
Pau i Guerra a l’Afganistan - Exhibició Fotogràfica 
 
 
L’exhibició fotogràfica- Esperança en el desànim- serà organitzada a la Biblioteca de 
Comunicació i Hemeroteca General, Universitat Autònoma de Barcelona el 5 de desembre del 
2017. Aquesta està organitzada per Najeeb Azad, un fotoperiodista afganès i estudiant del 
Màster en polítiques educatives per al desenvolupament global. La visita guiada serà el 
mateix dia a les 15h amb la presència de professorat i estudiants. L’exhibició pretén 
conscienciar a la ciutadania sobre les diferents realitats de l’Afganistan després del col·lapse 
del règim Talibà- desenvolupament i reptes que els afganesos i la comunitat internacional 
experimenten al país.  

 
Afganistan ha viscut diverses dècades de conflicte des de la seva independència el 1919. La 
història moderna d’Afganistan ha sigut també amarga- barrejada amb una guerra civil 
devastadora, l’ocupació talibana, i després la invasió dels Estats Units per derrocar els talibans 
i estabilitzar el país a través de mitjans democràtics. Així com la història clàssica d’Afganistan, 
la història moderna també ha sigut dura i ferotge. Els afganesos s’han vist afectats de les pitjors 
maneres possibles- les minories ètniques eren matades per tenir un nas pla i uns ulls petits, 
dones torturades davant de milers d’ulls a la capital del país i després cremades vives i llançades 
al riu, famílies han perdut la vida a causa de missatges d’atacs aeris malentesos, professors 
arrestats i assassinats per tan sols portar el segell d’una escola en les seves butxaques, milers 
de ciutadans assassinats els quals buscaven la bellesa de la vida en accidents en diferents punts 
del país.  
 
“El món no perd l’esperança”.- proverbi afganès. L’exposició fotogràfica explora com els 
afganesos han viscut el seu món amb esperança i han mantingut el seu camí cap a l’esperança 
i l’optimisme. Els afganesos han trobat l’esperança en el desànim- aixecant-se cada dia en un 
país on no estan segurs de la seva vida per un sol segon, una vida que pot acabar en qualsevol 
moment per l’impacte d’un coet en les seves llars, un suïcida que s’explota en una carretera, o 
un atac militar aeri que erròniament colpeja objectius civils.  

 
Per més actualitzacions de l’esdeveniment:  
Email: najeebullah.azad@yahoo.com 
Facebook: fb.me.hopeindespairr 
Instagram: @hopeindespairr 
 
 
 


