
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

PANDÈMIA. Mirades d'una tragèdia 

Dia: 12 de març a les 19 h 

Lloc: ADOBERIA BELLA (Carrer del Rec 21-23) 

Preu: Gratuït 

------------------------ 

Una fotografia mai reflecteix 

el profund horror d'una tragèdia, 

però sense ella no tenim la prova 

que documenti la nostra memòria històrica. 

El testimoni visual de 26 fotògrafes i fotògrafs llatinoamericans i espanyols, 

units de forma altruista en un projecte humanitari, amb l'objectiu de crear una 

memòria documental i visual sobre una crisi sanitària universal. Un llibre que és 

el reflex d'instants i mirades de la major catàstrofe que ha assolat el món de 

forma global al segle 21. 

La pandèmia, coneguda com Covid-19, ha provocat fins a la data i, sempre 

segons xifres oficials, més d'un milió i mig de morts i gairebé 68 milions de 

contagis a tot el món. Amb pics de més d'un miler de morts diàries en 

determinats països, els efectes letals de la pandèmia superen amb escreix les 

xifres de víctimes de qualsevol conflicte amb armes convencionals. El més greu 

és que especialistes sanitaris ens recorden constantment que som al 

començament del seu 

impacte letal. 

Els beneficis d'aquest 

projecte fotogràfic, en el 

qual participen 

professionals de referència 

a nivell internacional en el 

treball de documentar fets i 

situacions de gran impacte 

social, es destinaran 

íntegrament a ajudar a 

famílies de fotògrafes i 

fotògrafs que han mort 

mentre cobrien la pandèmia 

en diferents països del món, 

i que es troben en risc 

d'exclusió social. 



Pandèmia reuneix 26 fotògrafes i fotògrafs llatinoamericans i espanyols amb 

l'objectiu de crear una memòria documental i visual sobre una crisi sanitària 

universal. 

Rodrigo Abd, Carmenchu Alemany, Guillermo Arias, Óscar B. Castillo, Sandra 

Balsells, Felipe Dana, Fabiola Ferrero, Cristina García Rodero, Ricardo García 

Vilanova, Diego Ibarra Sánchez, Andoni Lubaki, Isabel Muñoz, Darcy Padilla, 

Pablo Piovano, Juan Manuel Castro Prieto, Anita Pouchard Serra, Moisès 

Saman, Gervasio Sánchez, Sylvia Izquierdo, Laura Lleó Gómez, Núria López 

Torres, Jacky Muniello, Santi Palacios, Víctor Peña, Lorena Velasco, Susana 

Vera. Inclou un pròleg de l'fotògraf Enric Martí. 

«Les fotografies obren portes al passat, però també permeten fer una ullada a 

el futur» Sally Mann 

«La fotografia podria aquesta tènue llum que modestament ajudés a canviar les 

coses» W. Eugene Smith 


