An-
tonina, en un acordió de tres metres amb set grans làmines. 

Posteriorment, l’atzar em va fer conèixer a Londres, en un curs d’arts decoratives, John  
Wilton-Ely, el principal expert en l’artista, i vaig passar d’estudiar les porcellanes de Derby, que 
m’interessaven ben poc, a aprofundir en la influència de Piranesi sobre els germans Robert  
i James Adam. Durant el dia em sentia deixeble de Wilton-Ely i volia saber-ho tot de Piranesi, 
mentre que a la tarda comprava alguns gravats en antiquaris especialitzats de Mayfair, que, 
juntament amb els que ja teníem, van conformar la primera exposició que li vam dedicar a l’an-
tiga galeria, el 1990. Després n’hi va haver d’altres —Roma vista per Piranesi (1992), Piranesi 
clàssic (2004), Piranesi. Amor per Roma (2006), Piranesi–Milicua (2011)—, en el mateix esta-
bliment i en museus com el de Montserrat, on vaig poder estudiar el fons gràfic del mestre  
venecià que es conserva al monestir. El 2008 vaig escriure Els Piranesi de Montserrat, un llibre-
catàleg que és la meva modesta contribució a la vastíssima bibliografia sobre aquest artista. 
Piranesi es va colar com un fantasma en les nostres vides, i mai no hem pogut alliberar-nos de  
la seva ombra densa ni del seu embruix. Mònica Ramon, la meva germana, recull el testimoni i 
segueix explorant el seu món, ara en contrast amb l’obra d’un dels grans fotògrafs contemporanis.

En rigor, revisitem Piranesi al nostre nou espai, relacionant les seves creacions amb les  
fotografies enigmàtiques d’Humberto Rivas. Més enllà de les analogies formals que hom pot 
establir entre aquests dos grans mestres de l’obra en blanc i negre —sobre paper gravat  
i fotografia, o viceversa—, existeix un transfons similar: l’ensomni per la ruïna, pel temps trans-
corregut, la malenconia que envolta les vides ja existides. Ambdós artistes es mouen amb  
desimboltura poètica en el fragment per plasmar un temps de frontera, en què un món s’esva-
eix i un altre encara ha d’arribar. 

Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, Treviso, 1720–Roma, 1778) va viure els darrers 
ecos del Rococó però ja pertanyia de ple al món neoclàssic. Combinava com ningú la rocalla 
amb el capitell, i aquest caràcter bipolar l’empenyia a defensar amb vehemència romàntica  
els seus postulats sobre quelcom tan seriós com l’origen de l’Antiguitat clàssica. Vistos avui, els 
seus arguments resulten còmics, pel fet que situava la primera baula del món a Roma, negant  
i esborrant així de cop l’existència dels etruscs i, sobretot, dels grecs. 

Quasi amb febre romàntica i envoltat de vapors d’opi, Piranesi treballava de manera incan-
sable, ratllant amb el burí la planxa de coure per erigir castells de tinta en paper verjurat. Un 
tità que va crear una cartografia, un atles, com vam poder veure recentment en la mostra  



monogràfica que li va dedicar la Biblioteca Nacional de Madrid. Les seves vistes de Roma eren 
les postals que els primers turistes s’enduien de la ciutat, com avui dia nosaltres comprem 
imants per a la nevera. Alguns que solament havien conegut Roma a través d’aquelles imatges 
se sentien frustrats en contrastar l’ideal gravat amb la crua realitat, ja que l’escala de Piranesi 
és exagerada, mirant a ressaltar la grandiositat de l’arquitectura i els monuments de la ciutat 
del Tíber. Si contemplem qualsevol vista romana de Piranesi ens adonem que els seus personat-
ges semblen formigues, mentre que la vegetació creix enredada en edificis antics abandonats 
que s’imposen com colossos. Gairebé sempre Piranesi exagera, però del seu cervell negre —una 
expressió afortunada de Marguerite Yourcenar—, negre, sí, i fecund, brollen formes per narrar 
el seu present amb la mirada fixa en el retrovisor del passat. 

