
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Cambodja, terra d’esperança” 
 

 

Dossier de premsa 
 

CaixaForum Tarragona 

Del 9 de setembre al 21 de novembre de 2010 



 

 
Nota de premsa 

 
 
CaixaForum Tarragona reflecteix en una exposició la vida quotidiana del poble 
cambodjà a partir de les imatges del prestigiós fotògraf Gervasio Sánchez 

 
“Cambodja, terra d’esperança”  

 
 

• Organitzada pel Programa de Cooperació Internacional de l’Obra 
Social ”la Caixa”, la mostra “Cambodja, terra d’esperança” evoca a 
CaixaForum Tarragona l’esforç de la població cambodjana per 
sobreposar-se a un passat marcat pels conflictes bèl·lics. 

 
• La mostra reflexiona sobre tres factors clau per a aquest país del 

sud-est asiàtic, i l’afectació que han tingut sobre la població: les 
mines antipersones; els camps d’arròs i el creixement econòmic de 
Cambodja, sustentat en les noves generacions. 

 
• A través de les fotografies de Gervasio Sánchez (Premi de 

Periodisme Rei d’Espanya 2009 i Premio Nacional de Fotografía 
2009) i dels documentals d’Oriol Gispert de La Lupa Produccions, 
l’exposició pretén contribuir a un coneixement millor de la realitat en 
què viuen els pobles del sud-est asiàtic.  

 
 

CaixaForum Tarragona, 8 de setembre de 2010.- Elisa Durán, directora general 
adjunta de la Fundació “la Caixa”; Enric Dalmau, director de l’Àrea de Negoci de “la 
Caixa” a Tarragona Ciutat; Carme Crespo, consellera de Cultura i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Tarragona; i el fotoperiodista Gervasio Sánchez, inauguren avui a 
CaixaForum Tarragona l’exposició “Cambodja, terra d’esperança”, que es podrà 
visitar al centre fins el 21 de novembre de 2010, després de passar per Madrid, 
Barcelona i Lleida. 
 
La mostra pretén apropar el visitant a la realitat d’aquest petit país del sud-est asiàtic 
el passat recent del qual està marcat per la tragèdia. Cambodja encara pateix les 
seqüeles de les tres dècades de conflictes que van assolar el país i actualment 



continua sent un dels països més afectats per les mines antipersones. Les noves 
generacions s’afanyen no obstant això a superar el passat. Instaurada la pau, 
Cambodja mira avui endavant, i malgrat tants anys de dolor i patiment la població 
treballa per construir un futur millor.  
 
A través de les fotografies de Gervasio Sánchez (Premi de Periodisme Rei d’Espanya 
2009) i els documentals d’Oriol Gispert, l’exposició pretén contribuir a un coneixement 
millor de la realitat en què viuen els cambodjans.  
 
L’exposició es divideix en tres àmbits:  
 
- MINES, SEMBRA DE DOLOR 
Un 40% del territori de Cambodja està afectat per les mines, una situació que 
frena el desenvolupament del país. Els estudis més optimistes parlen d’entre quatre i 
sis milions de mines encara sense desactivar, és a dir una per cada tres habitants. 
 
- ARRÒS, CAMPS DE VIDA 
El 80% dels cambodjans viuen en zones rurals. L’arròs, com en molts països 
asiàtics, és el cereal de cultiu principal. Té tanta importància que, en la llengua khmer, 
el cambodjà expressa “menjar arròs” per designar el nostre genèric “menjar”. 
 
- CONSTRUINT CAMINS 
En el context favorable del sud-est asiàtic, el creixement econòmic de Cambodja és 
avui dia un fet real i esperançador. El 38% de la població és menor de 15 anys i 
això, indubtablement, pot significar un gran impuls per al futur, un gran salt endavant. 
 
La lluita per la superació dels menors mutilats per les mines antipersones residents al 
Centre Arrupe de Battambang, el cultiu dels camps d’arròs a Kumrieng, els esforços 
per generalitzar l’educació o les jornades de pesca i treball als pobles flotants situats 
al voltant del gran llac Tônlé Sab centren algunes de les imatges.  
 
Cambodja, mirant cap al futur 
 
Cambodja és un país del sud-est asiàtic que limita al nord i a l’oest amb Tailàndia, al 
nord amb Laos i a l’est i al sud amb el Vietnam. Té una superfície de 176.520 km2 i la 
capital és Phnom Penh. La població puja a gairebé 14 milions d’habitants, dels quals 
s’estima que el 36% viu per sota del llindar de la pobresa, un índex que augmenta 
fins al 42% en àrees rurals. 
 
