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Xaime Fandiño Penas. Licenciado en CC. da Información pola Universidade de Santiago de Compostela 
e Máster en Fotoxornalismo pola Universidade Autónoma de Barcelona. Completou a súa formación en 
Londres, na Saint Martin’s School of Art and Design. Actualmente traballa como fotógrafo free-lance, profe-
sor de fotografía e documentalista. Participou en diversas mostras colectivas e presentou o seu traballo en 
varias exposicións individuais: «Nuevos Sentidos del Mundo» no Alcázar de Toledo, «A realidade asolagada» 
en Madrid e Guadalajara e «Desexar o Mundo» no Museo do Pobo Galego. Realizou tamén diversas pezas 
audiovisuais, entre elas un documental sobre a situación dos indíxenas peruanos e bolivianos da Cordilleira 
dos Andes, e agora mesmo dirixe un documental, La tierra se nos estrecha, sobre a realidade cotiá dos 
palestinos en Cisxordania, en fase de postprodución.

DESEXAR O MUNDO. Liceo de Ourense do 2 ao 15 de novembro. Fronte a unha concepción 
da imaxe que esmorece na procura da realidade, da memoria e do compromiso, neste momento histórico 
de saturación tecnolóxica e informativa, esta colección de fotografías, (e cómpre dicir, de momentos 
intensamente vividos), procura combater a imaxe como ornamento e cerimonial. Recuperar a necesidade 
de entendemento, facérmonos conscientes da alteridade, do diferente e da dificultade de comprensión 
que nos formula e, porén, da  nosa propia identidade. Porque é a identidade a que nos define na historia, 
e nos proporciona o locus dende o cal pensarnos e relacionarnos.
Sería este traballo, por tanto, unha viaxe en fuga cara o sur. Unha alteración do discurso, unha releitura da 

xeopolítica perversa, ou mellor, unha inversión da xeopolítica na que a vida cobra sentido nese transcurso 
cotián do tempo como supervivencia. Condenados a sobrevivir nun mundo condenado a fracasar, que 
pensarán eles. E contra isto, un éxodo masivo. Un éxodo cognitivo que combata a teoría da historia única, 
lineal e confortábel. Nesta fuga urxente cara ese outro mundo posíbel, unha colección de fotografías, feitas 
polo fotoxornalista Xaime Fandiño en colaboración coa ONG FIDE, que percorren esa outra xeografía da 
América do Sur que se agocha trala cartografía do poder. Unha xeografía humana que amosa a dignidade 
indíxena das mulleres bolivianas que por vez primeira acceden á vida política baixo a lembranza de Bar-
tolina Sisa, lideresa indíxena do século XVIII brutalmente asasinada no seu combate cos conquistadores 
españois, ou os campesiños quechuas do altiplano, empeñados en sobrevivir furtivamente nesas chairas 
eternas onde a luz é tan clara que queima as sombras. Unha xeografía que viaxa a través dos Andes 
peruanos, dende Churcampa, onde a tradición do parto vertical convive cos últimos avances médicos até a 
Amazonía, fronteira última da vida salvaxe, onde rapaces e rapazas indíxenas loitan contra a discriminación 
na universidade. E chega a Centroamérica, ese recuncho de falar suaviño onde o silencio se confunde coa 
resignación, e loitan os ninguéns por un anaco de terra onde poder morrer. Unha colección de fotografías 
que pretende recuperar o valor do documentalismo fotográfico como lugar da identidade. Fuxir do conforto 
do humanitarismo, desa mirada condescendente que perpetúa a inxustiza da desigualdade, 
e converter a imaxe no antisouvenir. O fotográfico irrenunciabelmente vinculado á historia, á 
realidade e á súa capacidade de transformación. 
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