
Imatge d’una dona gitana a la seva humil
caravana, captada per la fotògrafa Eva P arey.
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La cara humana de l’èxode gitano
ANNA XANDRI
BARCELONA

Eva Parey, natural de Barcelona i exalumna de l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya (IEFC), és l’autora de l’exposició
fotogràfica Herederos de lo ajeno, que està instal·lada a l’Espai
Fotogràfic Can Basté. 
La mostra conté 31 retrats de dues famílies que resideixen en un
campament gitano de Barcelona. Totes les imatges són en blanc
i negre per simbolitzar millor la història del passat que estableix
un paral·lelisme entre els anys 50 –i els moviments migratoris
que hi va haver en aquella època– amb la situació actual. 
Segons l’autora, l’absència del color de les imatges (tot i que
aclareix que els tons de les cases «són preciosos») no afecta
l’essència del que vol mostrar amb el retrat. La fotògrafa tracta la
situació de la població romanesa i pretén donar a conèixer el
context d’aquest col·lectiu, la seva cultura i la manera de viure
aquí, resistint amb mísers ingressos el flagell de la crisi. 
Parey intenta denunciar la injustícia que es comet quan es
generalitza i es fiquen tots els emigrants al mateix sac de la
sospita. «Quan coneixes de prop aquesta gent t’emportes una

gran sorpresa», explica la fotògrafa referint-se a la senzillesa i la humanitat que tenen els que avui ja reconeix
com els seus amics. A més, el tema segueix obert per a Parey fins que viatgi a Romania i vegi l’origen d’on
procedeixen i en què reverteixen els diners que amb penes i treballs guanyen.
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