
SAMUEL ARANDA
BERNAT ARMANGUÉ
WALTER ASTRADA
SANDRA BALSELLS
JAVIER BAULUZ
CLEMENTE BERNARD
PEP BONET
MANU BRABO
OLMO CALVO
SERGI CÁMARA
JOSÉ CENDÓN
JOSÉ COLÓN
JAVIER CORSO
RICKY DÁVILA

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS
ENRIC FOLGOSA MARTÍ
RICARDO GARCÍA VILANOVA
ANTONIO GONZÁLEZ CARO
DIEGO IBARRA SÁNCHEZ
SEBASTIÁN LISTE
J.M. LÓPEZ
ANDONI LUBAKI
KIM MANRESA
ANDRÉS MARTÍNEZ CASARES
MAYSUN
FERNANDO MOLERES
ALFONSO MORAL
EMILIO MORENATTI

DANIEL OCHOA DE OLZA
ANA PALACIOS
SANTI PALACIOS
JUDITH PRAT
LURDES R. BASOLÍ
ABEL RUIZ DE LEÓN
RAFAEL S. FABRÉS
GERVASIO SÁNCHEZ
CARLOS SPOTTORNO
RAFAEL TROBAT
GUILLEM VALLE
MINGO VENERO

16 FEB.
29 MAIO
2022
AUDITORIO DE GALICIA
Avenida do Burgo das Nacións
Santiago de Compostela 

Todos os días :
10.00 - 14.00 h / 16.00 - 20.00 h
(Días de concerto ata as 19.00 h)
ENTRADA DE BALDE

compostelacultura.gal
CompostelaCultura
CCultura
CompostelaCultura
CompostelaCulturaTV

© Samuel Aranda, Lesbos, Grecia, outubro de 2015.



- 2 -

compostelacultua.gal

40 FOTÓGRAFOS COMPROMETIDOS

CREADORES DE CONCIENCIA

CHEMA CONESA

Comisario

Chema Conesa (Murcia, 1952) é li-
cenciado en filosofía e letras, na 
especialidade de historia da arte e 
en imaxe e xornalismo. En El País, 
acabou cubrindo, como fotógrafo, 
os acontecementos diarios da nova 
democracia española. O retrato 
editorial ocupou case toda a súa 
produción fotográfica. Desde 2012 
traballa de forma independente. 
Actualmente continúa o seu labor 
fotográfico e editorial e 

é comisario de exposicións e edi-
tor de libros. No ano 2010 recibiu 
o premio Bartolomeu Ros á traxec-
toria profesional e, en 2012, o Pre-
mio de Fotografía da Comunidade 
de Madrid. 

C readores de conciencia é 
un proxecto que nace por inicia-
tiva de DKV, unha empresa que 
conmemora o vixésimo aniver-
sario da súa obra social co xene-
roso empeño de pór en valor o 
traballo das persoas que se de-
dican á fotorreportaxe e reco-
ñecer con iso a transcendencia 
do seu oficio: engadir luz á es-
curidade e dar voz a quen non 
a ten.

O labor desta profesión 
sostén a primeira fronte da ve-
racidade na comunicación e so-
bre el descansa a credibilida-
de dos medios que publican as 
súas imaxes. Practican un ofi-
cio voluntariamente silencioso, 
vocacional ás veces, e con gran-
des doses de risco e desprezo á 
comodidade persoal e á seguri-
dade económica.

Adoitan ser persoas soli-
tarias, afeitas ao oficio de cazar, 
dotadas dun sentido da reali-
dade extremo, hábiles na estra-
texia do achegamento e da máis 
diversa procedencia en intere-
ses e formación. Ancoradas ao 
seu compromiso profesional, á 
decisión voluntaria que as le-
vou até alí, a súa meta é a foto, 

e non lles preocupa a súa trans-
cendencia nin repercusión. 
Non pretenden adoutrinar a 
ninguén e, con todo, a forza das 
súas imaxes provoca concien-
cia e torce vontades aínda ao 
seu pesar.

Coa acusación, por veces, de 
esteticistas da miseria humana, 
o seu traballo instálase na xes-
tión do contido e da súa forma. 
É o eterno problema da comu-
nicación das catástrofes huma-
nas, cando a dureza do contido 
se representa baixo unha sober-
bia forma estética. En non pou-
cos casos esas acusacións adoi-
tan ser o subterfuxio ao que se 
acolle quen prefire defender o 
paraíso da non conciencia.

O traballo do corenta pro-
fesionais da fotografía exposto 
aquí conforma un mapa de fei-
tos que resultan ao cabo un re-
trato veraz dos dilemas aos que 
se enfronta a comunidade mun-
dial no seu presente e no seu 
futuro. Un debuxo trazado so-
bre unhas imaxes que falan de 
compromiso, testemuño per-
soal e excelencia profesional. 

Chema Conesea, comisario
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samuelaranda.net

S

(BARCELONA, 1979)

SAMUEL ARANDA

LESBOS, GRECIA, OUTUBRO 
DE 2015

73 x 110 cm

Unha refuxiada cae á auga co seu 
bebé durante o desembarco na 
costa grega. 

«Hoxe síntome máis avergoñado 
que nunca de ser europeo. Non 
podo mirar os ollos dos refuxiados 
cando os fotografo e me pregun-
tan por que os tratamos así. Non 
sei que contestarlles. E máis can-
do pasei a metade da miña vida 
nos seus países, abusando da súa 
hospitalidade.

Europa construíu un muro invisi-
ble no Mediterráneo, que se está 
convertendo nunha fosa común de 
persoas que o noso sistema rexeita».

SANÁ, IEMEN, OUTUBRO DE 2011

40 x 60 cm

Fátima abraza o seu fillo Said, se-
miinconsciente polos gases que 
lanzou a policía sobre os manifes-
tantes contra o réxime do presi-
dente Ali Abdulah Saleh. 

«Cando concederon o World Press 
Photo do ano a esta fotografía, Fá-
tima e Said chamáronme emocio-
nados, porque se recoñeceron na 
imaxe e querían coñecerme. Collín 
un avión e ao chegar recibíronme 
xunto á súa familia. Bicámonos, 
celebramos, regaláronme flores e 
aprendín moito. Este oficio é, sen 
dúbida, o máis bonito do mundo».

XIRONA, ESPAÑA, AGOSTO 
DE 2012

40 x 60 cm

Un home de Mali percorre as rúas 
abrindo colectores en busca de 
pezas de metal, cables ou calquera 
obxecto que puidese vender para 
sobrevivir.

«Esta é unha desas fotos que dese-
xaría non ter que facer. The New 
York Times encargoume docu-
mentar a crise en España durante 
seis meses. Percorrín o territorio 
fotografando desafiuzamentos, ma-
nifestacións, pobreza. Co paso dos 
anos, estas persoas buscadoras de 
obxectos e cables convertéronse 
en parte do noso día a día». 

amuel Aranda (Santa Co-
loma de Gramanet, Barcelona, 
1979). Comezou fotografando 
os graffitis que pintaba e, de for-
ma esporádica, o que pasaba nas 
rúas de Barcelona. Admiraba o 
traballo de William Klein, e tiña 
dezanove anos cando empezou a 
vender esas fotografías a xornais 
como un extra ao seu soldo como 
revisor de contadores do gas. 

No 2000 empezou a traballar 
como fotógrafo para a axencia 
EFE en Oriente Medio, onde vol-
veu dous anos despois a cubrir os 
conflitos de Gaza, Iraq e Líbano.

En 2011, comezou a cola-
borar regularmente para The 
New York Times, cubrindo as 
revoltas da Primavera Árabe 
en Tunes, Exipto, Libia e Iemen. 
En África, documentou a epi-
demia de Ébola e un ano máis 
tarde, The New York Times pu-
blicou a súa reportaxe sobre a 
crise económica en España.

As súas fotografías expuxé-
ronse na Fundación Telefónica 
de Chile, na Fundación La Caixa, 
en Brasil, o Centro de Cultura 
Contemporània de Barcelona, o 
Palau da Virreina, o festival Visa 

Pour L’Image, a Silk Road Gallery 
de Teherán e o Instituto Cervan-
tes de Nova York e Tunes.

Entre outros galardóns, re-
cibiu o Premio Nacional de Fo-
tografía 2006, o World Press 
Photo en 2011 e en 2012, o Ni-
kon, en 2015 e 2016, e o premio 
Ortega y Gasset 2016. Actual-
mente reside en Crespia, unha 
pequena localidade da Catalu-
ña rural, e compaxina a súa co-
laboración en The New York 
Times con proxectos documen-
tais. É membro da axencia bri-
tánica Panos Pictures.



- 4 -

@bernatarmangue

B

(BARCELONA, 1978)

BERNAT ARMANGUÉ

PRAZA TAHRIR, O CAIRO, EXIPTO, 
OUTUBRO DE 2011

73 x 110 cm

«As protestas en Exipto comeza-
ron en xaneiro dese ano. Nove 
meses despois, miles de exipcios 
volvéronas a ocupar ao berro de 
“Fóra, fóra!”. Aos poucos días, Mo-
hamed Morsi gañaría as primeiras 
eleccións posteriores á época de 
Mubarak pero, un ano máis tarde, 
a cúpula militar orquestraría un 
golpe de estado para colocar o ma-
riscal Abdelfatha Al-Sisi no cargo 
de presidente de Exipto. A Prima-
vera Árabe fracasara».

NILIN, INMEDIACIÓNS DE 
RAMALA, PALESTINA, 2009

40 x 60 cm

«Un mozo palestino cuberto baixo 
a kufiya, o tradicional pano pales-
tino, fai o signo da vitoria sobre un 
segmento do muro israelí de sepa-
ración. Pasaron case dez anos dese 
instante e, cun proceso de paz en 
estado de coma irreversible, o úni-
co que non cambiou son as pedras, 
os gases lacrimóxenos e as balas 
voando polos ceos de Cisxordania 
cada venres despois do rezo».

BANGLADÉS, PRETO DA FRONTEI-
RA CON MYANMAR, 2017

40 x 60 cm

A comunidade rohingya é acosada 
en Birmania desde hai décadas. A 
súa fuxida cara a Bangladés pro-
vocou un éxodo catastrófico. 

«Esta imaxe, mostra a un mozo em-
puxando un tuk-tuk que se quedou 
varado no barro. Dentro do vehícu-
lo, unha anciá rohingya desángrase 
despois de pisar unha mina antiper-
soa cando cruzaba a fronteira.

Todos os conflitos te desgarran 
dunha forma ou doutra pero o con-
flito rohingya é un dos máis duros 
que presenciei nunca».

ernat Armangué (Barce-
lona, 1978) sentiu desde moi 
novo fascinación pola «expre-
sión visual que ofrece o medio 
fotográfico». Admirador do tra-
ballo de fotógrafos como Alex 
Webb, Leticia Battaglia ou La-
rry Clark, e dos corresponden-
tes Philip Jones Griffiths, Horst 
Fass e Henry Huet, comezou a 
súa carreira aos vinte e un anos 
no Diari de Terrasa e continuou 
traballando como colaborador 
freelance para outros medios ata 
que foi contratado pola axen-
cia de noticias The Associated 
Press. Neste últimos trece anos, 

foi correspondente en Oriente 
Medio e Asia. Actualmente ten 
a súa base en Nova Deli. 

O fotoxornalismo é o seu 
«salvoconduto para coñecer 
realidades alleas e poder contar 
as vivencias de moitas persoas 
que, doutra maneira, serían in-
visibles para unha gran parte 
da sociedade».

O seu traballo foi recoñeci-
do con premios no World Press 
Photo, o Pictures of the Year, 
ambos en 2013, ou o John Faber 
Award do The Overseas Press 
Club Of America en 2018.
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walterastrada.com 

W

(BOS AIRES, 1974)

WALTER ASTRADA

CIDADE DE GUATEMALA, 
GUATEMALA, NOVEMBRO 
DE 2006

73 x 110 cm

Yoselin Sarai Pérez Hidalgo, de 
quince anos, despois de presen-
tar cargos contra o seu noivo, por 
golpeala. 

«Yoselin accedeu a posar para un 
retrato e mostrar as secuelas da 
agresión. O que me resultou máis 
chocante de toda a situación foi a 
súa mocidade. Nun país onde cada 
día morren asasinadas dúas mu-
lleres a mans das súas parellas ou 
exparellas, o feito de que alguén 
tan novo sufra malos tratos fai 
pensar que o camiño para acabar 
coa violencia machista será aínda 
moi longo».

NOVA CHINAUTLA, GUATEMALA, 
MARZO DE 2007

40 x 60 cm

Unha nena, familiar de Rosa Váz-
quez Marroquín, de sesenta e 
nove anos, á que acharon asasina-
da, carga cunha coroa de flores no 
seu funeral.

«Esta fotografía, no momento de 
facela e posteriormente na edi-
ción e ao vela publicada, produciu-
me unha sensación moi forte de 
tristeza. Nun país no que morren 
asasinadas máis de setecentas 
mulleres ao ano, que unha nena 
cargue cunha coroa de flores pa-
réceme unha imaxe simbólica do 
futuro ao que se enfronta».

BOCA DO MONTE, GUATEMALA, 
NOVEMBRO DE 2006

40 x 60 cm

Maira Esperanza Gutiérrez, de co-
renta e dous anos, xace morta na 
rúa tras recibir dezaseis disparos. 

«A cantidade de disparos realiza-
dos sobre o corpo dá conta de que 
o asasino coñecía a vítima. Seis 
anos despois fixen un seguimento 
do caso. Aínda que a familia sabía 
quen era o asasino, as autoridades 
nunca o detiveron nin se abriu 
unha investigación. A falta de se-
guimento dos casos crea unha cul-
tura de impunidade para os crimes 
machistas.»

alter Astrada (Bos Aires, 
1974) tiña trece anos cando asis-
tiu ás manifestacións en apoio 
do Goberno de Alfonsín. Pasa-
ran catro anos desde a fin da di-
tadura arxentina cando visitou 
unha exposición de fotografía de 
prensa. A emoción ao ver aquelas 
imaxes levaríao a decidirse polo 
fotoxornalismo. Tras un primei-
ro traballo en La Nación, deixou 
o xornal para viaxar. 

En 2006 radicouse en Espa-
ña, onde compaxinou os seus 
traballos de fotógrafo  freelance 
con proxectos persoais sobre te-
mas como a violencia de xéne-

ro ou a inmigración, a esclero-
se múltiple e o traballo infantil. 
Tamén cubriu conflitos, princi-
palmente en África do Leste. 

Recibiu bolsas de importan-
tes sociedades e desde 2010 im-
parte talleres, conferencias e ti-
torías como membro do equipo 
de instrutores do World Press 
Photo. 

En maio de 2015, saíu de 
Barcelona a bordo dunha mo-
tocicleta Royal Enfield para 
dar a volta ao mundo e docu-
mentar a vida cotiá dentro do 
proxecto The Journey (wathe-
journey.com). 

Entre os numerosos recoñe-
cementos que obtivo cóntanse 
tres premios World Press Pho-
to, o Bayeux-Calvados aos co-
rrespondentes de guerra, o pre-
mio internacional de fotoxor-
nalismo PGB, e o Japan Award. 
Recentemente, foi nomeado ao 
Emmy por Undesired, un proxec-
to sobre a violencia contra as 
mulleres na India vista a través 
dos abortos que lles practican ás 
nenas nese país. (mediastorm.
com/publication/undesired).
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sandrabalsells.com

S

(BARCELONA, 1966)

SANDRA BALSELLS

MILOŠEVO, KÓSOVO, AGOSTO 
de 1998
110 x 73 cm

Unha muller serbia de vinte e 
nove anos que acaba de dar a luz 
espera en balde no limiar da súa 
casa o regreso do seu marido, se-
cuestrado pola UCK (Exército de 
Liberación de Kósovo).

«Cando en 1998 estala a guerra, re-
greso a Kósovo e tomo esta foto de 
Sladjana Adjancic. É serbia e per-
tence ao considerado bando “agre-
sor”, pero como membro da po-
boación civil é unha vítima máis. 
A tristeza de Sladjana é infinita e 
reflíctese no seu rostro».

BELGRADO, SERBIA, OUTUBRO 
DE 1996

40 x 60 cm

Unha rapariga serbia contempla 
un vestido de noiva nun escapa-
rate de Belgrado. 

«En 1996, propúxenme documen-
tar a situación en Serbia. Centrei-
me no cotián da poboación civil, as 
súas carestías, o seu illamento, as 
consecuencias do embargo inter-
nacional, o drama dos refuxiados 
e a segregación da minoría albane-
sa de Kósovo. Tamén tratei de cap-
turar os anhelos de liberdade dos 
mozos serbios, confinados nun país 
que non tiña nada que ofrecerlles e 
do que non podían saír».

PÉTION-VILLE, PORTO PRÍNCIPE, 
AGOSTO DE 2002

60 x 40 cm

Mackenson, de cinco anos, meses an-
tes de morrer por un cancro de pel.

«Traballando no hospital de Saint 
Damien, atopeime con este neno 
de apenas cinco anos. Tiña can-
cro de pel con metástase na cabe-
za. O doutor que o atendía díxolle 
que unha fotógrafa estaba a facer 
unha reportaxe. Disparei varias 
fotogramas e a cada click que el 
escoitaba, sen poder verme, dicía 
“Uuuuaaauuuu!”, nunha exclama-
ción de xúbilo. A emotividade des-
ta escena é un dos meus recordos 
indelebles». 

andra Balsells (Barcelona, 
1966) soubo desde moi nova que 
quería vivir a historia en primei-
ra liña e intuíu que iso só sería 
posible se exercía o oficio de xor-
nalista. Esta vocación levouna, 
aos vinte e un anos, a unha viaxe 
de dous meses polo deserto do 
Sáhara no que realizou a súa pri-
meira reportaxe fotográfica. 

Xa licenciada en xornalismo, 
trasladouse a Londres, onde deu 
os seus primeiros pasos como fo-
toxornalista e, en 1991, decidiu 
cubrir como freelance a desinte-
gración da antiga Iugoslavia. 

