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INTRODUCCIÓ

Milions d’imatges componen l’univers que Kim Manresa 
ha anat construint al llarg de més de vint-i-cinc anys com a 
fotoperiodista.
Producte de molts anys de viatges pels cinc continents, 
Escoles d’altres mons és el darrer treball a través del qual 
Manresa ens apropa a realitats que vénen marcades pel 
segell de la deixadesa indolent en què es troben sumits la 
immensa majoria de pobles arreu del planeta. Però aquesta 
vegada ho fa utilitzant la mirada dels nens que en molts 
casos, des dels seus malmesos pupitres i aules desproveïdes 
del material més bàsic per a l’ensenyament o des d’espais 
naturals convertits en improvisades escoles, aboquen llum i 
esperança en mig de tot el desordre polític, econòmic i social 
que els ha estat imposat.
Des de molt jove, l’objectiu de la seva càmera ha sabut captar 
d’una manera gens complaent ni preciosista els aspectes 
quotidians de distintes comunitats sotmeses als capricis d’un 
món que, ple de mesquines contradiccions, avança cap a un 
futur incert. 
La seva fotografia es situa i pren carta d’identitat aquí, en 
aquest petit punt, des d’on es pot combatre la indiferència.
El rigor professional amb que tracta cadascun dels temes que 
aborda, sumat a la qualitat tècnica del revelat, l’han convertit 
en un dels més prestigiosos fotògrafs socials: urebent pel seu 
treball nombrosos guardons.
Però l’esperit inquiet de Manresa no es limita a fotografiar 
l’objecte poètic que veu, sinó que busca explicar-nos petites 
històries que tots, a través de la seva fotografia, ens podem 
apropiar i arribar-les a sentir properes.
La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanya-ment 
i per tant amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu 
missatge.
Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que 
aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, 
haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi 
al qual caldrà donar-hi petites voltes per trobar formes noves, 
belles i sobre totes les coses, humanes.

Carlos Ernesto García
Escriptor i periodista salvadorenc

Comissari de l´exposició





Sabies que tots els nens 
i les nenes tenen drets? 

La Convenció sobre els Drets dels Infants de 1989 recull els 
drets de totes les nenes, nens, adolescents i joves menors 
de 18 d’anys. És la primera norma internacional que els 
governs estan obligats a complir que incorpora els diversos 
drets humans: civils, polítics, econòmics, socials i culturals. 
La Convenció també és molt important perquè suposa un 
canvi en la concepció dels infants que passen a ser subjectes 
de drets i ciutadans. Els governs són els responsables de 
garantir l’aplicació de la Convenció, però totes les persones 
s’han d’involucrar en el compliment dels drets dels infants i 
seguir els quatre principis bàsics de la Convenció:

· la no discriminació,
· l’interès superior de l’infant,
· el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament,
· i el respecte a les opinions dels infants.

Si bé tots els drets són igualment importants, aquí volem 
destacar el dret a l’educació: la Convenció reconeix el dret 
dels nens i les nenes a l’educació (articles 28 i 29). L’educació 
primària ha de ser obligatòria i gratuïta per a tothom, hi ha 
d’haver facilitats per accedir a l’educació secundària, així com a 
la universitat arreu del món. L’orientació escolar i professional 
i la reducció de l’abandonament escolar requereixen prendre 
mesures concretes. Els governs dels països han d’assegurar 
l’exercici progressiu del dret a l’educació i col·laborar entre 
ells perquè sigui una realitat. 

La Convenció també recull que l’educació ha d’estar 
encaminada a desenvolupar, amb dignitat, la personalitat de 
cada infant, les seves aptituds i capacitats mentals i físiques 
fins al màxim de les seves potencialitats. De la mateixa 
manera, ha de preparar als nens i les nenes pel respecte als 
seus pares, a la seva identitat, a la seva llengua i als valors 
culturals propis i del país on viu. Així mateix, ha de preparar als 
infants per assumir totes les responsabilitats de la vida amb 
un esperit de respecte als drets humans i al medi ambient, 
de pau, d’igualtat entre sexes i d’amistat entre pobles i grups 
ètnics, nacionals i religiosos en una societat lliure.



                

Atitlán (Guatemala) 

Aquesta és la biblioteca. 
Únic recolzament amb què 
compten els estudiants de 
l’escola per a completar la 
seva formació.

Ouagadougou (Burkina Faso)

L’Àfrica és sens dubte el con-
tinent més colpejat per les 
guerres, la fam i les malal-
ties. També s’hi concentra el 
major nombre d’analfabets 
del món. Un món que, com 
mostra la fotografia, desit-
gen abastar entre tots.

Podem apreciar que en molts 
llocs la voluntat i el desig 
d’estudiar estan per sobre de la 
manca de les condicions ade-
quades per a impartir les clas-
ses. En aquest cas la dificultat 
està relacionada amb les ad-
versitats climatològiques, ja que 
en els dies de pluja o d’excés 
de calor aquests alumnes veu-
ran frustrades les seves ganes 
d’aprendre.