Actualment, Cambodja es recupera de 30 anys de guerra civil. Els anys compresos 
entre 1975 i 1979 van canviar dràsticament una població familiar i profundament 
religiosa i la van convertir en una societat tenyida de traïció, violència i humiliació. El 
genocidi de Pol Pot va afectar més de dos milions de persones, prop d’un 30% de la 
població de Cambodja. 
 



El patiment de Cambodja es va perllongar durant 10 anys més per l’ocupació 
vietnamita. Els Acords de París de 1991 van posar fi a la situació i el govern de 
transició de les Nacions Unides (UNTAC) va permetre la repatriació de 350.000 
refugiats i va donar pas, l’any 1993, a la celebració de les primeres eleccions 
democràtiques i a la nova Constitució que va establir una monarquia parlamentària 
amb Norodom Sihanuk com a rei. Cambodja no va conèixer la pau fins que les 
últimes faccions dels khmers rojos van lliurar les armes el desembre de 1998. 
 
El conflicte va cessar definitivament l’any 1998 i va deixar el país en una situació de 
pobresa extrema, no tan sols en termes econòmics, sinó també en termes 
d’infraestructures, educació, sanitat i, encara més greu, en termes morals i espirituals. 
Aquell any va marcar el començament de la reconstrucció de Cambodja. Avui dia, 
aquest país del sud-est asiàtic afronta els reptes que suposen la pau i el 
desenvolupament humà.  
 

Dades rellevants 

� Després de trenta anys de guerres encara queden a Cambodja milions de 
mines antipersones i bombes de dispersió enterrades sota terra. 

� Fins i tot la xifra dels supervivents planteja una estadística atroç: un de cada 
dos-cents trenta cambodjans és discapacitat. 

� Després del recent genocidi, amb prou feines queden metges a Cambodja, 
país que pateix especialment de sida, tuberculosi òssia i poliomielitis. 
Només el 50% de la població té accés a serveis de salut. El nombre de 
metges per cada 1.000 habitants és de 0,1.  

� La mitjana del nucli familiar és de 5-6 persones. La taxa nacional de fertilitat 
és de 4,1 fills per dona, una taxa que se supera en un punt a les zones 
rurals respecte de les zones urbanes (4,3 i 3,3, respectivament). 

� Es calcula que el 50% de la població és menor de 18 anys; l’esperança de 
vida tot just supera els cinquanta anys. 

 
Treballant sobre el terreny 
 
El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” se suma, des de 
1997, al compromís solidari de contribuir a eradicar la pobresa mitjançant la promoció 
i el suport del desenvolupament socioeconòmic sostenible de les poblacions més 
vulnerables d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Concretament, ha col·laborat en un total 
de 420 projectes de 60 països amb una aportació de més de 53 milions d’euros.  

Des de l’any 2000, el programa col·labora en diversos projectes a Cambodja adreçats 
a la rehabilitació de persones afectades per mines i per poliomielitis, el desminatge 
del país i el desenvolupament socioeconòmic en l’àrea rural.  
 
A banda de la tasca que fa sobre el terreny, el Programa de Cooperació Internacional 
de l’Obra Social ”la Caixa”, en el marc del seu compromís amb la sensibilització 
ciutadana, va encarregar al fotoperiodista Gervasio Sánchez i al realitzador Oriol 



Gispert, que captessin amb les seves càmeres la realitat del poble cambodjà per 
donar-ho a conèixer a Espanya.  
 
El resultat són 108 fotografies de Gervasio Sánchez i dos documentals d’Oriol Gispert 
que mostren la realitat d’aquest país. El primer dels documentals d’Oriol Gispert dóna 
una visió general del país a través del testimoni de persones que viuen a Cambodja i 
treballen pel desenvolupament del país. El segon documental descriu la vides de tres 
cambodjans seguint les línies argumentals de l’exposició: les mines antipersona, 
l’agricultura i els joves.  
 
Sobre Gervasio Sánchez 
 
Gervasio Sánchez (Còrdova, 1959) és considerat un dels fotoperiodistes espanyols 
amb més experiència en la documentació de conflictes bèl·lics. És periodista des de 
1984 i els seus treballs es publiquen a El Heraldo de Aragón i La Vanguardia i 
col·labora amb la Cadena SER i la BBC. Des de 1998 és enviat especial per la pau de 
la UNESCO. 
 