Durante a década do noven-
ta, a súa traxectoria centrouse 
nos Balcáns, onde documentou 
as sucesivas guerras. Desde en-
tón realizou numerosas repor-
taxes fotográficas en distintos 
lugares do mundo, como Orien-
te Próximo, México, Romanía, 
Cuba, Mozambique, Haití, Lam-
pedusa e Sicilia, que foron pu-
blicados en diferentes medios 
nacionais e internacionais. 

O seu traballo sobre as gue-
rras e posguerras balcánicas va-
leulle o Premio Ortega e Gasset 
ao mellor labor informativo de 

2006. É autora do libro Balkan 
in memoriam (2002) e coauto-
ra de Latidos de un mundo con-
vulso (2007). Tamén codirixiu 
os documentais para televisión 
Dying for the Truth (Channel 4, 
1994) e Retratos del alma (TVC, 
2004) e participou en máis de 
cincuenta exposicións. 

Desde 1995 compaxina a 
súa produción fotográfica coa 
docencia na Universitat Ramon 
Llull, en Barcelona, e desde hai 
unha década co comisariado de 
proxectos fotográficos. 
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javierbauluz.com / periodismohumano.com

J

(OVIEDO, 1960)

JAVIER BAULUZ

IDOMENI, FRONTEIRA DE 
GRECIA CON MACEDONIA, 
MARZO DE 2016

73 x 110 cm

Uns nenos protéxense da choiva e 
do frío á espera de que se reabra a 
fronteira. 

«Pouco despois, o único son da noi-
te eran as toses dos 4.000 nenos 
abandonados nunha humidade 
invasiva. Máis de 60.000 persoas 
quedaron atrapadas en Grecia tras 
o peche definitivo das fronteiras 
da ruta dos Balcáns. Dous anos des-
pois seguían vivindo en tendas de 
campaña de verán e moitos sufrían 
depresión grave e enfermidades 
mentais ante o incumprimento de 
recolocalos en países europeos». 

LESBOS, GRECIA, OUTUBRO 
DE 2015

40 x 60 cm

Un home chora mentres abraza a 
súa muller despois de desembar-
car na illa grega de Lesbos. 

«Centos de miles de nais e pais bus-
can refuxio para os seus fillos en 
Europa fuxindo das guerras de Si-
ria, Iraq ou Afganistán. Volunta-
rios europeos, coa axuda dalgúns 
fotoxornalistas cargados coas súas 
cámaras, forman unha cadea hu-
mana e van pasándose ás empapa-
das e asustadas criaturas de man 
en man até levalas a unha cima 
algo afastada. O medo convértese 
en pranto e en frío». 

FRONTEIRA DE GRECIA CON 
MACEDONIA, AGOSTO DE 2015

40 x 60 cm

Un neno e o seu pai ante a barrei-
ra da policía macedonia. 

«Hai horas que camiñan polas vías 
do tren ata que escoitan berros na 
escuridade: “Stop! Stop!”  Homes 
armados impídenlles o paso. Os 
uniformados empezan a gritar: 
“Sit! Sit!”. “Por que nos berran ordes 
como se fósemos cans? Non somos 
animais, somos persoas que fuxi-
mos da guerra no noso país”, di un 
refuxiado sirio en perfecto inglés. 
O arame de espiño cheo de farra-
pos de roupa pecha o paso a ambos 
os dous lados da vía».

avier Bauluz (Oviedo, 1960) 
deixou a carreira de psicoloxía 
a comezos dos anos oitenta e 
marchou en autoestop a Lon-
dres. Nunha manifestación en 
Hyde Park, captou as súas pri-
meiras instantáneas e ao re-
collelas na tenda de revelado 
descubriu a súa auténtica vo-
cación. A partir dese momento 
comezou a aprender fotogra-
fía de maneira autodidacta e 
meteuse en todo tipo de situa-
cións cunha cámara prestada. 

Admirador de Robert Capa e 
Don McCullin, asegura que «o 
fotoxornalismo leva implícita 
a palabra xornalista, a inten-
ción de contar» e que quere que 
as súas fotos «vaian ao corazón 
ou á cabeza, non ao estómago».

Ao longo da súa dilatada ca-
rreira traballou para axencias 
como The Associated Press, Re-
uters ou Staff, cubrindo as gue-
rras de Centroamérica, a primei-
ra Intifada palestina, a guerra 
de Bosnia e a inmigración e os 

refuxiados en España, Europa e 
África desde 1996.

En 1995 foi galardoado co 
premio Pulitzer polo seu traba-
llo en Ruanda. A súa obra foi 
recoñecida con galardóns como 
o Fotopres, o Conde de Godó, o 
Julio Fuentes de xornalismo, o 
de Periodismo y Derechos Hu-
manos e o Emilio Castelar. Fun-
dou Periodismo Humano, onde 
centra a maior parte da súa ac-
tividade profesional.
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C

(PAMPLONA, 1963)

CLEMENTE BERNARD

BERLANGAS DE ROA, 
BURGOS, 2004

85 x 110 cm

Exhumación de restos de cinco ve-
ciños de Haza, Burgos, asasinados 
por falanxistas en agosto de 1936.

«Entre estes restos atopábanse os 
do alcalde da localidade, Lucio Ro-
dríguez do Río, e os do seu fillo Ju-
lián, de dezaoito anos. Ao alcalde 
rompéronlle unha perna dunha 
malleira antes de matalo. Tamén 
hai certeza de que un terceiro ex-
humado da fosa é Gregorio Benéi-
tez de la Fuente, de trinta e cinco 
anos. Aos cinco matáronos cun 
disparo na caluga. Só puido recu-
perarse un proxectil de 7 mm de 
fusil Mauser».

VILLAMAYOR DE LOS MONTES, 
BURGOS, 2004

60 x 40 cm

Exhumación dos restos de coren-
ta e seis persoas na fosa chamada 
Alto de la Venta.

«Foi a primeira gran fosa que foto-
grafei. O último día da exhumación 
apareceu unha man cunha alianza 
matrimonial no dedo anular. Ese 
anel provocou un silencio arre-
piante porque falaba dunha viúva 
descoñecida, do paso do tempo, de 
vida, de morte, de pasado, de futu-
ro, de plans truncados por quen as-
asinou sen piedade civís polas súas 
ideas nunha zona onde xamais 
houbo fronte de guerra». 

BERLANGAS DE ROA, 
BURGOS, 2004

40 x 60 cm

Pilar Rodríguez del Río abrázase 
aos seus fillos nos instantes pre-
vios á exhumación dos restos do 
seu pai, Lucio, alcalde da vila en 
1936, e do seu irmán Julián. 

«Foi un acto case familiar que reu-
niu varias xeracións e me produ-
ciu unha grande impresión. Can-
do acabou ocorreu un deses feitos 
que non están escritos en ningún 
guión sobre como debe desenvol-
verse unha exhumación: todos os 
alí presentes fixéronse unha entra-
ñable foto de familia sobre a fosa, 
a máis cariñosa e tenra homenaxe, 
un testemuño contra a barbarie».

lemente Bernard (Pamplo-
na, 1963) estudou belas artes en 
Barcelona e  traballou como axu-
dante do fotógrafo Koldo Chamo-
rro durante varios anos. Fotógra-
fo e cineasta documentalista, a 
súa obra centra o interese nas te-
máticas sociais e políticas da súa 
contorna cultural máis próxima, 
onde sitúa todos os seus medos e 
os seus pantasmas.

Entre os seus traballos des-
tacan Jornaleros, proxecto sobre 
os campesiños temporeiros an-
daluces, Mujeres sin tierra, sobre 

as mulleres saharauís en Tinduf, 
Alxeria, Basque chronicles, tra-
ballo sobre o conflito político de 
Euskal Herria, e Donde habita el 
recuerdo, un ensaio acerca das 
tarefas de localización, identi-
ficación e exhumación de fosas 
da Guerra Civil española. Na ac-
tualidade desenvolve a súa ac-
tividade como profesional in-
dependente e fundou, xunto a 
Carolina Martínez, a editorial 
Alkibla desde a que promove 
proxectos creativos que priori-
zan a imaxe documental.
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P 

(MALLORCA, 1974)

PEP BONET

FREETOWN, SERRA LEOA, 
AGOSTO DE 2006

73 x 110 cm

Kalone, un xogador do equipo de 
fútbol Murray’s Dream, adestra 
na praia. 

«O equipo de fútbol Murray’s 
Dream está composto unicamen-
te por mozos aos que amputaron 
unha perna, no caso dos xogadores, 
e un brazo, no caso dos porteiros. 
Todos os xogadores que conforman 
o equipo residen en Murray Camp, 
un campamento para vítimas das 
atrocidades cometidas pola Fronte 
Revolucionaria Unida durante o 
once anos que durou a guerra civil 
en Serra Leoa».

REPÚBLICA DO CHAD, BEBEDJIA, 
MAIO DE 2013

40 x 60 cm

Pavillón de pediatría do Hospital 
Saint Joseph. Unha nai dorme xun-
to ao seu fillo no chan do hospital.

«A maioría dos nenos que chegan 
a este hospital fano en condicións 
críticas. A medicina tradicional 
segue xogando un papel moi im-
portante na sociedade chadiana, 
a pesar de que os seus efectos son 
prexudiciais. 

Neste país, un de cada cinco nenos 
morre antes de chegar aos cinco 
anos e só a metade están vacina-
dos contra enfermidades que po-
derían evitarse».

REPÚBLICA DO CHAD, BEBEDJIA, 
MAIO DE 2013

40 x 60 cm

O imán da mesquita de Bebedjia 
prepara o corpo dun neno dun ano 
de idade para o seu enterro.

«Ademais das infeccións respi-
ratorias agudas, a malnutrición, 
a malaria e as enfermidades dia-
rreicas son as principais causas de 
mortaldade entre a poboación in-
fantil de Chad, onde 18.000 nenos 
con idades por baixo do catorce 
anos son portadores de VIH». 

ep Bonet (Colònia de Sant 
Jordi, Mallorca, 1974) é membro 
fundador da axencia NOOR, 
creada en Ámsterdam en 2007.

Tras aprender os rudimen-
tos do manexo dunha cámara, 
viaxou a Serra Leoa, onde fixo a 
súa primeira reportaxe, Faith in 
Chaos, sobre as consecuencias 
da guerra civil. 

A súa colaboración con va-
rias ONG serviulle para dar voz 
aos esquecidos, principalmente 
do continente africano. Os seus 
traballos céntranse en temas 

como o VIH, a carencia de ali-
mentos, os dereitos dos transe-
xuais, o apoio ás mulleres a tra-
vés de microcréditos ou a vida 
de emigrantes en Sudáfrica, que 
tratou en Into the Shadows (2012). 

Tamén documentou temas 
culturais, como a serie dedica-
da á banda de rock and roll Mo-
törhead, á que dirixiu nos seus 
dous últimos videoclips. 

Influído por clásicos como 
Henri Cartier-Bresson, Stanley 
Greene ou o holandés Ed van der 
Elsken, define a súa fotografía 

como emotiva: «vivir emocións 
coas persoas, xente con rostro e 
nome, para poder contalas des-
pois». A súa obra valeulle nume-
rosos premios, como o Kodak 
Young Photographer, o W. Eu-
gene Smith Humanistic Grant 
in Photography e dous premios 
World Press Photo, entre outros. 

Publicou máis de seis libros 
e actualmente compaxina os 
seus proxectos persoais, a maio-
ría deles documentais multime-
dia, con conferencias e talleres 
sobre fotografía. 
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M

(ZARAGOZA, 1981)

MANU BRABO

IRAQ, ABRIL DE 2016

73 x 110 cm

Fuxindo do Estado Islámico a través 
de campos minados, moitos civís 
encamíñanse directos á trincheira 
kurda en busca de liberdade.

«Era nosa terceira noite na fronte 
cos peshmerga. A poucos quiló-
metros da fronteira divísase unha 
pequena aldea en poder do Estado 
Islámico. Poucas veces se aventu-
ran até aquí, pero de vez cando hai 
algunha escaramuza. 

Ás dúas da mañá soa a alarma. 
Dúas figuras sospeitosas aproxí-
manse. Son refuxiados ou milicia-
nos do califato? Nada é seguro xa 
en Iraq».

DONETSK, UCRAÍNA, XANEIRO 
DE 2015

40 x 60 cm

A cidade de Donetsk, en mans de 
rebeldes prorrusos e rodeada por 
tropas ucraínas, soporta o bom-
bardeo diario que deixa vítimas 
en ambos os bandos. 

«Aquela mañá un proxectil fixo 
tremer as xanelas do apartamen-
to e saímos pitando en busca do 
lugar do impacto. Caera na últi-
ma planta dun bloque de apar-
tamentos dos tempos da Unión 
Soviética. O proxectil penetrou 
no dormitorio da muller que, por 
sorte, se atopaba naquel momen-
to na cociña».

DONETSK, UCRAÍNA, XANEIRO 
DE 2015

40 x 60 cm

Artiom, un neno de catro anos, 
morto nun bombardeo. 

«Un compañeiro díxome que a fa-
milia nos deixaba asistir ao ente-
rro. A familia apiñábase ás portas 
da morgue. Saíu o cadáver de Ar-
tiom e escoitáronse os berros dos 
familiares… Seguimos a caravana 
até o cemiterio. Polo camiño vimos 
a casa bombardeada onde o mata-
ron. Ao enterro non puideron asis-
tir a súa nai nin o seu irmán maior, 
feridos de gravidade no hospital. 
As que non faltaron foron as deto-
nacións… Máis bombas».

anu Brabo (Zaragoza, 1981) 
pasou a súa infancia e adoles-
cencia en Asturias, onde se vi-
vía unha dura reconversión 
industrial que espertaría a súa 
conciencia social e a súa voca-
ción de fotoxornalista. Tras es-
tudar fotografía na Escola de 
Arte de Oviedo e comezar a ca-
rreira de xornalismo en Madrid, 
que non chegaría a completar, 
conseguiu o seu primeiro traba-
llo remunerado como fotógrafo 
e empezou a producir as súas 
primeiras reportaxes. En 2009, 
despois dunha viaxe a Palesti-
na, publicou o primeiro. 

En febreiro de 2011, cando o 
pobo libio se levantou contra o 
goberno de Gadafi, decidiu em-
pregar os seus últimos aforros 
en cubrir aquela guerra. Grazas 
á axuda e aos préstamos de com-
pañeiros, conseguiu manterse en 
Libia, desde onde traballou como 
fotógrafo para a European Press 
Photo Agency (EPA) e tamén 
como xornalista para diferen-
tes diarios. Dous meses despois, 
foi capturado e detido polas tro-
pas de Gadafi e pasou corenta e 
cinco días preso. Tras a súa libe-
ración volveu a Libia para docu-
mentar os últimos meses da gue-

rra. Desde entón, traballou para 
The Associated Press cubrindo a 
guerra de Siria e outros conflitos 
en países como Iraq, Ucraína ou 
Colombia, e colaborou con dife-
rentes medios internacionais e 
varios ONG.

A súa obra foi recoñecida 
con numerosos galardóns, entre 
os que destacan o premio Pulit-
zer 2013, catro premios Photo of 
the Year international (POYi), o 
Press Awards UK e The British 
Journalism Awards, en 2015 e 
2016.
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O

(SANTANDER, 1982)

OLMO CALVO

IDOMENI, FRONTEIRA DE 
GRECIA CON MACEDONIA, 
MARZO DE 2016

73 x 110 cm

Unha muller e un neno camiñan 
polo campo de refuxiados de Ido-
meni. 

«En marzo de 2016, Macedonia 
pechou a súa fronteira con Grecia 
e miles de persoas acumuláronse 
na localidade grega. Días despois 
anunciouse o “pacto da vergoña” 
que permitía devolver a Turquía 
os refuxiados que chegasen a Eu-
ropa de maneira irregular. 

Hoxe día, a ruta dos Balcáns perma-
nece pechada e decenas de miles 
de refuxiados sobreviven en cam-
pos diseminados por toda Grecia». 

MAR MEDITERRÁNEO, CUBERTA 
DO GOLFO AZZURRO, XANEIRO 
DE 2017

40 x 60 cm

Mulleres e nenos rescatados dor-
men no barco Golfo Azzurro, da 
ONG española Proactiva Open 
Arms.

«No centro da imaxe dorme Idris, 
un neno de tres anos, xunto á súa 
nai, Aicha Keita, de trinta. Saíron 
de Mali fuxindo da pobreza e da 
violencia que sofre o seu país. 

A ONG Proactiva Open Arms reali-
za un labor de rescate nas augas do 
Mediterráneo central, onde só en 
2017 faleceron máis de 3.000 per-
soas tratando de alcanzar as costas 
europeas en busca de refuxio».

MADRID, XUÑO DE 2015

40 x 60 cm

Policías antidisturbios vistos a tra-
vés da mira do piso de Asunción 
Juanilla Frias. 

«Asunción Juanilla Frias, de 57 
anos e en situación de desempre-
go, acudiu a un prestamista para 
emprender un negocio. Finalmen-
te declarouse en quebra, polo que 
non puido afrontar o préstamo 
de 50.000 euros. Por este motivo, 
perdeu a súa casa nunha execu-
ción hipotecaria. En xuño de 2015 
puido evitar o primeiro intento 
de desafiuzamento grazas á pre-
senza dos activistas que acudiron 
para apoiala».

lmo Calvo (Santander, 1982). 
Involucrado desde moi novo 
nos movementos sociais, viu 
na fotografía «unha ferramen-
ta perfecta para conxugar pre-
ocupacións, intereses, gustos e 
necesidades» que lle permiti-
ría facer un traballo social e ao 
mesmo tempo «entender mellor 
o mundo en que vivimos».

Con dezanove anos trasla-
douse a Madrid para estudar 
imaxe e comezou a facer fotogra-
fías para o xornal Molotov, edita-
do por movementos sociais ma-

drileños. Formou parte despois 
do colectivo fundador da xornal 
Diagonal, e ao mesmo tempo rea-
lizou cursos de especialización 
en fotoxornalismo e reportaxe 
na axencia Cover de Madrid e de 
fotografía dixital en Bos Aires. 

Na actualidade é colabo-
rador habitual do El Mundo e 
eldiario.es, e tamén publica as 
súas imaxes noutros medios 
como Ara, 5W, Libération, Re-
gards ou Al Jazeera. Ademais, 
forma parte da asemblea edito-
ra de El Salto. 

