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COLORS 
D’ÀFRICA
Fotografies de  
Mercè Monzonís

Des de ben petita que m’ha agradat la fotografia i viatjar. 

La fotografia m’ha servit per guardar els records de  
les coses que veia: un paisatge, uns colors o un somriure 

per poder-los gaudir sempre. 

I, especialment, m’agrada molt compartir el que he vist 
amb els amics. Que ells puguin veure a través de les 

meves fotografies el que jo he gaudit amb els meus ulls. 

En aquesta exposició he triat tres països d’Àfrica  
plens de colors, que m’han impactat profundament.  

Els daurats i blaus de Líbia, els verds i blancs de 
Madagascar i tots els colors d’Etiòpia. 

Espero que us agradi.

Mercè Monzonís
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ORGANITZACIÓ I SUPORT: 
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LÍBIA

Líbia és el daurat i el blau. 
El daurat de la sorra de 

les seves dunes i dels seus 
impressionants deserts. 
És el blau dels turbants 

dels tuaregs, gent altiva i 
profundament amant de 
la natura, que et porten 

amb ells, amb delicadesa 
i orgull, a conèixer casa 

seva. I el blau del cel infinit, 
sense núvols, que no 

s’acaba mai i que t’inunda 
d’una pau diferent, ben 

diferent de la que coneixes.

MADAGASCAR

Madagascar és el verd i el blanc. 
El verd dels seus camps que 
s’omplen d’aigua mentre es 

recullen els fruits de la terra. El 
verd de l’esperança de la seva 

gent que somnia en un món millor 
i que possiblement trigarà massa 
a arribar. És el blanc dels núvols, 

tan blancs, tant, que captiven 
l’espectador en una simfonia de 
moviments i de llum inacabable.

ETIÒPIA

Etiòpia és multicolor. 
Tots els colors.  
El color de l’alegria 
de la seva gent,  
del nord al sud, de 
l’est a l’oest. Sempre 
alegria. El color del 
seus paisatges, de 
vegades blau, verd 
o fins i tot gris, si 
és que el gris és un 
color. I, especialment, 
el color dels ulls dels 
nens que et miren, et 
riuen i et regalen un 
moment inolvidable.