Crec que allò que avui ens fascina de Piranesi és la juxtaposició d’èpoques que cristal·litza en 
la seva obra i la fa eterna, despullada de temps. Quelcom semblant ens passa amb les fotografies 
d’Humberto Rivas (Buenos Aires, 1937–Barcelona, 2009), que són retrats d’edificis sense pre-
sència humana, objectes tocats per la llum. Piranesi també sap jugar amb la tinta i el blanc del 
paper per il·luminar les seves vistes, i ens brinda paisatges en clarobscur com sols Rembrandt  
i més tard Fortuny van ser capaços d’assolir. Reunir ambdós artistes en aquesta mostra és  
una idea feliç.

Artur Ramon

Humberto Rivas, Lleida, 2009, gelatina de plata, 60 x 80 cm.



Giovanni Battista Piranesi, Veduta del Tempio detto della Tosse su la via Tiburtina, 1763, aiguafort, 44,5 x 57,5 cm.

Humberto Rivas, Granollers, 1983, gelatina de plata, 35 x 45,5 cm.



Humberto Rivas, ST, 1979, gelatina de plata, 35,5 x 35,5 cm.

Giovanni Battista Piranesi, Dimostrazioni dell’Emissario del Lago Albano, 1764, aiguafort, 41,2 x 56 cm.



Giovanni Battista Piranesi, Veduta del Piedestallo dell’Apoteosi Antonio Pio, 1774-1779, aiguafort, 48,5 x 69,8 cm. 

Humberto Rivas, Granollers, 1983, gelatina de plata, 36 x 46 cm.



Humberto Rivas, Cabo de Gata, 2001, gelatina de plata, 70 x 90 cm.

Giovanni Battista Piranesi, Rovine delle Terme Antoniniane, 1765, aiguafort, 40 x 70 cm.



L’eix que manté l’actualitat de les obres de Piranesi 
i Rivas és l’expressió romàntica. A partir del Roman-
ticisme, tot allò que no s’albirava nítid i lluminós, 
sinó misteriós i fosc, és a dir, les característiques 
que en el Renaixement es consideraven contràries 
a la bellesa —el caos, l’obscuritat, la lletjor, la des-
proporció, la imperfecció o l’irracional—, van passar 
a tenir cabuda dins l’àmbit estètic. Va ser llavors que 
es va poder apreciar la bellesa des d’altres valors.

Una de les influències més clares de la pintura 
romàntica la trobem en els gravats de Giovanni 
Battista Piranesi. Tot i que les seves intencions no 
eren romàntiques, oferia elements compositius per 
assolir una imatge que expressava un sentiment 
carregat de tragèdia i melangia; aquesta és la sín-
drome de la ment romàntica. Piranesi, interessat 
en representar les troballes de ruïnes romanes que 
s’estaven produint, va aconseguir transmetre una 
visió molt personal. En els seus gravats els temples 
apareixen com vestigis, formes esquerdades, recar-
golades i tortuoses, i es mostren escenaris on l’ésser 
humà apareix diminut, absorbit per un món desco-
negut, llunyà i, no obstant això, grandiós i originari. 

A partir de Piranesi, les ruïnes romanes, gregues 
o etrusques es van contemplar des de la grandesa 
però també des de la caducitat que comporta tota 
civilització, el caràcter perible del temps i el fet  
inevitable de la mort. Com si tota esplendor portés 
a dins sembrada la llavor de la seva destrucció. Les 
ruïnes eren l’evidència de la transitorietat de les  
coses, alhora que presentaven un escenari contra-
dictori: l’ésser humà, amb tota la seva genialitat, 
apareixia formant part de la natura i, al mateix 
tems, devorat per ella. El coneixement d’aquesta 
contradicció, essència de la ment romàntica, ha  
estat definit per Rafael Argullol com una ferida de 
la consciència o una clarividència tràgica.