Entre outros recoñecemen-
tos, recibiu o premio interna-
cional de fotografía humanita-
ria Luís Valtueña que concede 
Médicos do Mundo, o premio 
internacional de xornalismo 
Mingote, un terceiro premio 
no Nacional de Fotoperiodis-
mo 2015, e o primeiro premio e 
unha mención de honra no Pic-
tures of the Year International 
(POYi) en 2016 e 2017, así como 
diferentes premios no Latam 
Pictures of the Year. 

http://olmocalvo.com
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S

(BARCELONA, 1970)

SERGI CÁMARA

VALO DE MELILLA, ESPAÑA, 
XANEIRO DE 2004 

78 x 110 cm

Un mozo camerunés xace incons-
ciente tras recibir unha pedrada 
cando intentaba acceder a Melilla. 

«Esta foi unhas das primeiras 
imaxes que puiden obter no pri-
meiro dos trinta viaxes que reali-
cei a Melilla.

O meu primeiro intento de foto-
grafar foi desde o lado español, 
pero pronto comprendín que, se 
quería que se vise o que ocorre 
pola noite, tiña que cruzar alén e ir 
ao valo xunto a eles. Subín á mon-
taña e expliqueilles que quería 
facer. Convivín con eles durante 
unha semana e así puiden tomar 
as fotografías desde o seu punto 
de vista.»

VALO DE MELILLA, ESPAÑA, 
XANEIRO DE 2004 

42 x 60 cm

Un mozo intenta pasar a escaleira 
por encima do primeiro valo para 
poder saltar o segundo.

«Estas escaleiras están fabricadas 
coas pólas das árbores do bosque 
onde se esconden os migrantes 
que chegan a Melilla. Eles cháma-
nas “o visado” a Europa.

Millóns de investimento en siste-
mas de seguridade, cámaras e sen-
sores, ou o control as vinte e catro 
horas do perímetro fronteirizo 
non poden contra unha escaleira 
de madeira e a firme determina-
ción de conseguir o soño de che-
gar a Europa».

PRAIA DE SKALA SIKAMINEAS, 
LESBOS, GRECIA, 11 DE 
NOVEMBRO DE 2015 

50 x 50 cm

Chalecos salvavidas aboian nas 
augas dunha praia da illa de Les-
bos tras o desembarco de preto de 
vinte barcas de refuxiados.

«Moitas familias arriscaron as 
súas vidas neste paso, no que al-
gúns atoparon a morte. Miles de 
persoas morreron no Mediterrá-
neo intentando conseguir unha 
vida en paz ou un refuxio. 

Esta imaxe evoca os corpos dos mi-
les de persoas que morreron ou des-
apareceron neste Mare Nostrum.» 

ergi Cámara (Vic, Barcelo-
na, 1970) viu un día a un fotó-
grafo traballando na rúa e de-
cidiu que ese debía de ser o seu 
oficio. Inspirado pola obra de 
Cristina García Rodero, Castro 
Prieto e as fotos de Agustí Cen-
telles, comezou a interesarse 
polo fotoxornalismo. Compa-
xinou cursos cun traballo nun 
semanario da súa cidade. Tras 
seis anos, decidiu que era hora 
de deixalo e exercer a profe-
sión de maneira independente. 
Quería realizar reportaxes per-

soais, contar historias coas que 
denunciar e concienciar. 

A partir de 2004, centrou 
o seu traballo nas fronteiras, a 
migración de África cara a Eu-
ropa e os refuxiados. É dos que 
cre que neste oficio valen máis 
unhas boas botas que unha boa 
cámara. Durante dez anos reali-
zou máis de trinta viaxes a Meli-
lla para contar vulneracións de 
dereitos humanos no valo. Se-
guiu o desembarco de refuxia-
dos somalís nas praias de Iemen, 
a ruta dos migrantes polo deser-

to do Sáhara, a través de Mali, 
Alxeria e Níxer, e documentou 
o tráfico de órganos con refu-
xiados e migrantes en Exipto.

O seu traballo foi publicado 
en grandes diarios e revistas in-
ternacionais, e as súas fotogra-
fías valéronlle a bolsa Fotopres 
da Fundación La Caixa e varios 
premios, entre outros, o José 
Couso, polo documental La últi-
ma frontera, realizado en Meli-
lla en 2006, a mención especial 
do xurado Fotopres 2009 ou o 
premio Revela 2015.
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J

(CARACAS, 1974)

JOSÉ CENDÓN

ANJOUAN, ILLAS COMORAS, 2008 

73 x 110 cm

Mohamed Nedhoim, ferido na 
revolta polo control das illas Co-
moras.

«Os soldados da Unión Africana 
empezaron a agredilo. De súpeto, 
un soldado colleuno da fronte e pú-
xolle un coitelo no pescozo. Que-
dei petrificado e non conseguín 
reaccionar para tomar aquela foto, 
pero o meu compañeiro xornalista, 
gritoulle ao soldado algo así como 
“Que collóns fas?”, o que captou a 
atención dun oficial ao mando que 
ordenou ao soldado que o soltase».

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 

BUIUMBURA, BURUNDI, 2006

60 x 40 cm

Paciente nunha cela de illamento.

«Esta fotografía forma parte do meu 
proxecto sobre hospitais psiquiátri-
cos en África do Leste. Fotografei 
un hospital psiquiátrico en Burun-
di, outro na República Democrática 
do Congo e outro en Ruanda.

Coas imaxes pretendía representar 
metaforicamente a tolemia xerada 
pola guerra nesta rexión africana, 
onde sucederon varios dos confli-
tos máis brutais e sanguentos da 
historia contemporánea».

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 

BUIUMBURA, BURUNDI, 2006

60 x 40 cm

Un enfermo é esposado a unha tu-
baxe durante unha crise.

«A cela de illamento na que es-
taba encerrado este home ocu-
pábaa nese momento outro pa-
ciente, así que decidiron esposar 
o enfermo que aparece na imaxe 
ao primeiro punto de ancoraxe 
que atoparon para evitar danos a 
outros enfermos».

osé Cendón (Caracas, 1974) 
estudou económicas, xornalis-
mo e cinema en Madrid. 

Nos seus inicios, traballou 
como reporteiro e fotógrafo e en 
2004 tomou a decisión de aban-
donar a redacción de reporta-
xes e dedicarse exclusivamente 
á fotografía. Viaxou a Darfur 
e comezou a traballar con The 
Associated Press e France-Pres-
se. A partir dese ano, e até 2010, 
o seu traballo centrouse prin-
cipalmente en África. Viviu en 
África do Leste, Sudáfrica e Se-

negal, combinando o seu traba-
llo como fotoxornalista con en-
cargos como videógrafo para Al 
Jazeera, e as súas fotografías fo-
ron publicadas nas grandes ca-
beceiras internacionais.

En novembro de 2008 foi se-
cuestrado durante dous meses 
mentres elaboraba unha repor-
taxe sobre pirataría para The 
Sunday Telegraph en Somalia. 

En 2007 recibiu distintos pri-
meiros premios do World Press 
Photo e do Pictures of the Year, e 
unha mención de honra do Lei-

ca Oskar Barnack. En 2009, ob-
tivo unha mención de honra no 
concurso estadounidense Best 
of Photojournalism e outra no 
China International Press Photo 
Contest. En 2010, gañou o premio 
Ortega y Gasset á mellor fotogra-
fía por unha reportaxe sobre So-
malia e a bolsa Revela Oleiros.

O seu traballo foi obxecto 
dun libro Photobolsillo e expú-
xose en múltiples ocasións. Ac-
tualmente dedícase principal-
mente a proxectos documentais 
de medio e longo prazo.
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J

(SEVILLA, 1975)

JOSÉ COLÓN

FRONTEIRA ENTRE MELILLA, 
ESPAÑA, E MARROCOS XULLO DE 
2015

73 x 110 cm

Uns homes carrexan neveiras 
mentres esperan cruzar o paso 
fronteirizo. Entre 3.000 e 5.000 
marroquís cruzan a fronteira to-
dos os días cargados con mercado-
rías. Na súa maioría son mulleres 
e son coñecidas como «as mulas de 
Melilla».

«Algúns carrexadores fan tres ou 
catro viaxes ao día para gañar en-
tre cinco e 15 euros. As cargas osci-
lan entre os 40 e os 100 quilos, pro-
vocan pelexas, atracos, avalanchas 
e mesmo mortes. Estas persoas 
vente como unha ferramenta para 
contar as súas dificultades».

VALO DE MELILLA, ESPAÑA, 

MARZO DE 2014

40 x 60 cm

Inmigrantes atrapados no valo.

«Tras máis de máis de tres horas 
pedindo axuda, foron expulsados 
a Marrocos. Segundo o Goberno, 
desistiron e volvéronse, pero a rea-
lidade é que os obrigou a policía. 
Dixeron que estaban no valo exte-
rior, e que esa zona non é territo-
rio español; Unha segunda menti-
ra, xa que o tres valos que rodean 
a fronteira están en territorio es-
pañol. A Asociación Unificada da 
Garda Civil leva anos esixindo ao 
Goberno un protocolo que deter-
mine como actuar nestes casos».

PUNTO FRONTEIRIZO DE BARRIO 
CHINÉS, MELILLA, XULLO DE 2015

40 x 60 cm

Mulleres ao redor dos 60 anos 
transportan fardos de até 80 qui-
los, que pasan pola fronteira como 
equipaxe de man. 

«A carrexadora caeu ao chan e un 
mozo empezou a insultala. É un lu-
gar no que miles de persoas xogan 
a vida a diario e onde, segundo o 
semanario marroquí Al-Ayam, se 
moven ao redor de 90 millóns de 
euros en mordidas que van parar 
aos petos dos axentes. O contra-
bando é o primeiro motor econó-
mico desta zona do norte de Ma-
rrocos despois do haxix».

osé Colón (Sevilla, 1975) co-
mezou a traballar nunha bar-
baría até que, en 1998, se matri-
culou nunha prestixiosa escola 
de fotografía de Barcelona, que 
abandonou por desacordo co 
seu sistema educativo. Contac-
tou con diversos movemen-
tos sociais e alí comezou a súa 
verdadeira formación como fo-
toxornalista. 

Seguidor da obra de Robert 
Capa, Nan Goldin, William Eu-
gene Smith, Sebastião Salgado, 

Pep Bonet e de Guillem Val, do 
que aprendeu «de manifesta-
ción en manifestación». 

A súa obra «foi adoptando 
unha liña non tan ligada ao puro 
retrato documental, senón de-
bedora da arte, cunha clara de-
terminación estética e formal».

A súa primeira viaxe a 
Tánxer marcouno especialmen-
te. Coñeceu un grupo de meno-
res que esperaban poder entrar 
como polisóns en camións a 
Europa. Esa experiencia fíxolle 

sentirse «moi identificado con 
aqueles adultos de once anos: 
eles querían cambiar o seu ca-
miño como eu quixen deixar de 
ser perruqueiro para dedicar-
me á fotografía».

As súas imaxes foron publi-
cadas e expostas en numerosas 
ocasións. É socio fundador da 
cooperativa Me-Mo e vive entre 
Barcelona e Sevilla, desde onde 
colabora con xornais e axencias 
internacionais.
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(VALLADOLID, 1989)

JAVIER CORSO

MARIPÍ, OCCIDENTE DE BOYACÁ, 
COLOMBIA, AGOSTO DE 2016

73 x 110 cm

Jorge Gutiérrez é un traballador 
da mina La Pita, un dous maiores 
xacementos de esmeraldas de Co-
lombia. 

«Os ollos verdes do mineiro identi-
fícano como descendente de san-
tanderinos, unha orixe pouco co-
mún nunha rexión que provén dos 
belicosos indios muzo. Este trazo 
reflicte a alta porcentaxe de mi-
gración interior que houbo nas úl-
timas décadas do século XX coa in-
tención de facer fortuna buscando 
a prezada pedra verde no interior 
da mina ou na valgada do río».

MUZO, OCCIDENTE DE BOYACÁ, 
COLOMBIA,  AGOSTO DE 2016

40 x 60 cm

José Elías Vallejo barequeando na 
valgada do río.

«Vive en Matacafé, un asenta-
mento ilegal de chabolas xunto 
ao río mineiro. A terra sobrante 
das escavacións é depositada nos 
arredores do corte ou tirada di-
rectamente ao río. Esta práctica 
na actualidade está vetada pola 
lei sobre medio ambiente. O seu 
cumprimento estrito levaría á ex-
tinción dá figura do “barequero”, 
un oficio tan antigo como a propia 
minería e co que José Elías gaña 
ou seu sustento».

MUZO, OCCIDENTE DE BOYACÁ, 
COLOMBIA, AGOSTO DE 2016

60 x 40 cm

Jaime Vargas (muleta) traballa 
como barequero.

«O oficio destes antigos mineiros 
consiste en remover os cascallos 
que as empresas mineiras tiran ao 
río coa esperanza de achar unha 
chispita (fragmento de esmeralda 
de escaso valor). Jaime Vargas tra-
ballaba nas minas antes de quedar 
incapacitado por un accidente la-
boral. Como tantos outros mineiros 
lesionados e rexeitados polos seus 
patróns permaneceu na rexión, 
subsistindo a base de escarvar a 
terra coas súas propias mans». 

avier Corso (Valladolid, 1989) 
Elixiu de forma temperá a fo-
tografía como ferramenta para 
explorar o mundo e intentar 
contar as historias que lle inte-
resan: a herdanza do home e as 
súas tradicións, a súa cultura e 
os seus conflitos.

Admirador de Robert Capa, 
afirma que se dedica á fotogra-
fía «para vivir, un verbo que se 
nutre doutros dous: explorar e 
compartir». 

Formouse como fotógrafo 
no Institut d’Estudis Fotogràfics

de Catalunya e, tras un posgrao 
en fotoxornalismo na Universi-
dade Autónoma de Barcelona e 
un mestrado en dirección de fo-
tografía cinematográfica, empe-
zou a traballar como fotógrafo 
documentalista.

En 2015 fundou OAK sto-
ries, unha produtora/axencia de 
proxectos documentais. Como 
director coordina os proxectos e 
é tamén fotógrafo sobre o terreo. 

A súa obra expúxose en 
destacados centros de todo ou 
mundo e entre os galardóns que 

recibiu destacan a bolsa de 
PHOTON Festival, unha meda-
lla de bronce nos Px3 Prix da 
Photographie Paris, un premio 
nos Moscow International Foto 
Awards ou o Jessica Lum Award 
á excelencia en fotoxornalismo, 
así como mencións de honra nos 
Photography Awards. En 2018, 
foi nomeado para ou programa 
Global Talent Program de World 
Press Photo.
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(BILBAO, 1964)

RICKY DÁVILA

GRAN SOL, IRLANDA, 1994

73 x 110 cm

«Durmiamos atados aos catres 
como bonecos bailando ao compás 
dun mar tolo. “Forza oito”, chamá-
bana. Xornadas cortadas a coitelo 
cada seis horas pola sirena infa-
tigable do barco... Eu disparaba a 
miña cámara encordado á varan-
da do barco por un arnés protec-
tor, non fose engulirme o océano 
no seu bulebule bíblico e enrabia-
do. Mariñeiro de pacotilla, vomi-
taba en cuberta as nosas sesións 
de Don Simón e xurelos fritos».

 

HERDEIROS DE CHERNÓBIL. 
HOSPITAL DE TARARÁ, CUBA, 
1992

40 x 60 cm

«En Cuba, o hospital de Tarará 
anunciaba co alegre soniquete do 
seu nome un paréntese no dra-
ma diario destes nenos afectados 
pola radioactividade de Cherno-
bil. Unha moratoria vacacional no 
abalante mar do Caribe e baixo o 
sol do trópico».

PRAIAS DE BENIDORM. 
BENIDORM, ALACANTE, 
ESPAÑA, 1995

40 x 60 cm

«...Cravado na area, disparaba o 
meu flash co sorriso dun caimán 
desventrando cervatos. Non xul-
go, comparto. É o meu propio tea-
tro. A area na que escenificamos 
todos os nosos anhelos incumpri-
dos. O retorno ao edén, o noso pa-
raíso perdido. Pero Eva e Adán xa 
non están sós».

icky Dávila (Bilbao, 1964), 
aos vinte anos, asociaba a fo-
tografía ao documentalismo, 
á viaxe, ao encontro coas per-
soas, «parecíame un oficio no 
que a liberdade de acción per-
soal e a experiencia vital eran 
consubstanciais ao medio. Lém-
brome como un romántico in-
veterado». Por iso é polo que, 
tras licenciarse en bioloxía na 
Universidade do País Vasco 
(UPV), viaxou a Nova York e 
estudou no International Cen-
ter of Photography (ICP). Deses 
anos lembra que «saía ao asfal-

to coa súa pequena Leica, os 
aires dun carteirista e a cabeza 
chea das imaxes dos meus de-
predadores favoritos: Robert 
Frank, William Klein e Garry 
Winogrand».

Ao longo do noventa, des-
envolveu o seu traballo no te-
rreo da reportaxe. As súas fo-
tografías, publicadas en medios 
españois e internacionais, valé-
ronlle, entre outros galardóns, 
un segundo premio no World 
Press Photo e o premio Ortega 
y Gasset de xornalismo, ambos 
en 1994, e o Fotopres en 1995.

Na última década, o seu 
traballo reorientase ao ámbito 
do fotolibro e as exposicións. É 
autor de media ducia de libros: 
Retratos (2000), Manila (2005), 
Ibérica (2007), Nubes de un cie-
lo que no cambia (2009), Todas 
las cosas del mundo (2014) e 
Los cuadernos de Remo Vilado 
(2017), e unha vintena de expo-
sicións individuais en distintos 
centros e museos de España, 
Francia e América Latina.

Actualmente dirixe o Cen-
tro de Fotografía Contemporá-
nea de Bilbao.
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(MURCIA, 1951)

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS

Futuro incerto
BARRIO DE BELLO COSTERO, 
PUERTO PLATA, REPÚBLICA 
DOMINICANA, 2009

73 x 110 cm

Do proxecto Chapa, madera y bloc, 
un traballo sobre as terras que 
pertencían ao Banco Central da 
República Dominicana e das que 
se apropiaron dominicanos sen 
vivenda. Utilizaron a chapa como 
primeiro elemento para parcelar a 
terra. Despois melloraron eses ma-
teriais con madeira e finalmente, 
con bloc ou cemento.

