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Rambla Nostra Senyora, 6 - Vilafranca del Penedès

     n algunes cultures es diu que les fotografi es s’enduen l’ànima. Potser me n’he emportat unes quantes,

     perquè sé que també aquí hi ha gent que vol conèixer l’esperit i l’ànima d’aquells altres amb els quals 

compartim la nostra Terra.  

Per aquesta raó he fet de la fotografi a el meu mitjà d’expressió, no solament artístic, sinó també vital, intentant

acostar aquestes altres cultures que ens aporten una infi nitat de riqueses visuals i personals. Una petita 

aportació més al desig de suprimir fronteres espacials i culturals amb l’ànim de presentar l’home en la seva 

més àmplia diversitat de maneres d’entendre un mateix món, un mateix univers. 

Un tresor massa preuat per no compartir-lo amb els altres a través de les fotografi es d’aquesta exposició 

de Cultures tribals, un retrat de la bellesa i la diversitat dels pobles indígenes que també exposa la crisi 

humanitària i mediambiental que molts d’ells travessen i que fa perillar la seva supervivència. Una crida a 

l’acció que posa de manifest la necessitat creixent i universal d’anteposar els valors humans als econòmics, de 

frenar el canvi climàtic i la destrucció de les selves tropicals, de redefi nir els conceptes occidentals de progrés i 

desenvolupament, de donar la importància merescuda als valors indígenes d’equilibri, humilitat i reciprocitat.

En un món com el nostre, hem d’aprendre d’aquestes cultures minoritàries, que durant milers 

d’anys han viscut en harmonia amb el seu entorn i que només després del contacte amb 

nosaltres han començat a sucumbir. La seva supervivència ens benefi cia a tots. La diversitat 

que representen ens demostra que hi ha formes de vida alternatives que també poden tenir èxit. 

Ens ensenyen a distingir entre el que realment compartim tots els éssers humans i el que no és 

més que condicionament social.

Cultures tribals és una mostra de la diversitat que existeix al nostre voltant i que enriqueix el 

nostre planeta. L’acostament i l’interès en altres cultures ens ajudarà a viure en un món pacífi c 

i ple d’enteniment. 
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Petits nambas preparant el menjar, Tanna, Vanuatu
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“La terra és la nostra vida, la nostra sang. Sense la selva no podem viure” 

 Penan, Malàisia
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Cerimònia singsing, Goroka, Papua Nova Guinea Dones surma, Vall de l’Omo, Etiòpia

Dona kuna, Ailigandi, Panama Màscara cerimonial, Papua Nova GuineaPaisatge, Tibet

Cultures tribals inclou una selecció d’objectes utilitzats 

per a diferents tribus i ètnies que evidencien la riquesa 

cultural i la capacitat d’adaptació i de creació de l’ésser 

humà allà on estigui.

Cerimònia de circumcisió, Lowkueria, Vanuatu


