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Explica breument el contingut de l'exposició 

 
Perquè aquesta temàtica ? Perquè t'has decidit per aquestes imatges ? 

 
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb aquesta exposició ? 

 
Utilització d'algun procés o tècnica que vulguis destacar ? 

 
Si us plau, envia aquest qüestionari a exposicions@afocer.cat una setmana abans de la data 
d'inauguració de l'exposició, juntament amb totes les fotos en baixa resolució per la web i en alta 
resolució pel butlletí (butlleti@afocer.cat) i la foto de la portada/presentació de la mateixa. 
 

L’exposició és un breu recorregut per l’ànima de Cuba, es va realitzar en un viatge de vacances l’anterior 
mes de setembre. 
El recorregut es desenvolupa per l’Habana- sobretot a l’Habana vieja- passa per  Trinidad, Cienfuegos, 
playa Ancon, Viñales, Sanctu Spiritu i Cayo Santa Maria, però sobretot es centra en la vida als carrers de 
l’Habana Vieja i  Trinidad. 
 
 

Quan vaig decidir anar de vacances a Cuba, la idea inicial era deixar-me sorprendre amb els colors, però 
realment lo que em va sorprendre va ser l’ànima de la gent, la seva generositat, i la manera de viure la 
vida, viure d’una manera molt diferent a la nostra. Aquest impacte, la seva àncora i la seva història em van 
fer canviar de perspectiva. Crec que les imatges son un reflex d’aquesta manera de viure, i sobretot de la 
seva forma de viure la vida. 

He intentat reflectir què és Cuba, molt més enllà de la platja, de la imatge del gigolò, de la pobresa, de 
l’arribada del capitalisme salvatge, de la supervivència d’un règim- més enllà de la figura política-. He 
intentat ensenyar l’anima de la gent, i la seva vida al carrer, sobretot la vida al carrer. 

Francament el meu desconeixement d’eines d’edició m’ha fet demanar ajut a més d’un soci de 
l’agrupació, i he d’agrair  sobretot al Laureà Pinyol el seu ajut i la seva paciència per a ensenyar-me les 
eines de photoshop i per donar-me recursos per a poder explicar històries, i també la Glòria Molina per 
ajudar-me a fonar-li forma a tot plegat. Totes les fotos s’han editat amb el Camera Raw i Photoshop. 