«Unha nena descansa xunto á súa 
casa construída con ferros vellos 
de zinc, que temen ao próximo ci-
clón. Tan linda como fráxil, posa 
como unha raíña, ausente do seu 
incerto destino».

Irmáns
RÍO MUÑOZ, BATEY DE MUÑOZ, 
REPÚBLICA DOMINICANA, 2009

40 x 60 cm

«Río Muñoz. Espazo onde flúe a 
vida en forma de diversión, des-
canso ou lugar de traballo. Este río 
baña debilmente a beira dun ba-
tey que comparte nome co río.

Mentres percorro a verea do río, 
atópome con estes irmáns haitia-
nos que van camiño da súa humil-
de casa. Propóñolles unha foto, e 
posan coa sinxeleza e a naturali-
dade que só uns nenos son capa-
ces de regalar».

Ponchera
BARRIO DE BELO COSTEIRO, 
PORTO PRATA, REPÚBLICA 
DOMINICANA, 2010

50 x 50 cm

«Continúo o traballo seguindo a 
evolución deste barrio. Observo 
como progresa lentamente e vai 
cambiando a súa fisionomía e a das 
familias. As súas rúas, limitadas 
polas madeiras e os anacos de cha-
pas, conforman corredores tan es-
treitos e perigosos que a miúdo se 
converten en trampas. Unha pon-
chera traballa ao final deste corre-
dor e, entre golpes e plática, os ve-
ciños de Bello Costero ven pasar a 
vida». 

uan Manuel Díaz Burgos 
(Cartagena, Murcia, 1951). Fo-
tógrafo autodidacta, cunha cla-
ra vocación polo ensaio docu-
mental. Considérase unha rara 
avis no oficio: «Son fotógrafo de 
vocación, pero a miña maneira 
de gañar a vida foi a través do 
ensino na función pública».

A súa obra céntrase na rea-
lidade de América Latina, foi 
recoñecida en México, Estados 
Unidos, Francia, Alemaña ou 
Arxentina e valeulle o premio 

Internacional de fotografía Olo-
rum, outorgado polo Fondo da 
Imaxe Iberoamericana en Cuba, 
e o premio Bartolomeu Ros, Pho-
toespaña 2017. 

As súas fotografías forman 
parte de numerosas coleccións 
e expuxéronse en museos e ga-
lerías de todo o mundo, como o 
Museum of Contemporary Art 
Chicago, The Meadows Mu-
seum de Dallas ou o Museo de 
Belas Artes de Bilbao. 

Actualmente imparte talle-

res en España, República Domi-
nicana, México, Panamá e 
Cuba, é comisario de exposi-
cións e investigador da obra do 
fotógrafo austríaco Klaus Sch-
nitcher, alias Conrado, na Re-
pública Dominicana.

No ano 2000 presentou as 
bases para a creación do Centro 
Histórico Fotográfico da Rexión 
de Murcia (CEHIFORM), que se 
crearía un ano despois e que di-
rixiu até 2007. É autor de máis 
de quince libros.
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(BARCELONA, 1959)

ENRIC FOLGOSA MARTÍ

DRAGOBIL, KÓSOVO, OUTUBRO 
DE 1998

73 x 110 cm

Un grupo de mulleres albanesas 
choran a morte de Ali Murat, gue-
rrilleiro do Exército de Liberación 
de Kósovo.

«O día anterior, Miguel Gil e eu 
estiveramos con el en Mitrovi-
ca. Pouco despois de irnos, Murat 
morreu ao estoupar unha trampa 
explosiva nunha gasolineira.

Insistín aos meus colegas para 
chegar ao enterro horas antes do 
programado e así conseguir este 
tipo de imaxe… Nesa época xa em-
pezabamos a ter que usar cáma-
ras dixitais e eu tiña unha de cada. 
Usei a de película… Boa decisión».

CAMPO DE REFUXIADOS DE 
MUGUNGA, FRONTEIRA ENTRE 
ZAIRE E RUANDA, NOVEMBRO 
DE 1996

40 x 60 cm

«Durante as matanzas de tutsis, en 
1994, máis dun millón de ruande-
ses fuxiron a Zaire. Había de todo: 
hutus fuxindo do novo goberno 
tutsi; tutsis fuxindo dos extremis-
tas hutus, e mesmo membros das 
milicias hutus ou do exército que 
participaran no xenocidio. Os pa-
ramilitares hutus controlaban os 
campos e era perigoso aventurar-
se máis aló do río interminable de 
refuxiados».

Jablanica, Bosnia e 
HERZEGOVINA, SETEMBRO 
DE 1993

40 x 60 cm

Musulmáns bosníacos esperan pa-
ra recibir comida nun colexio, des-
pois de seren liberados.

«A outra guerra dentro da guerra 
de Bosnia entre serbios e bosnía-
cos foi entre croatas e bosníacos 
en Herzegovina… Mostar era o 
centro do conflito, e falábase de 
campos onde maltrataban os pri-
sioneiros. Atopeime con fotógra-
fos que pedían aos máis delgados 
que quitasen a camisa en procura 
dunha imaxe con reminiscencias 
do holocausto, pero a realidade 
era tal cal…».

nric Folgosa Martí (Barce-
lona, 1959) chegou ao fotoxor-
nalismo de maneira casual, aos 
vinte e nove anos, cando vivía 
en Managua e lle ofreceron un 
traballo como asistente en Fran-
ce-Presse. Antes de aterrar en 
Centroamérica quixo estudar 
xornalismo ou cinema, pero o 
seu pai convenceuno para que 
elixise dereito.

En Nicaragua tomou as súas 
primeiras fotografías e empe-
zou a colaborar con Reuters. En 
1992 viaxou pola súa conta a 

Saraievo. Ao pouco tempo, co-
mezou a traballar para a Euro-
pean Pressphoto Agency e pou-
co despois para The Associated 
Press. Foi alí, na guerra de Bos-
nia, onde considera que real-
mente empezou a súa carreira 
como fotoxornalista. 

Con esta axencia desenvol-
veu o resto da súa carreira en 
diversos continentes, cubriu in-
numerables conflitos e actual-
mente está a cargo da edición 
de reportaxes na súa sede de 
Nova York. Considérase mellor 

editor que fotógrafo e admira 
profundamente os fotógrafos 
locais que traballan en primeira 
liña por pura necesidade e con 
verdadeiro risco.

Foi xurado do World Press 
Photo en 2009 e 2011 e obtivo 
varios premios, como o Orte-
ga e Gasset 1999, o World Press 
Photo 2000, o Bayeux Calva-
dos-Normandie dos correspon-
dentes de guerra 2001 e o Foto-
pres La Caixa das edicións de 
1993, 1999 e 2001. 
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(BARCELONA, 1971)

RICARDO GARCÍA VILANOVA

SIRTE, LIBIA, AGOSTO DE 2016

73 x 110 cm

Coche bomba durante a guerra ci-
vil en Libia. Coñecidos como dog-
ma, os coches bomba suicidas, as 
armas máis mortíferas do Estado 
Islámico.

«Deixaron polo menos doce com-
batentes mortos e sesenta feridos 
o día que tomei esta imaxe. Unha 
terceiro dogma lanzouse contra as 
persoas que axudaron aos feridos 
a extinguir o incendio, pero púido-
se deter a tempo. As estimacións 
oficiais indican que morreron ao 
redor de cincocentas persoas. 

Durante as últimas semanas da gue-
rra, houbo un total de 87 dogma».

ALEPO, SIRIA, AGOSTO DE 2012

40 x 60 cm

Dous irmáns reciben curas por fe-
ridas de metralla no hospital Dar Al 
Shifaa, que posteriormente foi des-
truído por bombardeos directos.

«Alepo sufriu un dos peores ata-
ques contra civís da guerra de Si-
ria. O exército da Al-Asad bom-
bardeou tres panadarías e varias 
casas a un mesmo tempo. Morre-
ron cincuenta persoas e 197 resul-
taron feridas. Gran parte dos feri-
dos e os mortos eran nenos». 

SIRTE, LIBIA, 5 DE MARZO DE 2016

40 x 60 cm

Unha familia de Sirte, cidade que 
quedou baixo o control do Estado 
Islámico e se converteu na capital 
do califato en Libia, detén o coche 
no posto de control de Abu Grein.

«Aquí o Estado Islámico fixo es-
toupar un dos seus letais dogma. 
O atentado iniciou unha guerra 
que duraría oito meses».

icardo García Vilanova 
(Barcelona, 1971) estudou foto-
grafía na Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC) e imaxe e 
son na Escola de Mitjans Audio-
visuals de Barcelona. Comezou 
a súa carreira como fotoxorna-
lista independente en África, 
con reportaxes sobre temas hu-
manitarios, ata que en Afganis-
tán os editores de Newsweek 
e The Wall Street Journal lle 
abriron as portas a outros me-
dios internacionais. 

Traballou en innumerables 
países e publicou as súas fotos 
nas máis prestixiosas cabecei-

ras do mundo, e como videoxor-
nalista os seus traballos foron 
emitidos polas máis importan-
tes cadeas de televisión. 

Cubriu a Primavera Árabe 
e as guerras de Libia e de Siria, 
onde chegou en 2011. Dous anos 
despois foi secuestrado polo Es-
tado Islámico, xunto ao xornalis-
ta Javier Espinosa, durante seis 
meses. Volveu alí de novo e cu-
briu as batallas de Sirte, en Libia, 
Mosul, en Iraq, e Raqa, en Siria. 

As súas fotografías expuxé-
ronse en múltiples ocasións e 
foron merecedoras de impor-
tantes premios internacionais, 

entre eles o Px3 Prix da Photo-
graphie de París en dúas convo-
catorias, o Pictures of the Year 
en 2013 e 2016, o Bayeux-Cal-
vados Award para correspon-
dentes de guerra e o Miguel Gil 
de xornalismo. 

The Wall Street Journal pre-
sentou a súa candidatura ao Pu-
litzer en 2010. 

Como videoxornalista, obti-
vo o Rory Peck Award e foi no-
meado aos EMMY polo seu tra-
ballo na guerra de Siria dentro 
do equipo da CNN. 
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(CÁDIZ, 1984)

ANTONIO GONZÁLEZ CARO

CONIL DE LA FRONTERA, CÁDIZ, 
MAIO DE 2013

73 x 110 cm

Un pescador grita mentres coloca 
o cabo no maquinillo para levantar 
as redes. Detrás del vese o copo, a 
parte da almadraba onde quedan 
atrapados os atúns. 

«Os barcos forman un círculo men-
tres os pescadores van levantando 
a rede até levalos á superficie, onde 
os capturan. É o momento máis 
intenso da xornada, a levantá, no 
que centos de atúns salpican coas 
súas aletas, creando unha imaxe 
dunha natureza desbordada».

CONIL DE LA FRONTERA, CÁDIZ, 
XULLO DE 2013

40 x 60 cm

Retrato de tres pescadores da alma-
draba de Conil: Antonio, El Lento 
(esquerda), José, El Gallo (centro), e 
García (dereita).

«Durante as súas faenas de traba-
llo en terra, os pescadores repa-
ran as redes nunha nave. Os seus 
rostros eran parte fundamental 
do meu traballo, xa que, xunto ao 
atún vermello, son os verdadeiros 
protagonistas desta historia.

O negro de fondo centra o protago-
nismo nas súas caras, resalta a pel 
curtida polo seu traballo no mar».

CONIL DE LA FRONTERA, CÁDIZ, 
XULLO DE 2013

40 x 60 cm

Un pescador conta os atúns captu-
rados. A cada almadraba perténce-
lle unha cota de captura fixa para 
regular a pesca e protexer a especie.

«É o momento case final da levantá. 
Os atúns, cansos, están a piques de 
abandonar a súa loita. As redes do 
copo atópanse practicamente na 
superficie e o círculo que forman 
os barcos estréitase. Xa só poden 
nadar nunha única dirección, o 
que crea a impresión de que sobre-
voan o espazo da imaxe».

ntonio González Caro (Co-
nil de la Frontera, Cádiz, 1984) 
coñeceu a fotografía no institu-
to mentres cursaba o bachare-
lato artístico. As imaxes dos fo-
tógrafos de Magnum, Axencia 
VII, Noor e World Press Photo 
decidírono a viaxar a Madrid 
para estudar un mestrado de fo-
toxornalismo. «Aí cambiou todo 
para min como fotógrafo. Des-
cubrín que podes contar his-
torias coas túas imaxes; apren-
dín que non só se trata de crear 
boas fotos, tamén é importante 

documentar o tema, construír 
unha boa historia, facela dife-
rente, persoal, túa...». 

Desde entón realiza repor-
taxes de longa duración sobre 
temas da súa contorna próxi-
ma. Convive cos protagonistas 
das súas historias para expe-
rimentar as súas vivencias e 
lograr un rexistro emocional, 
expresivo e persoal. O seu tra-
ballo conseguiu premios como 
o Lens Culture, o Prix da photo-
graphie de Paris 2014 e o PDN 
Storyteller 2016.
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(ZARAGOZA, 1982)

DIEGO IBARRA SÁNCHEZ

Anciá con neno
CAMPO DE REFUXIADOS DE 
JALOZAI, PAQUISTÁN, 2014

73 x 110 cm

Jalozai converteuse nunha saída 
temporal, anquilosada no tem-
po, para miles de paquistanís que 
foxen da violencia. 

«Esta fotografía foi tomada como 
icona e reflexo do que supón o es-
tancamento dun conflito na socie-
dade civil. Nacer, vivir e morrer 
no exilio». 

Escola
NOWSHERA, PROVINCIA DE 
KHYBER PAKHTUNKHWA, 
PAQUISTÁN, 2014

 40 x 60 cm

«De 2009 a 2014, máis de mil es-
colas foron atacadas en Paquistán, 
un dos países cunha das taxas máis 
baixas de alfabetización do mundo. 
Escolas destruídas, educación se-
cuestrada e salvaxemente violada. 

Esta escola para nenas de Nows-
hera foi atacada polos talibán en 
dúas ocasións en menos dun ano. 
Aínda así, e sen electricidade, me-
dio cento de alumnas continúan 
acudindo ás clases».

O monzón
TATAH, PAQUISTÁN, 2010

40 x 60 cm

No verán de 2010, Paquistán foi 
azoutado por unha das inunda-
cións máis devastadoras dos últi-
mos anos. De norte a sur, o mon-
zón deixou un río de desolación 
ao seu paso. 

«A fotografía foi tomada nos arre-
dores da milenaria cidade de Ta-
tah mentres azoutaba o monzón. 
Esta familia protexíase como po-
día para non perder as escasas 
pertenzas que puideran rescatar. 
Alí estaban, resistindo no medio 
da desesperación, a forte tormen-
ta e a cortina de auga».

iego Ibarra Sánchez (Zara-
goza, 1982) licenciouse en xor-
nalismo en 2005 e recibiu unha 
bolsa para continuar a súa for-
mación como fotoxornalista nos 
diarios arxentinos El Territorio 
e La Nación.

Outra bolsa financioulle 
unha reportaxe en Bosnia e em-
pezou a colaborar cunha ONG 
que lle permitiu documentar os 
estragos das minas antipersoa 
en Colombia e Alxeria.

Despois dun período de 
dous anos traballando como fo-

tógrafo para o diario Avui, esta-
bleceuse en Pakistán como co-
rrespondente de Global News.

No seu traballo tratou temas 
como a resiliencia da poboación 
civil en Paquistán, o xenocidio 
do Estado Islámico contra a mi-
noría kurda yazidí en Iraq ou 
a educación en países en gue-
rra ou sometidos ao fanatismo 
relixioso. Quere «mostrar a su-
peración e a esperanza das per-
soas que viven e sobreviven 
nos países que foron devasta-
dos por ela».

Cofundador da cooperati-
va MeMo, as súas imaxes foron 
publicadas por importantes ca-
beceiras internacionais, gañou 
premios como o de Fotografía 
Humanitaria Juan Bartolomé, 
o premio mexicano de FINI ou 
Premio da Asociación de Xor-
nalistas de Aragón pola súa 
traxectoria no estranxeiro. O 
seu traballo foi exposto no Visa 
pour l’Image en repetidas edi-
cións e en galerías europeas e 
americanas.
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SEBASTIÁN LISTE

SALVADOR DE BAÍA, BRASIL, 2010

73 x 110 cm

Dúas curmás peléxanse porque 
acaban de descubrir que teñen o 
mesmo noivo. 

«Estas nenas vivían, xunto a máis 
de cen familias, nunha fábrica 
abandonada. Ocupárona para fu-
xir do perigo das rúas. En 2011, o 
Goberno obrigounos a abando-
nar a fábrica, que se demoleu para 
construír un parque. Esta foi unha 
das moitas medidas polémicas que 
levaron a cabo para limpar a cara 
das cidades brasileiras de cara á 
celebración do Mundial de Fútbol 
de 2014».

CIDADE BOLÍVAR, VENEZUELA, 
MARZO DE 2013

40 x 60 cm

Uns nenos fillos de reclusos xogan 
cunha cometa no patio da prisión 
de Vistahermosa mentres as súas 
nais están cos maridos presos. 

«Nesta prisión, controlada po-
los propios reclusos desde que, 
en 2005, o preso Wilmito tomou 
o control polas armas. As regras 
póñenas os propios encarcerados, 
polo que os máis influentes e po-
derosos poden quedar coas súas 
familias todo o tempo que dese-
xen. Os gardas permanecen no 
exterior e só controlan o períme-
tro do cárcere».

PRISIÓN DE VISTAHERMOSA, 
CIDADE BOLÍVAR, VENEZUELA, 
MARZO DE 2013

40 x 60 cm

Mulleres esperan a súa quenda 
para visitar os seus maridos.