En els paisatges de Rivas podem observar aquest 
mateix interès. No sols en les seves ruïnes, on apa-
reixen esquerdes als murs, plantes enfiladisses i en-
ramades; també a les fotografies —que representen 
fàbriques abandonades i cruïlles de carrers, finestres 
i portes tapiades—, en les quals preval igualment 
aquella harmonia contradictòria i inquietant: el 

temps ho ha posat tot al seu lloc. Tant si és de nit, a 
la penombra o el capvespre, amb els fanals encesos 
o en els reflexos a l’aigua, les seves fotografies de 
paisatges transmeten l’impuls que experimenta 
l’artista romàntic, per qui la nit no és absència, sinó 
força, presència. Les fotografies de Rivas, que reflec-
teixen el seu món interior, revelen l’interès per allò 
inexplicable, incert i misteriós. Encara més, el mis-
teri, motiu de la seva introspecció, esdevé quasi  
el tema mateix de la seva obra. 

Si considerem el fet que inicialment els gravats 
de Piranesi es feien amb la idea de vendre’ls als 
grandturisti que volien endur-se un record de 
Roma, i que, en el cas de Rivas, les fotografies sorgi-
en d’un lloc i un moment concrets en què la llum  
es reflectia sobre el negatiu, podríem dir que en 
ambdós artistes la creació partia d’un espai «real». 
Tanmateix, en definitiva tots dos representaven un 
món de ficció. Però no una ficció situada en l’àmbit 
de la fantasia, sinó estretament relacionada amb la 
seva condició personal, és a dir, en sintonia amb  
la manera com es veien ells mateixos. La ficció com 
a projecció d’un anhel profund. En el cas de Piranesi, 
conseqüència d’una cruïlla de la història en què va 
assumir com a pròpia la necessitat d’atorgar a Roma 
la supremacia de l’antiguitat clàssica i, per tant, de 
l’eternitat. En el cas de Rivas, era la sortida d’una 
personalitat extraordinàriament hermètica i fràgil, 
de manera que la creació artística donava veu al seu 
propi dolor.

En ambdós artistes, aquest anhel profund va  
començar amb una cerca dels seus orígens. Piranesi 
anava a trobar als jaciments arqueològics d’una 
Ciutat Eterna emergent, mentre que Rivas buscava 
el Buenos Aires de la seva infantesa perdut a la seva 
memòria, i el va trobar en les fàbriques abandona-
des del barri del Poblenou, a Barcelona. Això ens 
mostra que, en el fons, tots dos experimentaven la 
creació como un viatge interior envers un lloc que 
reconeixien com a propi i originari, cap al qual es 
dirigien per resoldre el seu present immediat. 

Contemplem ara, de manera simultània, les vistes 
de Roma de Piranesi i els carrers i edificis de zones 
perifèriques de Barcelona de Rivas. Els paisatges, 

Giovanni Battista Piranesi i Humberto Rivas, 
artistes més enllà del seu temps
José A. Aristizábal



que en rigor ofereixen una descripció geogràfica, 
arqueològica —en el cas de Piranesi— i fins i tot cli-
matològica del territori, alhora expressen amb clare-
dat la sensació d’un lloc que prové de l’inconscient. 
És la imatge d’un somni, que es transmet a l’incons-
cient de l’espectador com una experiència interior 
concreta. El paral·lel entre aquests dos artistes 
transcendeix la relació formal de les ruïnes i ens 
obliga a preguntar-nos de quina manera donaven 
forma a aquests llocs somiats i originaris. 