És autor de diversos llibres fotogràfics: El cerco de Sarajevo (1995) i els publicats per 
l’Editorial Blume Vidas minadas (1997 i 2002), Kosovo, crónica de la deportación 
(1999), Niños de la guerra (2000) i La caravana de la muerte. Altres llibres que ha 
publicat són: Las víctimas de Pinochet (2002), Salvar a los niños soldados (2004), 
Latidos del tiempo (2004), amb l’escultor i artista plàstic Ricardo Calero, i Sierra 

Leona, guerra y paz (2005).  
 
Enguany ha rebut els premis Periodisme Rei d'Espanya (2009) i el Nacional de 
Fotografia (2009). A més, ha estat guardonat també amb el Cirilo Rodríguez, Club 
Internacional de Premsa, Andalusia de Cultura, Drets Humans de Periodisme, Ortega 
y Gasset de Fotografia, Liber Press i Javier Bueno. Les institucions aragoneses li han 
concedit la Medalla d’Or de Santa Isabel de Portugal i la Medalla al Mèrit 
Professional, a més de nomenar-lo fill adoptiu de Saragossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

“Cambodja, terra d’esperança” 
    

Inauguració: dimecres, 8 de setembre de 2010, a les 19h, conferència inaugural a 
càrrec de Gervasio Sánchez, i a les 20h inauguració 
    

CaixaForum Tarragona 
Cristòfor Colom, 2 
43001 Tarragona 
Tel. 977 249 871 
    

Horari 
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 17 a 21h 
Dissabtes i festius, d'11 a 14h i de 17 a 20h 
 
Servei d’informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Activitats al voltant de l’exposició  
 
La mostra exposada a CaixaForum Tarragona s’acompanya d’una conferència 
inaugural, un cicle de cinema i de tallers per a escoles i famílies. Totes les activitats 
tenen l’objectiu de difondre la realitat de Cambodja entre la població.  
 

• Conferència inaugural 
 
Dimecres, 8 de setembre, a les 19 h 
Cambodja, terra d’esperança 

Gervasio Sánchez, fotoperiodista 
 

• Cicle de cinema 
 

Tres pel·lícules i un documental mostren la realitat històrica i actual de Cambodja, un 
país ple de contradiccions. Llums i ombres, amor i odi, dolçor i amargor es barregen 
en la mateixa proporció. El cicle ofereix una oportunitat de reflexió, a més de la 
possibilitat de veure bon cinema.  
 

Dijous, 30 de setembre l 19h 
Los gritos del silencio  
Roland Joffé, EUA, 1984, 141 min, VO subtitulada en castellà. 
 

Dijous, 7 d'octubre l 19h 
La gente del arrozal  
Rithy Panh, Cambodja-França-Suïssa-Alemanya, 1994, 125 min, VO subtitulada en 
castellà. 

Divendres, 15 d'octubre l 19h 
Apocalypse Now Redux 

Francis Ford Coppola, EUA, 1979, 153 min, VO subtitulada en castellà. 
 

Divendres, 22 d'octubre l 19h 
La ciudad de los fantasmas   
Matt Dilon, EUA, 2002, 116 min, VO subtitulada en castellà 
 
 
Presentació de les pel·lícules a càrrec de l'Esther Ferré, programadora de cinema i 
especialista en didàctica i mitjans audiovisuals.   
 



 
 
 
 

• Taller: Cambodja, terra d’esperança 
 

En aquest taller s'animarà als participants en diferents activitats sobre Cambodja, 
perquè en coneguin les gents, la cultura i els costums. D'aquesta manera, les 
fotografies de Gervasio Sánchez els animaran a fer una reflexió en favor de la pau i 
crear lemes en contra de la guerra i les armes.  
 

- Taller per a alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, Batxillerat 
i CFGM.  
Horari: a les 9:30h i a les 11h 
Durada: 1h 30' 
Concertar dia i hora: 977 249 871 
 

- Taller per a famílies 
Diumenge 17 i 31 d'octubre, i 14 de novembre 
Horari: 12h 
Durada: 1h 30' 

 
Informació i inscripcions: 
Servei d’Atenció al Visitant de CaixaForum Tarragona 
Tel: 973 27 07 88 
 
Activitats gratuïtes. Places limitades a la capacitat de la sala 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Núria Velasco 977 25 22 14 / 609 31 78 56 / mnvelasco@lacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 


