
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
L’ESPERANÇA TAMBÉ JUGA

Aquest projecte s’inicia fa molts anys en constatar en els meus 
viatges la capacitat dels nens de jugar i de crear a pesar de les 
adversitats.

Molts d’ells viuen en situacions dramàtiques de pobresa, de violèn-
cia domèstica, en països en con�icte bèl·lic, en camps de refugiats, 
etc.

Si no tenen joguets els fabriquen ells mateixos amb els materials 
dels que disposen: llaunes, bosses d’escombraries, cartrons, pals de 
fusta, �lferro, etc. Res els impedeix jugar i somriure a pesar que 
molts d’ells es veuen obligats a treballar, inclús a primera hora del 
matí.

Ells sempre m’han rebut i acollit amb alegria, amb capacitat per 
transformar la realitat. D’ells he après tant que les seves imatges 
volen ser un petit homenatge a la seva valentia, a la seva creativitat 
i a la seva capacitat per alimentar l’esperança d’un món més just, 
més lliure i més humà. 

Siro López



EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
L’ESPERANÇA TAMBÉ JUGA

Sorpresos que vulgui fotografiar 
els seus joguets.
Kinshasa, R. D. del Congo.

Campament de refugiats 
sahrauís. 
Zug d’Auserd, Algèria.

Un nen amb ulleres de cartró. 
Mumbai, Índia.

Dos germans jugant amb
rodes al barri desèrtic de
Las Palmeras, Perú.

Juguen lliscant pel congost 
de roques.
Chebika, Tunis.

Nens jugant amb les 
peces d’una ràdio. 
L’Habana, Cuba.

Al costat de la pilota fabricada 
amb bosses d’escombraries. 
Kinshasa, R. D. del Congo.

Màxima protecció.
Campament Zug d’Auserd, Algèria.

Dues nenes es diverteixen al 
costat d’un rentador d’un riu. 
Anantapur, Índia.

Un grup de nens jugant amb 
estels construïts per ells mateixos. 
Chinchero, Perú.

Una noia aborigen guaraní en plena 
tempesta d’aigua, juga al patinatge a 
una pista de fang.
Iguazú, Argentina.

Varis nens recullen flors a 
un estany d’aigües fecals. 
Mumbai, Índia.

Trobar-se en una cadira de 
rodes no és impediment 
per jugar junts.
Vallecas, Madrid.

Guitarra de fusta i panotxes 
de blat de moro construïda 
pels nens i amb un meravellós so.
Raxruha, Guatemala.

Nen entretingut en el seu joc 
amb llaunes de conserva. 
Pisac, Perú.

Nena amb la seva nina al 
campament romanès d’El 
Gallinero, Madrid.

Un nen juga amb el seu 
vaixell enmig d’un bassal. 
Venècia, Itàlia.
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