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Amb el suport de :

Sala d’exposicions Foto Boutique de la imatge
Rocafort, 204   08029 Barcelona

del 20 de maig al 23 de juny de 1998
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15,30 a 20 h
dissabtes de 9,30 a 13,30 h

Inauguració: 20 de maig a les 20h  

I la col·laboració de :



JOAN VINYES I BOLADERES

Neix a Barcelona l’any 1967, s’inicia en el món de la fotografia com a 

fotògraf amateur i cursa estudis al Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

l’any 1994.

El motiu de realitzar un viatge com el que vaig dur a terme l’agost de l’any

passat, era la necessitat personal que em motivava a conèixer un altre tipus

de manera de viure en un país del Tercer Món. La possibilitat de poder-ho

experimentar dins d’un col·lectiu de homes i dones que fa dècades que

abandonaren la seva terra i families per anar-se’n a treballar a un país tan

hostil realtzant tasques que ni els mateixos indis volien desenvolupar, era 

l’oportunitat magnífica per satisfer la meva inquietud.

Aquest reportatge, no és tan sols el testimoni de la meva experiència viscuda,

sino també és el meu

homenatge personal en

reconeixament a la tasca

que realitzen totes aquelles

persones d’arreu que

porten a terme projectes

semblants.

Quan el viatger procedent

d’un país desenvolupat,

posa per primera vegada

els seus peus en un

aeroport com el de

Bombay, de seguida 

s’adona de que aquella

terra és diferent, el que

no s’imagina encara és

el que hi descubrirà...

Joan Vinyes i Boladeres
Abril de 1998G
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