
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ UNEIX LA SEVA PARAULA, JUNTAMENT AMB 
ALTRES ESCRIPTORS, A L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
“ESCOLES D’ALTRES MONS” DE KIM MANRESA 
 
El Premi Nobel de Literatura, García 
Márquez, és un dels 75 escriptors de 
més de trenta països que han unit la 
seva paraula a l’exposició “Escoles 
d’altres mons” del fotoperiodista 
català Kim Manresa. 
 
L’exposició fotogràfica, és una 
iniciativa de la productora cultural 
C&Duke amb seu a Barcelona, la qual 
ha reunit en torn a les imatges de Kim 
Manresa els manuscrits d’intel·lectuals 
com Juan Gelman, Carlos Monsiváis, 
Orhan Pamuk, Juan Marsé, Almudena 
Grandes, Cristina Peri Rossi, Enrique 
Vila-Matas, Jorge Edwars, Sergio 
Pitol, Wole Soyinka, José Saramago, 
Juan Goytisolo, Dario Fo, Javier 
Tomeo, Salman Rushdie, Rosa Regás, 
Ian McEwan y Andreu Martín, entre 
altres no menys destacats narradors.  

 
 
NOU PREMIS NOBEL 
  
A part del colombià García Márquez, 
altres vuit Premis Nobel de Literatura 
han estampat al peu de les fotografies 
d’en Kim Manresa, breus reflexions 
en torn al paper de la infantesa i 
l’educació en el món, que són els 
eixos centrals al voltant dels què gira 
l’exposició que des de principis de 
2006 viatja per diferents ciutats 

catalanes a l’espera d’iniciar la seva 
itinerancia internacional. 
 
 
L’EDICIÓ DEL LLIBRE 
 
C&Duke prepara la publicació del 
llibre que recollirà, a més de les 
fotografies en blanc i negre d’aquest 
fotoperiodista social, els manuscrits 
dels intel·lectuals que han participat 
desinteressadament en aquest projecte 
fotogràfic. 
La productora, confia en que aquesta 
exposició contribueixi d’alguna forma 
a crear consciència sobre la necessitat 
d’eradicar la problemàtica de 
l’analfabetisme que, segons els experts 
de la UNESCO, afecta a més de nou-
cents milions de persones, focalitzades 
majoritàriament en trenta i quatre 
països de l’Àfrica, Àsia i Amèrica 
Llatina. 
 
Agraint la seva atenció, aprofitem per 
a convidar-vos  a visitar la nostra 
pàgina Web, on trobarà més 
informació i si així ho desitja, podrà 
deixar-nos en el nostre llibre de visites 
les seves impressions sobre la tasca de 
C&Duke. Ens sentirem molt honrats 
de comptar amb la seva participació. 
 
www.c-duke.com
 

 
 
Nota: Agrairem la major difusió d’aquest missatge  

http://www.c-duke.com/