Djene (Mali) Swayambhu (Nepal)

Està escrit en la tradició 
oriental, penjar al vent els 
pensaments que altres po-
den fer seus. La cultura com 
a bé comú.



                

Morua (Camerun)

La manca de llibres fa que la 
majoria d’aquests nens hagin 
d’imaginar-se un. 

Copán (Hondures)

Darrere d’aquesta mirada 
s’amaguen la desnutrició 
i la desesperació, dos ele-
ments que limiten la capa-
citat de concentració i, per 
tant, d’aprenentatge. Això, 
demostra que no és suficient 
l’assistència a un centre esco-
lar si no va acompanyada d’una 
mínima garantia de les condi-
cions de vida. 

Porto Alegre (Brasil)

La fraternitat és un valor 
inestimable en el procés 
d’aprenentatge.

Mitrovica (Sèrbia)

Fills de pares enfrontats en 
la guerra, ens recorden la 
importància de l’amistat per 
sobre de les diferències de 
tipus cultural o religiós.



Ramallah (Palestina)

Els desastres de la guerra. La 
fotografia ens mostra una es-
cola devastada, on en lloc de la 
taula del professor i els pupitres 
dels alumnes, reposa l’esquelet 
d’un tanc. Una realitat que fa 
que acceptin les màquines de 
la mort com una part indestria-
ble de l’escenari de la seva vida.

Maputo (Moçambic)

Com molts d’altres, aquest nen 
recorre cada dia un total de 
10 quilòmetres per assistir a 
l’escola. Com si es tractés d’un 
tresor (potser l’únic), ell abraça 
el llibre.

Ahuachapán (El Salvador)

Sovint, a les escoles d’aquests 
països, els estudiants reben part 
de la seva base nutritiva a tra-
vés de programes de solidaritat. 
Aquesta fotografia constata que 
l’assistència a l’escola de molts 
alumnes és motivada per aquest 
fet. Probablement, aquesta és la 
seva única font d’alimentació.

Manila (Filipines)

Res no fa pensar que darrere 
d’aquest somriure s’amaga la 
dura realitat: l’escola està ubica-
da dins del femer més gran del 
món; això converteix l’espai en 
un lloc totalment insalubre i per 
tant, en un focus de propagació de 
malalties.



Lalibela (Etiòpia)

En aquesta imatge se’ns mostra 
l’únic alumne que ha estat selec-
cionat per la comunitat, el qual 
es convertirà en el dipositari i fu-
tur transmissor del coneixement 
acadèmic.

Río Viejo (Colòmbia)

Esquipulas (Nicaragua)

Badia d’Halong (Vietnam)

Sobre la taula hi ha l’aliment bà-
sic d’aquests alumnes de la ribe-
ra del riu Magdalena. És una clara 
mostra dels nivells d’infranutrició 
que pateix una àmplia regió 
d’aquest país.

La realitat de moltes famílies en 
les quals, d’una manera o d’altra, 
i gairebé de manera natural, és 
escollit el rol de qui podrà gaudir 
de l’educació escolar; els altres 
membres de la família hauran de 
vetllar pels més petits.

Aquest petit edifici és el prototi-
pus d’emplaçament que,  enmig 
de milers d’illes, es destina a 
l’escola. A causa de les dificultats 
de transport existeix una alta taxa 
d’analfabetisme.



KIM MANRESA 
fotoperiodista
Barcelona, Espanya. 1961 

La seva obra ha estat acollida per la Seu de Nacions Unides, 
Nova York; pel George Pompidou, París; Cercle de Belles Arts, 
Madrid; Museu d’Art Nacional de Catalunya, Barcelona; Museu 
d’Antioquia, Medellín; Museu de la Palabra y la Imagen, San 
Salvador; Museu de la Palabra, Cali; Festival Internacional 
de Fotoperiodisme Visa pour l’Image, a Perpinyà; Universitat 
d’Irlanda, Belfast; Fira Internacional, Tòquio; Centre Cultural 
Francès, Dakar; Museu Olímpic de Lausanne, etc. Sumant ha 
exposat a més de mil sales.

Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen 
el Fotopres en set ocasions, l´Agustí Centelles, el Godó 
de Fotoperiodisme, ha estat finalista de l´Ortega Gasset, 
Visa d´Or del Festival de Fotoperiodisme de Perpinyà, Premi 
Internacional Derechos Humanos y Fotoperiodismo Ciudad de 
Gijón. Juntament amb  el periodista David Dusster ha rebut 
el Premi Internacional UNICEF de periodisme per “La infancia 
en el siglo XXI” i el premi periodístic Ajuntament de Barcelona 
– Benestar  social. Ha estat Medalla de plata de la Society of 
Newpaper Design de Photojournalism (Estats Units), així com 
el primer premi al millor llibre documental concedit per la 
revista Foto a Barcelona nit (Madrid) i finalista al millor llibre 
documental en llengua anglesa per la seva obra The day Kadi 
lost part of her life, Ministeri de Cultura d’Austràlia.

La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans 
fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat 
el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors 
del segle XX.
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