«Antes, estas mulleres teñen que 
pagar «a causa», unha taxa que 
Wilmito impón a todos os reclusos 
para manter a orde e os servizos 
dentro do cárcere. Con este diñei-
ro e outros fondos que proveñen 
de negocios máis turbios, os presos 
construíron unha piscina, unha 
discoteca e un campo de béisbol. 
Ademais, esta taxa serve para 
comprar as armas que manteñen 
a orde e o equilibrio de poder en-
tre os presidiarios e os gardas».

ebastián Liste (Alacante, 
1985) tiña dez anos cando des-
cubriu unha maleta chea de fo-
tografías feitas polo seu avó du-
rante as súas viaxes por América 
Latina, e quixo seguir os seus pa-
sos. Máis tarde licenciouse en so-
cioloxía pola Universidade Na-
cional de Educación a Distancia 
e estudou un máster en fotoxor-
nalismo na Universidade Autó-
noma de Barcelona .

Durante os últimos dez 
anos traballou nun proxecto 
persoal, An Intimate Pandemic, 
coa idea de editar un libro que 

recolla a realidade latinoame-
ricana. Para iso percorreu gran 
parte do continente e tratou 
temas como as guerras do nar-
cotráfico en México ou o pro-
ceso de paz de Colombia.

As súas fotografías publi-
cáronse nas principais cabecei-
ras internacionais e valéronlle 
numerosos recoñecementos; 
entre os máis recentes, o ter-
ceiro premio World Press Pho-
to 2016, o premio POYi á exce-
lencia ou o premio especial do 
xurado dos Japan Days Award, 
ambos de 2015. 

É membro da axencia NOOR 
Images, que xunta o labor de 
quince fotoxornalistas acerca das 
problemáticas sociais, ecolóxicas 
e políticas do mundo contempo-
ráneo, e colabora con diferentes 
ONG e organismos internacio-
nais das Nacións Unidas.

Na actualidade, combina o 
fotoxornalismo coa docencia. 
Foi xurado de varios premios de 
fotografía como o que outorga a 
Fundación Gabriel García Már-
quez para o novo xornalismo 
iberoamericano ou o Turkey 
Press Photo Context.
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J.M. LÓPEZ

KOBANE, GOBERNACIÓN DE 
ALEPO, SIRIA, FEBREIRO DE 2015

73 x 110 cm

Ruínas da cidade kurda de Kobane 
tras os ataques aéreos da coalición.

«Dous enormes cráteres produci-
dos por proxectís lanzados polos 
avións da coalición debuxan unha 
paisaxe de destrución e cascallos. 
Tres figuras diminutas camiñan 
perdidas polas rúas onde, non hai 
moito tempo, ían de compras ou a 
pasear. Unha bonita posta de sol 
aquí só serve para debuxar o es-
queleto dos edificios, dándolle un 
aspecto tétrico a esta cidade Siria 
vítima do odio e da guerra». 

MINKAMMAN, SUDÁN DO SUR, 
MARZO DE 2014

40 x 60 cm

Unha nena axuda a camiñar a 
unha anciá cega nun campo de 
desprazados da etnia dinka. 

«As guerras en África son as que 
antes se esquecen, aínda que fo-
sen cruentas e duradeiras. O que 
adoitan ter en común é a súa rela-
ción coas inmensas riquezas mine-
rais do continente. Sudán do Sur, 
o país máis novo do mundo, nada 
en petróleo, un feito que, lonxe de 
mellorar a vida dos seus habitan-
tes, non trouxo nin un momento 
de paz desde a súa independencia 
en 2011».

KOBANE, GOBERNACIÓN DE 
ALEPO, SIRIA, FEBREIRO DE 2015 

40 x 60 cm

Amara, unha muller kurda, de se-
senta e sete anos, chora ante a súa 
casa destruída polos bombardeos. 

«Ao seu lado, todo o que queda: 
unha lata de aceite e unha bolsa 
con algunhas pertenzas. O pobo 
kurdo é a minoría étnica máis 
grande de Oriente Medio sen es-
tado propio. Fórmano uns 60 mi-
llóns de persoas, que tras a Primei-
ra Guerra Mundial, obtiveron o 
recoñecemento para a lograr a in-
dependencia do seu país e, aínda 
que nunca se chegou a producir, 
non deixaron de soñar con ela».

.M. López (León 1971) ía para 
xeólogo pero abandonou a ca-
rreira e acabou un módulo de 
fotografía da Escola de Artes e 
Oficios de Oviedo. Desde o prin-
cipio, sentiuse atraído polo do-
cumentalismo; Cartier-Bresson, 
Sebastião Salgado ou William 
Klein foron os seus primeiros re-
ferentes, «e a axencia Magnum, 
unha fonte de inspiración».

En 1998 incorporouse ao 
xornal La Crónica de León, e en 
2009 decidiu que «quería estar 

onde suceden os grandes acon-
tecementos, ser testemuña dos 
cambios que se producen no 
mundo e aprender algo máis 
sobre a condición humana». 
Comezou a traballar como fre-
elance e desde as súas primeiras 
reportaxes viaxou por todo o 
mundo. Cubriu a guerra en Si-
ria, Iraq, Sudán do Sur, Somalia 
e Ucraína para axencias como 
Agence France-Presse, Euro-
pean Pressphoto Agency, Asso-
ciated Press e Sipa USA.

Obtivo diferentes premios e 
recoñecementos; entre os máis 
recentes, o terceiro premio dos 
Days Japan International Pho-
tojournalism Awards de 2017, o 
premio Marco Lucchetta 2015, a 
medalla de ouro do Px3 Prix da 
Photographie Paris e a medalla 
de prata dese mesmo certame 
en 2014, así como o primeiro 
premio e a mención honorífica 
Depper Perspective dos Inter-
national Photography Awards 
de 2013. 
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ANDONI LUBAKI

Yihadista con balón
ALEPO, SIRIA, XANEIRO DE 2013

73 x 110 cm

Un islamita xoga cun balón entre 
os cascallos.

«Esta foi a primeira foto que sa-
quei en Alepo. Tras a típica pre-
gunta de por onde se vai á fronte?, 
estaba no barrio da Al Amriyah, a 
luz xa escaseaba e, tras andar uns 
douscentos metros desde o último 
control dos opositores a Bashar al-
Asad, vin esta escena. 

Ese día saquei sete fotos, a pri-
meira foi esta. Mandeina a AP. Ao 
día seguinte, a imaxe foi portada 
da edición internacional do New 
York Times».

ALEPO, SIRIA, XANEIRO DE 2013

40 x 60 cm

Unha familia afástase pola rúa do 
barrio de Izaah despois de rebus-
car entre as ruínas da súa casa algo 
que puidese serlle útil. 

«Nun momento de calma na fron-
te, as familias volven aos seus fo-
gares en busca dalgunha perten-
za. Ese día poucos atoparon algo 
que recuperar. Nas casas, decenas 
de fotos de familia estaban espa-
rexidas polo chan. Esta familia só 
puido recoller algúns xoguetes dos 
seus fillos e mantas para combater 
o frío invernal». 

Gato
ALEPO, SIRIA, XANEIRO DE 2013

40 x 60 cm

Un sublevado sirio ofrece un ana-
co de pan a un gato na Cidade Ve-
lla de Alepo.

«Queríanos ensinar o ben adestra-
dos que tiñan aos gatos da zona. Co-
lleu un anaco de pan e, despois de 
tapar a cara —“A miña familia aín-
da vive en Damasco e poden facer-
lles dano os soldados de Al-Asad se 
me ven combatendo contra eles”, 
explicounos,— chamou o gato. Des-
pois de cheirar o pan, o gato decli-
nou tan tentadora oferta nunha 
cidade na que xa empezaban a es-
casear os alimentos básicos».

ndoni Lubaki (Urretxu, Gui-
púzcoa, 1982) comezou a súa ca-
rreira durante a Primavera Ára-
be. O seu primeiro destino foi 
Libia, en 2011. Alí tivo a oportu-
nidade de seguir o exército re-
belde que acabou co réxime do 
coronel Gadafi. Despois trasla-
douse a Siria, onde cubriu a gue-
rra para The Associated Press 
(AP). En 2013, a proclamación do 
Estado Islámico levouno ás fron-
tes de guerra de Mosul e outras 
poboacións do Kurdistán. Catro 
anos despois, en Alepo, mentres 

cubría os combates na cidade, foi 
secuestrado catorce horas por un 
grupo de rebeldes, presuntamen-
te yihadistas, en compañía dou-
tros dous xornalistas occidentais.

Fotógrafo independente e 
autodidacta, durante estes anos 
tamén cubriu outros conflitos e 
disturbios sociais en Birmania, 
Turquía, Mauritania, Alxeria, o 
Sáhara Occidental ou a Repú-
blica Centroafricana. Combina 
as súas colaboracións con AP 
e France Press co desenvolve-
mento de proxectos persoais, 

traballos de longo termo sobre 
conflitos esquecidos. Ademais 
de fotografías, fai traballos de 
vídeo para canles de televisión 
como ETB e VICE.

As súas imaxes foron pu-
blicadas por The New York Ti-
mes, Newsweek, The Guardian, 
Courrier International, entre 
outros medios, e valéronlle dife-
rentes premios, como o segundo 
premio na categoría Breaking 
News, no certame Pictures of 
The Year 2014 ou o Chris Hon-
dros Memorial Award en 2013. 
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KIM MANRESA

MALI, OUTUBRO DE 1997

73 x 110 cm

Kadi, unha nena de catro anos, ví-
tima da ablación do clítoris. 

«En Mali convidáronme a presen-
ciar o ritual da ablación, un tema 
que descoñecía. Metéronme nun 
curral de galiñas e atopeime coa 
nena espida gritando e a muller 
coa coitela de afeitar na man. Que-
dei paralizado e non puiden facer 
ningunha foto. Máis tarde infor-
meime ben sobre o tema. Cando 
estiven mentalizado, convidáron-
me a outra cerimonia. Foi igual de 
traumática, non podía facer nada 
e disparei dez fotos». 

BRASIL, FEBREIRO DE 2000

40 x 60 cm

Dúas nenas que se dedican á pros-
titución na rúa posan con desen-
voltura ante a cámara. 

«Durante un tempo estiven a con-
vivir cos nenos da rúa en diferen-
tes cidades de Brasil. Certos turis-
tas de países ricos buscaban estas 
nenas sen recursos para somete-
las a todo tipo de atrocidades se-
xuais. Coñecín nenas que, ao trece 
anos, xa abortaran varias veces. 
En Brasil, existen organizacións 
que ofrecen aos turistas catálogos 
de nenas sen recursos para servi-
zos sexuais». 

BARCELONA, XANEIRO DE 1998

40 x 60 cm

Dous transexuais exercen a pros-
titución nas inmediacións do Nou 
Camp un día de partido. Esta foto-
grafía forma parte do libro Barce-
lona nit.

«A cidade condal é unha das mecas 
da prostitución na rúa de transe-
xuais. En distintos puntos da cida-
de, numerosos trans semiespidos 
ofrecen os seus servizos a quen o 
solicite. As operacións de cambio 
de sexo custan un diñeiral e esixen 
a moitos transexuais traballar sen 
descanso para poder custealas».

im Manresa (Barcelona, 
1961). Ao seis anos o seu pai re-
galoulle un álbum de cromos 
dos países e pobos do mundo e 
soñou con coñecer ese mundo. 
Coincidindo co final da ditadu-
ra franquista tomou concien-
cia das loitas obreiras e decidiu 
que quería ser «notario de to-
das esas inxustizas».

As súas primeiras fotografías 
fíxoas naquelas manifestacións 
con doce anos. Alí coñeceu a Co-
lita, con quen aprendeu o oficio 
como axudante. Con dezaseis 
anos, empezou a traballar no 

diario barcelonés Tele/eXprés. 
Tamén coñeceu a Agustí Cente-
lles e o director de fotografía Nés-
tor Almendros, que o animou a 
seguir na fotografía: «Díxome: 
“O tren só pasa unha vez, ou so-
bes ou pasa de largo. Arrepenti-
raste toda a vida se non o fas”. E, 
desde ese día, pasaron corenta e 
cinco anos sen arrepentirme da 
miña decisión». Con vinte e cin-
co anos, entrou no equipo de fo-
tografía de La Vanguardia, onde 
continúa traballando.

Ao longo da súa carreira 
publicou máis de trinta libros, 

entre os que destacan Barce-
lona nit (1990) e The Day Kadi 
Lost Part of Her Life (1999) so-
bre a ablación de clítoris a Kadi, 
unha nena de catro anos, tra-
ballo considerado por The As-
sociated Press (AP) un dos cen 
mellores do século XX.

Expuxo a súa obra en cen-
tos demostras en todo o mundo, 
como as organizadas na sede de 
Nacións Unidas ou no Museo 
George Pompidou de París, e re-
cibiu numerosos galardóns.
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ANDRÉS MARTÍNEZ CASARES

PORTO PRÍNCIPE, HAITÍ, 
NOVEMBRO DE 2010

73 x 110 cm

«A nai de Stephanie Sanbronce, 
de dezaseis anos, falecida por có-
lera, foxe dos traballadores sani-
tarios encargados de transportar 
os corpos dos falecidos e desin-
fectar o lugar. A súa dor reflicte 
a desesperación ao coñecer que o 
corpo da súa filla terminará nun-
ha fosa común nos arredores de 
Porto Príncipe, onde descansan 
miles de vítimas do terremoto 
dese ano».

PROVINCIA DE ARTIBONITE, 

HAITÍ, OUTUBRO DE 2010

40 x 60 cm

«Un home observa o seu irmán 
falecido de cólera á beira do río 
Artibonite. Eran os primeiros mo-
mentos da epidemia. Os sanitarios, 
desbordados, apenas podían cer-
tificar a morte dos que se apiña-
ban ás portas do hospital. Algúns 
veciños tapaban a boca e o nariz 
por precaución, non sabían que o 
perigo estaba na auga do río que 
regaba a súa rexión, auga da que 
sempre beberan».

ROBINE-GRANDE SALINE, 
PROVINCIA DE ARTIBONITE, 
HAITÍ, OUTUBRO DE 2010

40 x 60 cm

«Uns familiares transportan o fé-
retro dun falecido pola epidemia 
de cólera. Ao día seguinte, na mes-
ma ribeira, repetíase outra escena 
silenciosa e máis humilde. Sobre 
o transportín dunha moto, unha 
sinxela caixa de madeira garda-
ba o corpo dun neno de dez anos. 
O pai contou que o seu fillo gaña-
ra, por unha suma irrisoria, unha 
aposta ao atreverse a beber auga 
do río. Perdeu a vida».

ndrés Martínez Casares 
(León, 1982) estudou xornalis-
mo porque lle gustaba escribir, 
contar historias. Compaxinou 
estudos con colaboracións en 
diferentes medios como La Cró-
nica de León, El Mundo e a axen-
cia EFE. Ao terminar a carreira, 
quixo profundar no fotoxorna-
lismo e matriculouse na Danish 
School of Media and Journa-
lism, en Aarhus, Dinamarca. 

Á súa volta a España axiña 
descubriu que o xornalismo se 

facía nunha redacción e a foto-
grafía na rúa. Decidiu marchar 
a Centroamérica onde o sor-
prendeu o terremoto de Haití. 
Un mes despois traballaba para 
EFE, pero agora cunha cámara 
na man. 

Tras viaxar por Turquía, 
Exipto e Ucraína estableceuse 
en Haití, desde onde traballa 
para axencias e xornais inter-
nacionais. Foi recoñecido con 
premios como o POY Latam 
2011 polo seu traballo sobre a 

epidemia de cólera en Haití, o 
Nacional de Fotoperiodismo 
da Asociación de Informado-
res Gráficos de Prensa 2014, e o 
premio Enrique Meneses polo 
seu traballo na primavera ára-
be no Cairo. 

Actualmente segue vivindo 
en Haití, desde onde se despra-
za para cubrir calquera aconte-
cemento.
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MAYSUN

CEMITERIO DE ALEPO, SIRIA, 
OUTUBRO DE 2012

73 x 110 cm

Un combatente do Free Syrian 
Army (FSA) ilumina o corpo dun 
home sen identificar.

«Non había ninguén para ente-
rralo. Ahmad, un combatente do 
FSA, non paraba de repetir: “Isto é 
pecado! Debemos enterralos! Van 
comelo os cans!”. Volvemos ao ce-
miterio á noitiña, tras parar e con-
vencer a varias persoas para que 
nos axudasen. Enterrárono á pré-
sa, sen cerimonias. Sentín triste-
za, acalada polo medo e a excita-
ción de poder vivir un momento 
importante». 

SHIJAIYEH, NORTE DE GAZA, 
XULLO DE 2014

40 x 60 cm

Un home palestino busca na súa 
casa restos das súas pertenzas. 

«O Exército israelí bombardeou o 
barrio de Shijaiyeh de forma in-
discriminada.

Os veciños que conseguiran fuxir 
regresaron, aproveitando un bre-
ve cesamento do fogo, e atopáron-
se coas súas casas destruídas. 

Un home levoume até onde vivía 
para mostrarme o que quedaba do 
seu fogar. Dun salto, subiu sobre a 
súa cama, agora poeirenta e chea 
de cascotes, e limitouse a dicir: 
“Xa non queda nada. Xa non que-
da nada”».

ALEPO, SIRIA, OUTUBRO DE 2012

40 x 60 cm

Médicos do hospital Dar al Shifa 
atenden unha nena ferida.

«O hospital Dar al Shifa foi bom-
bardeado varias veces, todo está 
destruído. Vou até o último piso 
para facer un par de fotos de Ale-
po á tardiña, un par de balas dan 
a menos dun metro de distancia 
da xanela. Dispáranme a min ou 
ao meu compañeiro Manu Bra-
bo, que está noutra xanela?. Re-
greso á entrada do hospital, onde 
as bucinas dos coches e os berros 
volven soar atronadores. Chegan 
máis feridos...».

aysun (Zaragoza, 1980), de 
orixe hispanopalestina, come-
zou a súa andaina no fotoxor-
nalismo en 2005, cando sentiu 
a necesidade de documentar o 
que a rodeaba: «Tiña interese por 
aprender, o desexo de axudar a 
xente e o afán por comprender 
a miña propia identidade». Des-
de entón, cubriu conflitos so-
ciais, políticos e temas de cariz 
ambiental por todo o mundo. 

Considérase «unha observa-
dora invisible, mais non silen-

te, da historia que o ser huma-
no debuxa cada día», e confesa 
ver «máis sombras que luces no 
camiño, historias terribles que 
non deberían suceder».

