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"Línia del litoral"  
 
La línia del litoral polonès té una longitud de prop de 500 km. S’hi troben diverses platges de 
sorra, penya-segats, poblets de pescadors i llocs per banyar-se. Un dels llocs molt peculiars és 
Kaszuby.  
Les platges poloneses al mar Bàltic són per a molts un lloc d’estiueig i de contacte amb la 
natura. Per a altres, com ara les famílies de pescadors, és el seu lloc de treball feixuc.  
Des de la integració de Polònia a la UE, la situació de les famílies de pescadors al litoral 
polonès ha empitjorat. Les restriccions imposades per la UE han provocat que cada vegada 
més famílies de pescadors es vegin obligades a vendre les seves embarcacions i a començar 
nous negocis, o bé buscar treball en altres indrets. Un exemple d’això és Międzyzdroje, que a 
voltants del anys 90 disposava de més d’11 barques de pesca, mentre que a l’actualitat hi ha 
menys de 5.  
Les fotografies mostren tant la vida com el treball de les famílies de pescadors a la regió de 
Pomerània Occidental.  
L’exposició “Línia del litoral” s’ha exposat anteriorment a la galeria OBOK ZPAF de Varsòvia.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

"El teatre de la vida"  
 
Plató va desenvolupar la idea del “Theatrum Mundi” – el teatre de la vida, on les persones 
només actuen com marionetes o actors que fan un paper, mentre que la vida està planejada per 
un ésser poderós, un creador (Demiürg, Déu). A l’actualitat, el paper del Demiürg ha passat en 
mans dels grans mitjans de comunicació, amb els quals ens trobem a diari. Cada cop 
influencien més les nostres vides i els nostres comportaments. Amb el pes de les cultures de 
masses, les persones es minimitzen i perden qualitats en dos tipus de mons: el real, on hi viuen, 
i aquell món que ha estat creat per els mitjans.  
Com a resultat del desenvolupament ràpid de les tecnologies i la presència invasiva dels 

mitjans, que influencien les nostres vides, sembla que moltes persones es mantinguin cada cop 

més al marge de la vida real. Algunes busquen protecció i creen subseqüentment una realitat 

alternativa per a elles mateixes. Altres, simplement volen escapar-se de la realitat, i també hi ha 

qui es vesteix amb roba estranya, juga o imita protagonistes de pel·lícules. Totes aquestes 

persones intenten trobar una manera d’enfrontar-se amb aquesta situació. Són aquests 

moments de “fugida de la realitat” que m’interessen.  

 

 

 
 