En aquest sentit, una de les característiques 
principals de Piranesi és allò que en la composició 
es coneix com scena per angolo, un ús de la perspec-
tiva en el qual un punt de fuga dona pas a altres dos; 
el resultat és una imatge que té sentit des de múlti-
ples punts de vista. Els exemples més evidents són 
les seves Carceri, realitzades entre 1745 i 1750.  
D’altra banda, en Rivas és evident l’aprofitament  
de les cruïlles per resoldre les seves composicions. 
Un recurs que va aplicar des de les seves primeres 
fotografies, a començaments de 1970, i que va man-
tenir fins als seus darrers treballs, a la dècada del 
2000. Si l’scena per angolo va permetre a Piranesi 
concebre un espai ampli que fa la sensació de poder 
ser transitat, una mena de realitat augmentada, en 
l’obra de Rivas les cruïlles fan la sensació que hi ha 
quelcom d’ocult a l’altra banda, que no veiem però 
pressentim, que batega a l’aguait.

Una altra característica és la manera com tots 
dos representen la figura humana. Si en Piranesi, 
amb la idea de ressaltar el caràcter grandiós de l’ar-
quitectura, l’ésser humà apareix diminut, en Rivas 
aquest solament existeix en la sensació que produ-
eix la seva absència. Així mateix, podríem tenir en 
compte la manera en què cadascú manipula el pai-
satge. Piranesi, en juxtaposar ruïnes i edificis nous, 
organitza de manera magistral la composició, en  
la qual diferents èpoques configuren un escenari 
tan real com fictici. D’altra banda, la manipulació 
del paisatge per part de Rivas passa per fer ús de la 

tècnica a partir d’una doble exposició. Rivas realit-
zava dues exposicions sobre un mateix negatiu 
sense moure gens ni mica la càmera: la primera 
presa lleugerament subexposada, captada amb una 
quantitat més elevada de llum solar, i la segona amb 
el diafragma més obert per captar la llum artificial, 
com ara els fanals del carrer ja encesos. D’aquesta 
manera, aconseguia representar un lloc en penom-
bra on era possible reconèixer els detalls més mí-
nims, que amb una sola exposició s’haurien perdut. 
El fet singular és que, encara que el lloc fotografiat 
existia, no es podia apreciar tal com el presentava  
la fotografia. 

En els gravats de Piranesi veiem també la cons-
ciència de la llum, per exemple, en la manera com 
accentua les ombres en els primers plans per tras-
lladar l’espectador a una mena de lloc anhelat. 
Aquestes ombres ens fan tenir la sensació de mirar 
por una ullera, terme que permet experimentar  
la impressió que produeix alguna cosa que està  
situada a gran distància. D’aquí prové la sensació  
de sorpresa i descobriment que aconseguia generar 
en els seus gravats.

Aquestes qualitats que exposem breument, amb 
la idea de mostrar l’interès de tots dos artistes per 
configurar un lloc imaginari, ens porten a un aspecte 
que potser comportaria una reflexió més profunda  
i que confirma l’encert d’aquesta mostra en reu-
nir-los: el fet que tant Piranesi com Rivas van ser 
treballadors artesans. Dominaven el seu ofici fins  
al punt que van aconseguir transcendir la idea con-
vencional de representació en virtut de les seves 
possibilitats expressives. Piranesi i Rivas, partint 
d’allò que a la seva època es consideraven arts me-
nors —el gravat i la fotografia, respectivament—, 
van crear un art escrit amb majúscules. I tots dos, 
sense deixar de sentir-se ells mateixos gravador  
i fotògraf, van ser veritables artistes més enllà del 
seu temps.

Publicat per Artur Ramon Art. Bailèn 19, 08010 Barcelona
Traducció: Montserrat Pérez
Fotografia: Guillem Fernández-Huerta (Imatges obra Piranesi)
Disseny gràfic: Mariona García



Giovanni Battista Piranesi, Veduta degli avanzi del Foro di Nerva, aiguafort, 38,5 x 61,5 cm.

Humberto Rivas, ST (Barcelona), 1980, gelatina de plata, 26 x 33 cm.
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