Membro da International 
Federation of Journalists Fo-
reign Correspondents’s Asso-
ciation of East Africa, Women 
Photograph e Frontline Free-
lance Register, publicou as súas 
fotografías e reportaxes nos 
máis prestixiosos xornais e re-
vistas de todo o mundo.

Entre os recoñecementos 
máis recentes que recibiu cón-
tanse o premio Enfoque 2017, na 
categoría de mulleres fotoxor-
nalistas, a mención de honra 
nos Moscow International Pho-
to Awards 2015 e en dúas oca-
sións, en 2013 e 2015, o Premio 
Nacional de Fotoperiodismo.

Compaxina o traballo coa 
impartición de conferencias, a 
docencia e a pintura, así como 
outras formas de creación plás-
tica, a música e a natureza.
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FERNANDO MOLERES

O mundo feliz
SAN SALVADOR, O SALVADOR, 
1992

73 x 110 cm

Enrique, de doce anos, escapou 
dun fogar conflitivo e acabou vi-
vindo nas rúas de San Salvador. 

«O Salvador foi o primeiro país ao 
que acudín ao empezar o proxec-
to fotográfico sobre a explota-
ción laboral infantil. Alí coñecín 
a Enrique. 

Para gañar diñeiro, lanza lume nos 
semáforos ou dirixe o tráfico dos 
cruces cando se produce un corte 
na subministración eléctrica. El e 
a maioría dos nenos da súa banda 
son adictos a inhalar pegamento». 

FREETOWN, SERRA LEOA, 2010

40 x 60 cm

Cárcere de Freetown, onde 1.300 
reclusos amoreados en celas sen 
auga e reciben unha soa comida de 
arroz ao mediodía; entre eles hai 
preto de trinta menores presos. 

«Sentinme comprometido a axu-
dar a estes menores encarcerados 
así que creei o programa FREE MI-
NOR AFRICA, orientado á súa re-
inserción na sociedade. Hoxe le-
vamos a única escola no cárcere 
e axudamos tamén aos que saen 
da prisión e non teñen familia. A 
falta de recursos está a dificultar a 
continuidade do proxecto».

O CAIRO, EXIPTO, DECEMBRO 
DE 2012

40 x 60 cm

Alumnas da o Nour Wal Amal, 
unha escola que acolle nenas e 
mulleres cegas.

«A perla desta institución é a or-
questra sinfónica, que desenvol-
veu unha técnica que permite to-
car sen ter que ler as notas para 
a súa interpretación. Os seus in-
térpretes len música en braille e 
almacenan nos seus ensaios cada 
peza do repertorio musical, com-
posto por música oriental e exip-
cia, así como obras clásicas de Mo-
zart, Tchaikovsky ou Beethoven. 
O soño destas nenas é chegar a 
formar parte da orquestra».

ernando Moleres (Bilbao, 
1963) chegou á fotografía tras 
traballar como enfermeiro. Foi 
nunha viaxe á Nicaragua san-
dinista, onde pasou seis meses 
como brigadista voluntario. 

«Estando alí, vin que os fo-
tógrafos podían cruzar as liñas 
cara ás zonas en conflito e pen-
sei que ser fotógrafo era un pa-
saporte xenial para acceder a 
lugares que che interesan». Mar-
couno unha viaxe a Sudáfrica, 
onde coñeceu de preto a explo-
tación laboral infantil, e decidiu 
fotografar menores vítimas da 
explotación, un proxecto que o 

levou a viaxar por trinta países 
durante catro anos.

En 2010 desprazouse a Serra 
Leoa para documentar a situa-
ción dos menores encarcerados 
en prisións de adultos e fundou 
un programa de axuda que hoxe 
se encarga da escola da prisión 
de menores de Freetown e da 
reunificación familiar á súa saí-
da do cárcere.

As súas reportaxes foron 
publicados nos máis importan-
tes medios nacionais e interna-
cionais e a súa obra valeulle bol-
sas internacionais, como a Tim 
Hetherington Grant de World 

Press Photo e a Human Rights 
Watch, e numerosos premios: 
tres World Press Photo, o pre-
mio World Understanding que 
concede Pictures of the Year ou 
o Lucie Award 2012. 

Publicou catro libros: Sto-
len Childhooh, Hombres de Dios, 
Waiting for Justice, e Breaking 
the Circle, que mereceron no-
meamentos á súa excelencia, e 
a súa obra foi exposta por todo 
o mundo. No seu último traba-
llo documentou o quecemento 
global no Ártico. 
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Home con xiringa
KABUL, AFGANISTÁN, 2008

73 x 110 cm

Un mozo afgán antes de inxectar-
se unha dose de heroína. 

«Esta droga quizais sexa o inimigo 
máis duro na batalla contra o opio 
en Afganistán. Afastados da loi-
ta polas plantacións de opio e das 
medidas para a súa erradicación, 
miles de mozos aférranse á heroí-
na como única saída ante un futu-
ro cada vez máis incerto».

Celebración
BEIRUT, LIBANO, 2005

40 x 60 cm

Celebración dunha voda no campo 
de refuxiados de Borj El Barajneh. 

«Máis de 400.000 refuxiados pa-
lestinos viven no Líbano sen na-
cionalidade. Nalgúns casos a po-
boación dos campamentos alcanza 
os 80.000 habitantes e non poden 
construír vivendas fóra dos lími-
tes dos campos. 

Traballei en Líbano durante doce 
anos. A problemática, primeiro dos 
refuxiados palestinos e máis tarde 
dos sirios que chegaron da guerra, 
centrou boa parte do meu traballo 
neste país». 

KABUL, AFGANISTÁN, 2008

40 x 60 cm

Baryalí, de vinte e nove anos, a 
quen lle amputaron unha perna 
tras pisar unha mina antipersoa, 
toma heroína no antigo centro ru-
so de Kabul.

«Coñecín a Baryalí no antigo 
centro ruso, símbolo da cultura 
e do poder soviético en Afganis-
tán. Nestes vellos edificios vivían 
máis de trescentos adictos. Só uns 
poucos médicos ían alí os sábados 
para entregar xiringas e realizar 
controis de VIH aos adictos. Des-
de o anonimato, recoñecían que 
os casos de sida están a aumentar 
no país».

lfonso Moral (1977, Valla-
dolid) descubriu a fotografía na 
universidade mentres estudaba 
xornalismo. En 2001 empezou a 
traballar como fotógrafo no xor-
nal El Norte de Castilla, pero sen-
tía que aquel non era o seu lugar 
e, en 2004, viaxou a Siria, onde 
comezou a súa carreira como fo-
toxornalista independente. 

O seu traballo centrouse no 
mundo árabe, Oriente Medio e 
Asia Central, especialmente en 
Afganistán e Bangladés. Du-
rante máis de cinco anos tivo a 
súa base en Líbano e desde alí 

viaxou a Palestina, Siria, Iraq 
e Libia. Tamén realizou repor-
taxes no norte de África desde 
Tunes, país no que viviu duran-
te un ano. 

Publicou as súas fotografías 
en infinidade de medios nacio-
nais e internacionais e entre os 
premios que recibiu cóntanse o 
Award of Excellence do Pictu-
res of the Year 2008, o primei-
ro premio na categoría Long 
Multimedia Story de 2011 e o 
Irish Council for Civil Liberties 
Human Rights á mellor pelí-
cula. Foi finalista do Magnum 

Expression Award en 2009 e 
2010 polos seus proxectos Adic-
tos, una generación perdida para 
Afganistán e Líbano, entre mar 
y fuego, que lle valeu un premio 
Fotopres la Caixa. En 2016 ob-
tivo a bolsa Pierre & Alexandra 
Boulat polo seu proxecto Som-
bras de Trípoli.

Actualmente reside en Ber-
lín, onde está a preparar a pu-
blicación do seu libro, Cero, un 
percorrido polas revolucións 
armadas en Libia e Siria.

(VALLADOLID, 1977)

ALFONSO MORAL

A
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EMILIO MORENATTI

CAMPO DE REFUXIADOS DE 
SHAH MANSOUR, NORTE DE 
PAQUISTÁN, XUÑO DE 2009

73 x 110 cm

Unha moza paquistaní asómase 
desde a súa tenda de campaña. 

«Máis de 300.000 persoas tiveron 
que fuxir dos combates en Bajaur, 
na fronteira de Paquistán con 
Afganistán. Son refuxiados den-
tro do seu propio país, que sobre-
viven en vastos campamentos do 
Goberno. 

A furia destes refuxiados non está 
dirixida contra os talibán paquis-
tanís, senón contra o exército, 
cuxa arremetida con avións e he-
licópteros os obrigou a abandonar 
os seus fogares e os seus medios de 
subsistencia».

PAQUISTÁN, XULLO DE 2008

40 x 60 cm

Retrato de Busha Shari. Esta fo-
tografía forma parte do proxecto 
Violencia de género en Paquistán.

«Busha Shari foi atacada con ácido 
hai cinco anos polo seu marido, do 
que pretendía divorciarse e co que 
tiña dous fillos. A agresión incluíu 
unha brutal tortura, da que foi 
rescatada polos veciños. Busha foi 
intervida cirurxicamente vinte 
e cinco veces e vive actualmente 
coa súa irmá preto de Islamabad».

CABUL, AFAGANISTÁN, AGOSTO 
DE 2004

40 x 60 cm

Mohammed Mahdi perdeu o seu 
pé hai tres anos tras a explosión 
dunha mina mentres xogaba na 
súa localidade.

«Mohammed recibe a visita dun 
terapeuta polo menos unha vez ao 
ano para arranxar e axustar a súa 
precaria prótese. Millóns de mi-
nas antipersoa atópanse sen des-
activar por todo Afganistán. Máis 
dun millón de nenos foron vítimas 
das explosións das minas abando-
nadas no últimos trinta anos ao 
longo e ancho do país».

milio Morenatti (Zaragoza, 
1969) descubriu a profesión 
cando os seus pais lle compra-
ron a seu irmán unha amplia-
dora. «Moi pronto comprendín 
que quería perseguir coches 
de bombeiros co meu Vespino 
para documentar calquera tipo 
de sucesos e ver daquela a foto 
publicada no xornal local». Aín-
da non cumprira os vinte anos 
e vivía en Jerez de la Frontera, 
Cádiz, onde comezou a traballar 
como fotógrafo no Periódico del 
Guadalete. 

En 1992 contratouno EFE, 
onde traballou máis dunha déca-

da. En 2003 pasou a The Associa-
ted Press como correspondente 
en Afganistán, e en 2005 trasla-
douse a Gaza e Xerusalén para 
cubrir Oriente Medio. En outu-
bro de 2006 foi secuestrado por 
unha milicia de Gaza e en xanei-
ro de 2007 feriuno un proxectil 
israelí mentres cubría unha ma-
nifestación contra o muro.

En Afganistán, dous anos 
despois, o convoi no que viaxa-
ba con tropas estadounidenses 
foi atacado por insurxentes e 
sufriu a amputación da súa per-
na esquerda. Despois dun longo 
proceso de rehabilitación, esta-

bleceu a súa base en Barcelona, 
desde onde continuou viaxan-
do para cubrir eventos interna-
cionais.

Foi nomeado mellor fotoxor-
nalista do ano en Estados Uni-
dos en dúas ocasións. Gañou o 
Photopress en 2010 e foi fina-
lista do premio Pulitzer pola 
cobertura da guerra de Afga-
nistán. Entre os seus galardóns 
máis recentes destacan o Pre-
mio Godó de Fotoperiodismo 
2010, o Lucas Dolega 2011, o Pre-
mio Ortega y Gasset e o World 
Press Photo ambos en 2013. 
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MADRID, ESPAÑA, XULLO DE 2016
73 x 110 cm

Unha señora comparte banco 
cunha drag queen durante a cele-
bración do Orgullo Gai.

«Encargáranme documentar o des-
file do Orgullo Gai e vin un lanzal 
e níveo unicornio sobre tacóns im-
posibles. Aproveitei a escena e se-
guino ata que sentou. A señora es-
taba co seu fillo, un señor bastante 
maior, malhumorado e indignado 
por todo o que o rodeaba. Supoño 
que cada un reacciona como pode, 
pero un unicornio non se ve todos 
os días».

PAMPLONA, ESPAÑA, 7 DE XULLO

DE 2011
40 x 60 cm

Unha parella bícase entre restos 
de lixo da noite previa ao día de 
San Fermín.

«Durante o ano, Pamplona é unha 
cidade pequena e ultraconserva-
dora, pero nos sanfermíns convér-
tese noutro lugar. 

Os bicos sempre me lembran a pro-
cura humana da emoción. Quero 
pensar que o amor é o que se dife-
rencia do lixo; o lixo é a ausencia 
de amor. Estiven un intre mirán-
doos, eles nunca me viron. Mar-
chei pensando nas cousas de usar 
e tirar».

MADRID, ESPAÑA XUÑO DE 2012
40 x 60 cm

Unha parella bícase, allea á pre-
senza do fotógrafo e á transeúnte 
que a mira.

«Alguén dixo que “quen non com-
prende unha mirada tampouco en-
tenderá unha longa explicación”, e 
esta imaxe se algo ten é unha ca-
rambola de diferentes miradas. E 
cada mirada é un misterio.

É sinxelo facer fotos na rúa, pero 
nunca simple, e é unha boa ximna-
sia na que hai que ser dilixente, xa 
que os bicos a miúdo son fugaces».

aniel Ochoa de Olza (Pam-
plona, 1978) interesouse desde 
neno pola pintura e o debuxo. 
En 2001 empezou a estudar fo-
tografía artística na Escola de 
Arte de Pamplona. Despois in-
gresou na Escola de Belas Artes 
de Barcelona.

Tras os seus inicios na axen-
cia EFE, en 2006 fichou por The 
Associated Press. O seu interese 
pola antropoloxía e a etnografía 
levouno a cubrir unha ampla 
variedade de noticias en todo o 
mundo, desde os maiores even-

tos deportivos como os xogos 
olímpicos, os mundiais de fút-
bol, de vela ou a fórmula 1, ata 
sucesos de actualidade, como as 
crises económicas de España e 
Grecia ou os atentados de París, 
vodas reais, entroidos, etc. 

As súas imaxes foron publi-
cadas polas principais cabecei-
ras internacionais, como The 
New York Times, The Washin-
gton Post, The Guardian, Na-
tional Geographic ou Time, e
valéronlle numerosos premios; 
entre os máis recentes, o terceiro

premio na categoría Tradition 
and Religion dos POY Latam 
2017 o segundo e terceiro pre-
mio do World Press Photo 2016, 
dous premios Best of Journa-
lism da National Press Photo-
graphers Association 2016 ou 
o primeiro premio de Photo of 
the Year 2015.

Na actualidade combina o 
seu traballo de fotógrafo coa 
docencia da fotografía en dife-
rentes universidades e centros 
educativos españois.

DANIEL OCHOA DE OLZA

D

danielochoadeolza.com

(PAMPLONA, 1978)
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Noir
KARA, TOGO, 2016

40 x 60 cm

Noir leva uns meses neste centro 
de acollida dos Misioneiros Sale-
sianos. 

«A Noir a súa familia considerábao 
un neno bruxo e culpouno da mor-
te da súa nai e do seu irmán. O seu 
pai levouno ao bruxo do poboado, 
que lle practicou un exorcismo e o 
obrigo a beber sangue animal para 
purificalo. Tras o ritual, pegában-
lle. Nunha desas malleiras quedou 
inconsciente e unha veciña tróu-
xoo aquí.

Os educadores negocian a súa re-
integración. O pai quere o seu fillo, 
di que só buscaba o mellor para el».

Albino 43
KABANGA, TANZANIA, 2012

73 x 110 cm

Kelen, de once anos, vive en Ka-
banga Center, un centro para per-
soas con albinismo. Encántalle 
bailar nos dormitorios en constru-
ción do centro, lonxe do sol.

«En Tanzania, o país con maior 
prevalencia de albinismo do mun-
do, os bruxos raptan os albinos 
para mutilalos e facer apócemas 
de boa sorte con anacos dos seus 
corpos. Ademais das persecucións 
e mutilacións, o maior perigo que 
os ameaza é o cancro de pel, que 
reduce a súa esperanza de vida a 
menos de trinta anos».

Albino 26
KABANGA, TANZANIA, 2012

40 x 60 cm

Zawia é unha das duascentas per-
soas con albinismo que viven en 
Kabanga Center.

«Zawia fala suahili, inglés e lin-
guaxe de signos. Quere ser mestra. 

Albino é un relato sobre o proble-
ma principal das persoas con albi-
nismo. Se non se protexen é moi 
probable que empecen desde ne-
nos a padecer queimaduras seve-
ras que poden dexenerar nun can-
cro de pel, ou que o dano nos ollos 
se converta en cegueira total».

(ZARAGOZA, 1972)

ANA PALACIOS

na Palacios (Zaragoza, 1972) 
viu E.T., O extraterrestre aos dez 
anos e desde entón quixo dirixir 
películas, pero os seus pais dixé-
ronlle que fixese unha carreira 
seria, polo que se licenciou en 
xornalismo sen abandonar o seu 
soño de dedicarse ao cinema. Ao 
rematar estudou dirección de ci-
nema na Universidade de Cali-
fornia e comezou a traballar en 
produción de películas de Ro-
man Polanski, Jim Jarmusch ou 
Ridley Scott. Tras quince anos 
de tolemia, empezou a diluírse a 
ilusión polo seu traballo. 

En 2010 viaxou coa súa cá-
mara á India e ao volver a 
España publicou as fotos sobre 
proxectos de colaboración. «En-
tón descubrín a forza da fo-
tografía para transformar o 
mundo», explica. «Esfumouse 
a miña adicción ao cinema e 
estalou a de documentar pro-
xectos humanitarios. Empren-
dín o camiño profesional da fo-
tografía  documental vinculada 
á infancia e aos dereitos huma-
nos en África subsahariana». 

Como fotógrafa indepedente, 
documentou proxectos de coo-

peración ao desenvolvemento 
impulsados por diferentes ONG. 
Coas súas imaxes quere mostrar 
que existen razóns para o opti-
mismo e para a esperanza.

Galardoada con diferentes 
premios internacionais, as súas 
reportaxes foron publicadas en 
cabeceiras nacionais e interna-
cionais e a súa obra forma par-
te de coleccións públicas e pri-
vadas. Publicou os libros Art in 
Movement, Albino e Niños escla-
vos. La puerta de atrás, proxecto 
do que tamén dirixiu un docu-
mental.
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(MADRID, 1985)

SANTI PALACIOS

VALO DE MELILLA, ESPAÑA, 
MAIO DE 2014

73 x 110 cm

«O salto ao valo produciuse ao re-
dor das cinco da madrugada, coin-
cidindo coa chamada á oración. 
Esta fronteira é unha das máis 
perigosas do mundo para os mi-
grantes e refuxiados. Viven nos 
bosques de Marrocos, en campa-
mentos improvisados. Unha gran 
maioría procede de países en con-
flito como Nixeria, Mali e Repú-
blica Centroafricana, e algúns son 
menores de idade. Moitos pasan 
anos intentando dar o salto; al-
gúns acaban gravemente feridos e 
outros morren no intento».

AUGAS DA COSTA AO NORTE DE 
SABRATHA, LIBIA, 23 DE XULLO 
DE 2017

40 x 60 cm

Migrantes africanos intentan 
chegar a unha lancha de rescate 
da ONG española Proactiva Open 
Arms, tras caer á auga.

«A ruta que une Libia con Italia é a 
máis mortífera do Mediterráneo. 
Despois de cruzar o deserto do Sá-
hara, miles de africanos permane-
cen bloqueados en Libia baixo o 
control de mafias.

A poucas millas da costa, as mortes 
repítense cada día. As mafias obri-
gan a centos de persoas a lanzarse 
ao mar a bordo de precarias embar-
cacións de goma ou madeira».

COSTA DA ILLA DE LESBOS, 
GRECIA, OUTUBRO DE 2015

40 x 60 cm

Un grupo de refuxiados navega 
cara a Lesbos tras partir de Tur-
quía a bordo dunha precaria em-
barcación.

«Ao longo do ano 2015, un millón 
de persoas arriscou a súa vida ao 
cruzar o Mediterráneo; 800.000 
fixérono a través do mar Exeo. 
Lesbos converteuse no epicentro 
desta ruta migratoria. Segundo 
a Organización Mundial para as 
Migracións, 3.771 persoas morre-
ron no Mediterráneo durante ese 
ano, pero esa cifra só reflicte os ca-
dáveres dos que se ten constancia. 

anti Palacios (Madrid, 1985) 
tomou a primeira fotografía da 
súa vida con intención de con-
tar algo á idade de dez anos. 
Desde esa imaxe até a última 
pasaron vinte e dous anos. No 
seu recordo perviven as imaxes 
que o levarían a ser fotoxorna-
lista: a primeira vez que foto-
grafou a violencia con inten-
ción de combatela, tiña quince 
anos. Aos dezaoito, fixo a súa 
primeira foto cunha cámara ré-
flex e recibiu o seu primeiro en-
cargo: a cobertura dunha rolda 
de prensa.

Nesa época comezou a ca-
rreira de socioloxía, que compa-
xinou con estudos de fotografía: 
«Tiña moi claro que me dedi-
caría a un oficio internacional 
relacionado co conflito social, 
pero non sabía se a escusa para 
estar presente sería unha cáma-
ra, un bolígrafo ou unha unida-
de de emerxencias». Namorado 
da obra de Robert Capa, Eugene 
Smith ou Josef Koudelka, deca-
touse de que a fotografía ten un 
poder evocador incalculable.

Desde a súa base en Barce-
lona colabora con ONG, axen-

cias de noticias e distintos me-
dios de comunicación nacionais 
e estranxeiros, e centrou o seu 
traballo nas rutas migratorias.

Entre os premios máis re-
centes que recibiu, destacan o 
Premio Nacional de Fotoperio-
dismo en tres anos consecuti-
vos, o primeiro premio en 2016 
e 2017 e o segundo en 2018, o 
segundo premio ao fotógrafo do 
ano do Latin America Pictures 
of the Year (POY Latam) 2017 
ou o segundo premio World 
Press Photo 2017 na categoría 
General News. 
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JUDITH PRAT

RUBAYA, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DO CONGO, 2013

73 x 110 cm

Mina Nyange, posuidora do 80 % 
das reservas mundiais de coltán.

«O país está sumido nun confli-
to no que interveñen grupos ar-
mados que se financian grazas ao 
control das minas. As condicións 
de traballo son extremadamente 
duras e perigosas, Moitos minei-
ros acoden ás minas fuxindo dou-
tras zonas de maior violencia.

O espolio das riquezas minerais, 
especialmente do coltán, é unha 
das principais causas da perpetua-
ción do conflito na República De-
mocrática do Congo».

YOLA, NIXERIA, 2015

40 x 60 cm

Esta muller e o seu fillo foron res-
catados tras o seu secuestro polo 
grupo islámico Boko Haram. 

«Ela sufrira feridas e estaban a ser 
atendidos no centro médico de 
Yola. Crese que máis de dez mil 
mulleres foron secuestradas polo 
grupo nos últimos anos e desco-
ñécese cantas seguen cativas. 

Ás mulleres secuestradas por Boko 
Haram obríganas a casar cos seus 
captadores, convértenas en escra-
vas sexuais, e obrigan a decenas 
de nenas a inmolarse en lugares 
concorridos». 

GOMA, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DO CONGO, 2013

40 x 60 cm

Até a cidade de Goma chegan mo-
zas desprazadas polo conflito ar-
mado no que está sumido o país. 
Unha vez alí, prostitúense para 
sobrevivir. 

«Viven todas xuntas nunha ba-
rriada das aforas da cidade, onde 
comparten un pequeno cuarto con 
paredes de madeira. As fins de se-
mana saen da súa casa para ir tra-
ballar ao Appolo, un concorrido 
prostíbulo do centro de Goma. To-
das elas chegaron fuxindo da vio-
lencia dos diferentes grupos arma-
dos nas zonas rurais da rexión». 

udith Prat (Altorricó, Hues-
ca, 1973) estudou dereito e es-
pecializouse en dereitos hu-
manos. Viaxou durante as súas 
vacacións por América Latina, 
onde descubriu a fotografía co-
mo «unha ferramenta moi útil e 
poderosa para documentar todo 
o que vía e quería denunciar». 

«Aos poucos, a imaxe foi 
converténdose na miña forma 
máis natural de contar como 
vía o mundo e, finalmente, aca-
bou sendo unha profesión. Mo-
verme entre o dereito e a foto-
grafía foi unha ferramenta moi 
útil para desenvolver o meu tra-
ballo como fotógrafa».

Un dos primeiros temas que 
documentou foi a situación dos 
presos nos cárceres de Panamá, 
ao que lle seguiron o conflito 
armado e as minas de coltán no 
Congo, a violencia de Boko Ha-
ram en Nixeria, a extracción de 
petróleo no delta do Níxer, a si-
tuación dos traballadores mexi-
canos en Estados Unidos, as con-
dicións dos refuxiados sirios ou 
o conflito no Kurdistán.

En 2017 recibiu o Premio 
Artes & Letras de Fotografía do 
Heraldo de Aragón e os seus tra-
ballos foron premiados en dife-
rentes concursos internacio-
nais como o Photojournalism 

Contest Human Nature 2015, o 
Julia Margaret Cameron 2014, 
o Px3 Prix da Photographie Pa-
rís 2014, o International Photo-
graphy Awards en 2014 e 2013, 
o Moscow International Photo 
Awards 2014 ou o premio do 
Seminario de fotografía e xor-
nalismo de Albarracín 2013.

Publica en diferentes medios 
nacionais e internacionais e as 
súas fotografías expuxéronse en 
España, Canadá, Rusia e México.
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(BARCELONA, 1981)

LURDES R. BASOLÍ

MUNICIPIO SUCRE, CARACAS, 
VENEZUELA, DECEMBRO DE 2008

73 x 110 cm

Palo Verde representa a cida-
de «formal», e Petare, simboliza 
a zona «informal». En Caracas, o 
60% da poboación vive neste tipo 
de asentamentos, a miúdo insegu-
ros para os seus habitantes. Peta-
re estivo habitada polos indíxenas 
mariche. Na súa lingua caribe, sig-
nifica «Cara ao río», en referencia 
ao río Guaire.

«Talvez o símbolo máis significati-
vo desta fotografía sexa a brecha, 
esa división que sinala a desigual-
dade e que para min era tan im-
portante representar».

SECTOR LAS QUINTAS, COTA 905, 
CARACAS, MAIO DE 2009

40 x 60 cm

En 2017, 15.890 mozos de entre 
doce e vinte e nove anos, morre-
ron en Venezuela por homicidio.

«O día que coñecín a Gladys es-
taba a enterrar o seu fillo Óscar 
Enrique, de vinte e dous anos, no 
mesmo foso que enterrara o seu fi-
llo Pedro nove meses antes. Nese 
momento, quedaban vivos oito do 
seu dez fillos.»

PARROQUIA EL VALLE 
(MUNICIPIO LIBERTADOR), 
CARACAS, VENEZUELA, 
SETEMBRO DE 2008

40 x 60 cm

A Miguel Alfonzo matárono con 
trinta disparos cando só tiña vinte 
e dous anos. Segundo a súa fami-
lia, ía de camiño ao traballo e «in-
vadiu» unha zona controlada por 
unha banda «inimiga». 

«Cando subiamos até onde se ato-
paba o corpo de Miguel Alfonzo 
falounos un veciño: “Pasen, non 
se asusten, que nós estamos máis. 
Aquí a policía só sobe cando están 
mortos.”  

urdes R. Basolí (1981, Gra-
nollers, Barcelona) descubriu a 
fotografía documental na uni-
versidade, da man de Sandra 
Balsells. Despois de licenciarse 
continuou os seus estudos fo-
tográficos cun posgrao de fo-
toxornalismo na Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Nos seus inicios centrouse 
en reportaxes editoriais e pou-
co despois comezou a desen-
volver os seus proxectos per-
soais, entre os cales destaca La 
Sucursal del Cielo, un profundo 

traballo sobre a violencia en 
Caracas que realizou durante 
tres anos.

En 2012 iniciou, xunto a 
outro tres compañeiras, Danu-
be Revisited: The Inge Morath 
Truck Project, un road-trip fo-
tográfico ao longo do Danubio. 
O resultado expúxose en Pho-
toEspaña 2016 e a mostra segue 
itinerando hoxe en día por Eu-
ropa. Este proxecto supuxo un 
punto de inflexión na súa mira-
da fotográfica. Sen abandonar o 
foco no social nin o ton íntimo, 

integrou no seu discurso novas 
actitudes identitarias.

Publicou en medios nacio-
nais e internacionais, expuxo 
en distintos espazos de Europa, 
Asia e América Latina e obtivo 
recoñecementos como a bolsa 
FotoPres, o premio Inge Mora-
th Award, que outorga anual-
mente a axencia Magnum Pho-
tos a unha muller fotógrafa, ou 
o ANI Pix-Palace de Visa pour 
l’Image. Tamén foi seleccionada 
polo Joop Swart Masterclass do 
World Press Photo. 
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abelruizdeleon.com

Rapaza estudando na cama
JAMMU, A INDIA, 2008

73 x 110 cm

Kanwaljeet Kumr, de vinte e un 
anos, estuda coa axuda dunha can-
dea e dun pequeno radiador, no 
cativo barracón no que vive xunto 
cos seus pais e cinco irmáns.

«A familia de Kanwaljeet Kumr 
abandonou a Caxemira india e 
instalouse en Jammu, despois de 
sobrevivir oito anos en tendas de 
campaña. Todos estrañan o día no 
que poidan regresar á súa cidade, 
Srinagar. 

Vinte e cinco familias sij conviven 
hacinadas no campo de refuxiados 
de Mishriwala, nun espazo similar 
ao tamaño dunha habitación».

MBOUR, SENEGAL, 2009

60 x 40 cm

Bitty Lakhone cos seus dous fillos. 
É unha dos centos de mulleres se-
negalesas que perderon aos seus 
pais, fillos ou maridos en fráxiles 
caiucos. 

«Bitty ten trinta e tres anos e vive 
na cidade de Mbour. O seu esposo, 
Mohamed Ndoye, desapareceu en 
2005 tratando de alcanzar as cos-
tas españolas. Tiña trinta e cinco 
anos e era pescador. Agora Bitty 
cría soa os seus dous fillos e man-
tén a súa familia comerciando con 
froitos secos na rúa. Pola tarde re-
colle algo de peixe, límpao e tra-
ta de vendelo. Comparte casa cos 
seus pais e irmáns». 

GANDIOL, SENEGAL, 2009

60 x 40 cm

Aida Faye, de corenta e cinco anos, 
xunto á súa filla Khadi e os seus 
netos. 

«Aida perdeu o seu fillo Mustafá 
Dieye en 2006. Morreu aos vinte e 
cinco anos, no seu último curso de 
universidade, durante unha tra-
vesía en caiuco con destino a Ca-
narias na que faleceron os oitenta 
ocupantes da embarcación. 

A súa filla Khadi, de dezaoito anos, 
ten tres fillos. Casárona contra a 
súa vontade aos trece. Agora é viú-
va. O marido, Mamadou, de coren-
ta anos, viaxou no mesmo caiuco 
que o seu cuñado. Khadi estaba 
embarazada do seu terceiro fillo 
cando Mamadou morreu».

bel Ruiz de León (Madrid, 
1973) comezou a traballar en 
radio con dezaoito anos e in-
tentou compatibilizar a apren-
dizaxe nas ondas cos estudos 
de xornalismo na Universida-
de de Salamanca, pero «aquilo 
foi un fracaso», explica. 

Na Universidade comezou 
a perder a motivación polo seu 
traballo radiofónico e comprou 
unha cámara de fotos. Con ela 
viaxou a Afganistán en 1997. 
A experiencia acabou por di-
namitar as ganas de retomar os 
estudos.

Naqueles anos cubriu con-
flitos en Asia, África, os Bal-
cáns e Oriente Medio, colabo-
rando con todo tipo de medios, 
ata que, en 2005, decidiu finali-
zar a súa relación coa prensa e 
traballar de forma independen-
te para contar o que lle interesa-
ba desde unha mirada persoal, 
con novas linguaxes narrativas. 
Historias nas que as persoas fo-
sen as únicas protagonistas. 

Expuxo a súa obra en gale-
rías e museos de Asia, Europa 
e América, e gañou numerosos 
premios internacionais; entre 

os máis recentes o ND Awards 
Photo Contest 2016, a mención 
de honra no Moscow Interna-
tional Photo Awards 2016 ou a 
mención de honra do Interna-
tional Photographer of the Year 
2015, na categoría Portraits of 
inmigration. 

Publicou os libros Kósovo, 
venganza en la tierra de los cuer-
vos e Escuchar a Iraq, e comisa-
ría exposicións e realiza docu-
mentais fóra de España.

(MADRID, 1973)

ABEL RUIZ DE LEÓN
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(MADRID, 1982)

RAFAEL S. FABRÉS

RÍO DE XANEIRO, BRASIL, XUÑO 
DE 2015

73 x 110 cm

Un grupo de adolescentes no cam-
po de fútbol do Complexo da Penha.

«Mentres traballaba no meu 
proxecto I am Favela, penetramos 
no Complexo da Penha para cu-
brir a historia dun club de fútbol 
feminino. Grazas ao deporte, as 
mozas creaban un sentimento de 
empoderamento, dando exemplo 
ao resto de adolescentes do barrio 
e instaurando os principios dunha 
vida sa e afastada das drogas ou a 
delincuencia.

O grupo de adolescentes da fotogra-
fía asistía como público ao partido». 

PORTO PRÍNCIPE, HAITÍ, 
NOVEMBRO DE 2011

40 x 60 cm

Un equipo do Ministerio de Saúde 
prepárase para retirar o corpo de 
Alside St. Charl, vítima do cólera.

«O equipo médico colocaba bólas 
de algodón no rostro dos falecidos 
para evitar que os fluídos saísen do 
seu corpo, impedindo así a posible 
propagación da enfermidade.

Naquela época, seguiamos as am-
bulancias que percorrían a cidade 
en busca de vítimas da epidemia e 
que transportaban os seus corpos 
ás fosas comúns de Titanyen, nos 
arredores da cidade».

RÍO DE XANEIRO, BRASIL, 
DECEMBRO DE 2012

40 x 60 cm

Cunha poboación dunhas 150.000 
persoas, Rocinha é a favela máis 
grande de Río de Xaneiro e unha 
das comunidades máis conflitivas 
debido á súa enorme extensión e 
ás súas antigas conexións co tráfi-
co de drogas.

«Unha noite, ao volver de fotogra-
far o cume da favela, detívenme 
nun pequeno desnivel da autoes-
trada. Desde alí puiden conseguir 
unha foto que ilustraba a fascinan-
te colmea humana que é Rocinha».

afael S. Fabrés (Madrid, 1982) 
graduouse en comunicación au-
diovisual na Universidade Euro-
pea de Madrid coa idea de dedi-
carse ao cinema. A súa carreira 
como fotoxornalista comezou 
de maneira accidental mentres 
vivía en América Latina. Enten-
de a fotografía como «un pasa-
porte para acceder a mundos e 
vidas diferentes», e o seu traballo 
inclínase cara a un achegamen-
to persoal afastado da tradición 
narrativa descritiva. 

Fotografou as eleccións pre-
sidenciais de Haití, o brote de 
cólera e os enfrontamentos po-

líticos durante os dous anos nos 
que tivo alí a súa base. Os cinco 
anos seguintes viviu en Brasil, 
onde traballou nun proxecto 
sobre a pacificación das favelas 
de Río de Xaneiro que se expu-
xo en Estados Unidos, Francia, 
Italia ou España, e no festival 
internacional de fotoxornalis-
mo Visa pour l’image. 

As súas fotografías foron 
publicadas por numerosos me-
dios internacionais e a súa obra 
valeulle prestixiosos galardóns, 
entre outros, o premio de exce-
lencia POYi polo seu traballo 
en Brasil ou o Px3 Prix da Pho-

tographie Paris 2012 polo seu 
traballo en Afganistán. Tamén 
cubriu diferentes historias en 
Xamaica, a India ou Afganistán.

Seguidor da obra de James 
Natchwey, afirma non sentir-
se cómodo coa etiqueta de fo-
toxornalista.

Recentemente fundou a 
produtora Caminito Films, des-
de a que desenvolve proxectos 
audiovisuais editoriais e corpo-
rativos. Como cineasta, en 2017 
recibiu o European Cinemato-
graphy Awards ao mellor vídeo 
musical. 
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(CÓRDOBA, 1959)

GERVASIO SÁNCHEZ

PIRANA, KÓSOVO, XULLO DE 1998

73 x 110 cm

Salim Azem Gashi, albanokosovar 
de dezaseis anos, abrazado polo 
seu pai.

«En Pirana, tres albanokosovares 
foran asasinados por paramilita-
res serbios. A policía serbia pe-
chara a zona. Conseguimos coar-
nos e dirixímonos á casa de Salim. 
Pedíronnos que gravásemos o fu-
neral. Estabamos preocupados, as 
patrullas serbias íannos parar e 
rexistrar. Pasamos dous rexistros 
severos, pero só nos requisaron 
cintas e rolos baleiros. Chegamos 
a Pristina case á noitiña».

FREETOWN, SERRA LEOA, 
MAIO DE 2000

40 x 60 cm

Unha vítima dunha dobre ampu-
tación abraza un familiar.

«Na guerra de Serra Leoa, a am-
putación era unha ferramenta de 
control que provocaba o terror en-
tre a poboación. Os verdugos eran 
nenos soldados obrigados a realizar 
atrocidades por xefes sen escrú-
pulos. No campo de desprazados, 
as mulleres con dobre amputación 
dos seus brazos pedían axuda ás 
que só lles faltaba unha man cada 
vez que necesitaban soster os seus 
bebés para darlles o peito».

NEBAJ, GUATEMALA, FEBREIRO 
DE 2009

40 x 60 cm

Corenta e tres cadaleitos ocupan o 
corredor da igrexa. Unha vintena 
pertencen a nenos. 

«Son vítimas ixiles do conflito ar-
mado, achadas nunha fosa común. 
Tras a cerimonia, serán inhumadas. 

Máis do 90 % da poboación da re-
xión ixil sufriu o desprazamento 
das súas aldeas e a persecución du-
rante a guerra. A rexión quedou 
sementada de cadáveres sepultos 
de forma clandestina. O exército 
guatemalteco utilizou unha es-
tratexia moi vil en amplas zonas 
indíxenas para contrarrestar a in-
fluencia guerrilleira».

ervasio Sánchez (Córdoba,
 1959) estudou xornalismo na 
Universidade Autónoma de 
Barcelona para facer realidade 
o soño de viaxar aos países dos 
selos que coleccionaba de neno. 
Tras obter a licenciatura, come-
zou a traballar como xornalista 
independente especializándose 
en conflitos armados.

Desde 1988 mantén unha 
estreita relación co diario He-
raldo de Aragón, para o que tra-
ballou como enviado especial 

na Guerra do Golfo e nos distin-
tos conflitos armados da antiga 
Iugoslavia, África, Asia e Amé-
rica Latina. Tamén colabora coa 
Cadena SER e La Marea.

Desde a saída do prelo de El 
Cerco de Sarajevo (1995), publi-
cou unha quincena de libros, 
entre os que destacan Niños de 
la guerra (2000) e Salvar a los ni-
ños soldados (2004), que conta o 
labor do misioneiro Chema Ca-
ballero en Serra Leoa para reha-
bilitar nenos soldados. Tamén 

realizou proxectos como Des-
aparecidos (2011), Mujeres de 
Afganistán (2014) e Vida (2016). 

En 1998, tras a publicación 
do libro Vidas minadas, foi no-
meado enviado especial da 
UNESCO pola paz.

Ao longo de máis de tres 
décadas, a súa obra foi obxecto 
dunha vintena de exposicións e 
valeulle numerosos e prestixio-
sos premios e recoñecementos, 
entre os que se conta o Premio 
Nacional de Fotografía en 2009.
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(BUDAPEST, 1971)

CARLOS SPOTTORNO

Familia de refuxiados na neve
SALLA, FINLANDIA, 2016

73 x 110 cm

Unha familia afgá e dous cameru-
neses recentemente chegados á 
fronteira entre Rusia e Finlandia. 

«Cando Hungría, Austria e Eslo-
venia pecharon as súas fronteiras, 
os refuxiados empezaron a chegar 
desde Rusia. No inverno, algúns 
viaxaban até Múrmansk, e de alí 
até o paso de fronteira finesa de 
Salla. O fluxo foise reducindo, xa 
que as temperaturas baixaban até 
o trinta graos baixo cero. O pri-
meiro que dixeron as persoas da 
imaxe ao chegar ao posto frontei-
rizo de Salla foi: “Refugees”».

Familia de refuxiados nos 
Balcáns
TOVARNIK, CROACIA, 2015

40 x 60 cm

«No verán de 2015, Turquía e Gre-
cia abriron subitamente as súas 
fronteiras e produciuse un éxodo 
de centos de miles de refuxiados. 
Os campos enchéronse de fami-
lias que camiñaban en masa.

Ao chegar a Hungría atoparon a 
fronteira pechada e intentárono 
por Croacia. As escenas de fami-
lias enteiras con nenos pequenos 
e anciáns percorrendo penosa-
mente as portas de Europa deron 
a volta ao mundo. Europa non vi-
vira un éxodo de refuxiados de tal 
magnitude desde a Segunda Gue-
rra Mundial».

Home durmindo na rúa
ALXECIRAS, ESPAÑA, 2009

40 x 60 cm

Un home dorme na rúa sen máis 
posesións que a súa roupa e o seu 
calzado. 

«Na gran crise económica de 2008, 
os países europeos máis castiga-
dos foron Portugal, Italia, Grecia e 
España. Os chamados PIGS (polas 
súas siglas en inglés).

En 2013, publiquei The Pigs, un li-
bro que mostraba unha serie de 
estereotipos e clixés acerca dos 
coñecidos vicios do sur, como a 
preguiza, a corrupción e a inefi-
cacia. Medias verdades que servi-
ron para xustificar intervencións 
financeiras cuxas consecuencias 
non deixamos de experimentar».

arlos Spottorno (Budapest, 
1971) creceu entre Roma, París 
e Madrid. Tras licenciarse en 
pintura na Academia de Belas 
Artes de Roma e no Loughbo-
rough College of Arts and De-
sign do Reino Unido, comezou a 
traballar como creativo nunha 
multinacional de publicidade, 
ata que, en 2001, decidiu dedi-
carse á fotografía. 

Nos seus inicios, compaxi-
nou a fotografía comercial con 
reportaxes persoais e, tras ese 
tempo de transición, envorcou-
se na realización de dous tra-

ballos persoais: China Western, 
sobre a actualidade da rexión 
autónoma chinesa de Sinkiang, 
e a crise económica no sur de 
Europa, que reúne no seu libro 
The Pigs (2013) gañador do Pho-
tobookfestival Kassel.

Da colaboración con El País 
Semanal naceu Wealth Manage-
ment, libro que publicou en 2014.

Ademais de El País, as súas 
fotografías publicáronse en Der 
Spiegel, Le Monde 2 ou Interna-
zionale. Realizou tamén curtos 
documentais e experimentou 
con distintas linguaxes visuais, 

incluído a da novela gráfica, 
como é o caso La Grieta, gaña-
dora da mención especial no 
Aperture Photobook Award de 
Paris Photo en 2017 e do premio 
Atomium. 

Impartiu conferencias en 
numerosos foros internacio-
nais. Pola súa obra, que formou 
parte de exposicións colecti-
vas e individuais, obtivo, entre 
outros premios e bolsas, dúas 
World Press Photo, en 2003 e 
2015, e a bolsa Leonardo da Fun-
dación BBVA en 2015.
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(CÓRDOBA, 1965)

RAFAEL TROBAT

O abrazo dos huelepegas 
MANAGUA, NICARAGUA, 1996

73 x 110 cm

«Un home e un neno comparten 
unha bolsa de pegamento, recos-
tados nun carro de combate aban-
donado nos cascallos do que foi o 
antigo centro urbano da capital de 
Nicaragua, arrasada polo terremo-
to de 1972. A imaxe fai referencia a 
dous dos maiores dramas da socie-
dade: a guerra e a drogadicción in-
fantil». Traballo do proxecto Mas-
terclass 98, do World Press Photo.

A pena
MANAGUA, NICARAGUA, 1993

40 x 60 cm

«Unha muller tapa a cara por ver-
goña, con timidez e certa coquete-
ría ante as bromas desenfadadas 
dos axentes. 

O título da foto, A pena, subliña a 
natureza polisémica das imaxes: 
dor, tristeza, castigo, seguindo a 
lectura en clave dramática. Con 
todo, na maioría de países latinoa-
mericanos pena significa vergoña, 
o cal se axusta moito máis ao que 
realmente sucedía cando se to-
mou a foto». 

Mañá no cemiterio
CHINANDEGA, NICARAGUA, 1997

40 x 60 cm

«A fotografía foi realizada no con-
texto dunha modesta cerimonia 
celebrada no cemiterio. A imaxe 
suxire dor e profunda tristeza 
ante unha situación dramática. A 
realidade era ben distinta: trátase 
do coidador do cemiterio facendo 
unha pausa no seu traballo men-
tres a súa filla xoga despreocupada, 
gozando da frescura do mármore 
nunha calorosa mañá tropical».

afael Trobat (Córdoba, 1965) 
descubriu a fotografía por ca-
sualidade, nada máis licenciarse 
en pintura na Facultade de Belas 
Artes da Universidade Complu-
tense de Madrid, onde coñeceu 
a súa profesora Cristina García 
Rodero que o inclinou definiti-
vamente cara á fotografía. 

O destino quixo tamén que 
descubrise Nicaragua en 1990, 
cando acabou a Revolución Po-
pular Sandinista, país ao que 
dedicou unha inxente tarefa 
documental. 

Desde os inicios, o seu tra-
ballo centrouse na fotografía e 

os seus vínculos coa expresión 
artística. Publicou imaxes en El 
País, El Mundo ou Libération e 
nas axencias France Press e As-
sociated Press. 

Ao longo da súa carreira 
conseguiu importantes reco-
ñecementos, como a bolsa Ba-
nesto de Creación Artística, a 
bolsa Fotopres da Fundación La 
Caixa, a Masterclass de World 
Press Photo ou o premio da Fun-
dación CajaMadrid. En 2009, 
tras case dúas décadas de tra-
ballo no país centroamericano, 
publicou o libro Aquí junto al 
auga: Nicaragua co que quedou 

finalista na XV edición do Leica 
European Publishers Award. 

Participou en exposicións 
en centros de arte nacionais e 
internacionais e as súas fotogra-
fías forman parte de recoñeci-
das coleccións. Na actualidade, 
ademais de traballar como fotó-
grafo independente, é profesor 
titular na Facultade de Belas 
Artes da Universidade Complu-
tense de Madrid, onde imparte 
clases de fotografía.
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(BARCELONA, 1983)

GUILLEM VALLE

WARRAP STATE, SUDÁN DO SUR, 
OUTUBRO 2010

73 x 110 cm

Retrato dun dos anciáns da aldea.

«Anos de guerra e seca provoca-
ran unha situación humanitaria 
ao bordo do desastre en Sudán do 
Sur. Intermón OXFAM levounos 
por algunha das aldeas nas que tra-
ballaban, sobre todo no campo da 
hixiene e no acceso á auga potable. 

O home da foto era un dos anciáns 
da aldea e pasou a maior parte da 
nosa visita en silencio, observán-
donos. Pouco antes de marchar, 
decidín retratalo».

TRÍPOLI, LIBIA, AGOSTO DE 2011

40 x 60 cm

Restos dun corpo calcinado pola 
brigada Khamis, comandada polo 
fillo de Gadafi.

«Na cidade, o exército regular 
en retirada daba os seus últimos 
azoutes. Chegamos a un peque-
no complexo industrial que fora 
usado como centro de detención 
pola brigada Khamis. Durante a 
súa retirada, encerraron a todos 
os prisioneiros nun zulo de menos 
de dez metros cadrados e tiraron 
unha granada. O incendio poste-
rior calcinouno todo».

SIRTE, LIBIA, OUTUBRO DE 2011

40 x 60 cm

Un home cobre os corpos de se-
guidores de Gadafi abatidos pola 
aviación da OTAN.

«A guerra acabara. Algúns segui-
dores de Gadafi foran executados 
de maneira sumarísima. Os rebel-
des tomaban fotos cos seus teléfo-
nos, algúns parecían arrepiados 
pola carnicería, outros dedicába-
nse a tapar con solemnidade os 
corpos nunha especie de reveren-
cia final. Os motivos infantís das 
mantas engadían un toque de ab-
surdo, o mesmo que leva a xente a 
matarse mutuamente».

uillem Valle (Barcelona, 
1983) tiña catorce anos cando 
seus pais o animaron a ir a Sa-
raievo para participar nun in-
tercambio escolar. Foi alí onde 
decidiu que quería ser fotoxor-
nalista. Deixou os estudos de ba-
charelato e, con dezaseis anos, 
comezou a traballar como fotó-
grafo freelance para diferentes 
xornais. Dous anos despois in-
gresou no Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya. 

Durante ese tempo, com-
paxinou o seu traballo como 
fotógrafo independente cos es-
tudos e o desenvolvemento de 

proxectos persoais, que o leva-
ron a múltiples destinos no es-
tranxeiro e lle valeron distintos 
premios e recoñecementos, en-
tre os que destaca un terceiro 
premio do World Press Photo 
na categoría Portraits, en 2011. 

Ese ano, xunto a catro com-
pañeiros, fundou a cooperativa 
MeMo (Memoria en Movemen-
to), mentres traballaba desde 
Bangkok para The Guardian, 
The New York Times ou The 
Wall Street Journal. 

Consolidado no oficio, co-
mezou a sentir desencanto pola 
profesión e decidiu estudar ci-

nema: «Esta frustración co me-
dio levoume a explorar outros 
camiños, sen afastarme nun-
ca da fotografía nin do acto de 
contar historias». 

A súa obra expúxose en 
museos e festivais, como o Me-
tenkov House Museum of Pho-
tography, en Ekaterimburgo, 
Rusia, o Tokio Metropolitan 
Museum ou os Encontros Foto-
gráficos de Xixón. Actualmen-
te vive en Barcelona, e combina 
a realización de documentais 
coa docencia.
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mingovenero.com

M

(SANTANDER, 1977)

MINGO VENERO

BARCELONA, ESPAÑA, FEBREIRO 
DE 2007

73 x 110 cm

Unha fábrica abandonada no cen-
tro de Barcelona, refuxio de inmi-
grantes subsaharianos. 

«Procedentes sobre todo de Sene-
gal, son homes novos que deixa-
ron mulleres e fillos no seu país. Co 
pouco diñeiro que envían ás súas 
casas, as súas familias viven mellor 
que eles aquí. O problema é o cir-
cuíto pechado do sistema, sen pa-
peis non hai traballo e sen traballo 
non hai papeis. O seu soño é con-
seguir a documentación, acceder 
a un posto laboral e ter unha casa 
para poder traer as súas familias».

OUJDA, MARROCOS, FEBREIRO 
DE 2013

40 x 60 cm

Mozo camerunés vítima da agre-
sión de policías marroquís.

«Mentres buscaba comida polo 
Monte Gurugú, este mozo foi gol-
peado na cabeza por policías ma-
rroquís e tirado a un barranco. 
Días despois, aínda non viu as fe-
ridas da súa cara. Acompañeino 
ao baño e viuse no espello. Impac-
touno moito ver o seu rostro. 

Tras varias semanas no hospital de 
Oujda foi operado de catro lesións 
na cara por Médicos Sen Frontei-
ras, que asumiu os custos das pla-
cas e das operacións».

MONTE GURUGÚ, MARROCOS, 
FEBREIRO DE 2014

40 x 60 cm

«Cada certo tempo, de entre as ár-
bores, aparecen mulleres, algun-
has con bebés en brazos. Sufriron 
agresións. Un cura e unha monxa 
asístenas. Unha vez atendidas, re-
collen algúns medicamentos e vol-
ven desaparecer entre as árbores. 

Captadas polas mafias como escra-
vas sexuais, son obrigadas a ven-
der a súa dignidade se conseguen 
chegar a Europa. En moitas oca-
sións, as súas familias están amea-
zadas nos seus países de orixe, así 
que ese medo obrígaas a aceptar 
as condicións».

ingo Venero (Santander, 
1977). Aos sete anos viu unhas 
imaxes da gran fame negra de 
Etiopía en 1984 que o marca-
ron. Desde entón centra os seus 
traballos en dar visibilidade e 
voz ás persoas máis desfavo-
recidas, sempre desde o cotián 
das súas vidas. 

En 2006, en Barcelona, retra-
tou un grupo de migrantes sub-
saharianos en situación irregu-
lar. Foi o inicio de Errantes por un 
sueño, o seu primeiro proxecto. 

En 2010, realizou o ensaio 
Un espacio para la memoria, so-

bre a Guerra Civil española, a 
ditadura, a transición e o soño 
republicano. Mal de mina (2015) 
e Amazon Tears (2017), sobre a 
sobreexplotación de recursos 
naturais en Bolivia, son os seus 
proxectos máis recentes. 

Obtivo bolsas como a de artes 
plásticas do Goberno de Canta-
bria 2006, a Bolsa Profesional do 
Seminario de Fotografía e Xor-
nalismo de Albarracín 2014 ou 
a Bolsa Novo Talento nos Encon-
tros Fotográficos de Xixón 2015. 

A súa obra expúxose en ins-
titucións públicas e privadas e 

recibiu premios como o Pancho 
Cossío de fotoxornalismo 2007, 
o premio internacional de de-
reitos humanos Revela 2014 
ou o premio internacional Gea 
Photowords. 

Compaxina os seus traba-
llos coa docencia de fotografía e 
é membro fundador da colecti-
vo Calle 35 e da plataforma Te-
rritorios Libres. Actualmente 
está a desenvolver un proxecto 
sobre a pobreza en España.
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AUDITORIO DE GALICIA
Avenida do Burgo das Nacións
Santiago de Compostela 

Todos os días :
10.00 - 14.00 h / 16.00 - 20.00 h
(Días de concerto ata as 19.00 h)
ENTRADA DE BALDE
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