
intro: 
Des del moment que la meua professora Rosa ens va presentar la temàtica del concurs vaig estar 
pegant-li voltes. M’agrada la fotografia i concretament la fotografia que doma peu a la reflexió. 
Consumisc contingut d’algunes fotógrafes d’aquest tipus diàriament a través de les xarxes. 
Aleshores, vaig pensar que havia d’intentar traure alguna cosa. 

quan la meua professores ens va comentar la temàtica em va parèixer molt interessant i vaig 
decidir presentarme 

L’elaboració de la fotografia: 
He intentat imitar la tècnica de fotografia de llarga exposició. Aquesta tècnica, permetia deixar vore 
l'evolució del personatge que volia plasmar. Una vegada que tenia clar el que volia representar 
vaig fer les fotografies i posteriorment, vaig passar al muntatge que vaig realitzar amb Photoshop. 
El muntatge consisteix en una composició de quatre fotografies, una primera sense personatge 
amb una opacitat més forta i les altres tres amb personatge amb una opacitat menys forta. El 
personatge segueix una trajectòria evolutiva que es pot observar de dreta a esquerra. 

Idea: 
Quan van presentar la temàtica del concurs em van sorgir moltes idees i no vaig tindre clar el que 
volia representar fins que vaig pensar. Què és la seguretat per a mi? Què simbolitza la seguretat 
per mi? Quina és la meua zona de confort? I d’aquesta manera vaig arribar a la conclusió de fer la 
fotografia simbolitzant la meua zona de confort com la meua habitació. Concretament com el meu 
llit. 
Simbolitze l’habitació com la meua zona de confort perquè és un espai totalment privat i íntim que 
em pertany només a mi. Aquestes característiques li donen uns trets representants de la 
seguretat. És un lloc on estic protegida de qualsevol amenaça, on puc ser jo mateixa sense patir 
per l’opinió de les altres persones... També simbolitza la llar i l’espai familiar, en el meu cas, un 
espai segur amb una connotació de protecció materna-familiar molt present. A banda, les meues 
necessitats econòmiques queden cobertes també. 

Personatge 1 ( dreta) 
Aquest personatge jau còmodament sobre el llit. És un personatge que ignora la realitat. El seu 
estat és de total seguretat i comoditat. A aquest personatge se li plantegen una sèrie de preguntes 
que fan que faça el pas (evolutiu) al personatge intermedi. 

Personatge intermedi. 
El personatge intermedi destaca perquè està llegint un llibre. Per mi, aquest detall és necessari 
per a donar peu al personatge final que ix del llit. El llibre en aquest cas simbolitza la formació. 
Aquest procés, és un procés llarg i no necessàriament còmode. Encara que moltes vegades es 
gaudeix de la coneixença de noves opinions, informacions... També és un procés que pot 
incomodar i ser desagradable perquè comença a traure’ns d’aquesta zona de confort de la que 
parlàvem abans. Comencem a conéixer coses i a veure certa realitat que potser s’allunya de la 
visió idealitzada que teníem anteriorment. A més, pense que per poder tindre una certa llibertat de 
pensament, s’ha de construir un esperit crític i aquest esperit crític només es pot aconseguir 
mitjançant l’aprenentatge d’uns mecanismes que ens permetran analitzar i fer crítica dels 
continguts que consumim. Este personatge em recorda a la idea que presentava Virgínia Woolf 
sobre la dona i l’habitació pròpia. Per al desenvolupament lliure intel·lectual i personal és 
necessari poder disposar d’un espai còmode on poder desenvolupar-se intel·lectualment. Espai 
que no tothom té.  

Personatge final. (esquerra) 
Aquest personatge es troba eixint del llit. Fent el pas final. Pas que simbolitza la pèrdua de 
seguretat que gaudien els anteriors personatges. És precisament es en aquest moment on el 
personatge sent més intensament que mai la confrontació del sentiment de seguretat i llibertat. És 
un personatge que ja ha passat per certa formació prèvia però lluny d’estar totalment preparat per 
a ser lliure s’arrisca a eixir del llit. Abandona la seua zona de confort per aventurar-se en un món 
ple d’inseguretats però sent un poc més lliure. 
Tema 



La meua foto pretén transmetre la meua preocupació i la de gran part de la joventut cap al futur. 
Cap eixir a l’exterior i abandonar la meua zona de confort . Aquesta eixida del llit comporta deixar 
enrere una part de la meua vida, des de les meues coses personals fins a les persones que m
´envolten. Deixar enrere sentiments,persones... però sobretot, deixar enrere seguretat. Hauré de 
començar a prendre les meues decisions, a assumir-me econòmicament, emocionalment...  

M’és complicat definir la llibertat atenent a les meues circumstàncies. Primerament, he de dir que 
crec que la llibertat total és inassolible en el context d’una societat. Recolzant-me en els textos de 
Marcuse pense que en el moment en el qual un individu conviu en una societat, aquesta, tindrà 
una influència en les seues decisions. En el nostre cas actual identifique dos factors generals. Els 
trets culturals, derivats la nostra història, lligats a la religió i als nostres avantpassats i de la mà 
d’aquests, les idees i trets derivats del nostre sistema econòmic, que en aquest cas, responen al 
capital. 

En canvi, sí que pense que podem sentir-nos més o menys lliures i més o menys segurs . Altra 
volta, em situe en el context del sistema. Desgraciadament en una majoria de casos la llibertat 
anirà lligada a aspectes com el sexe, el color de pell, la procedència de la persona o el capital, 
aspecte en el qual em centraré. Un factor clau per ser més lliure és la independència econòmica. 
Això, actualment ja presenta un gran obstacle per a milers de joves que no poden permetre's 
pagar els preus dels lloguers. En canvi, a una persona que parteix d’una posició aburgesada no se 
li presentarà aquest problema. Així com, de la mateixa manera que he explicat abans, una 
persona pobra s’haurà de sotmetre a qualsevol condició laboral, en canvi, una persona amb més 
capacitat econòmica podrà triar on vol o no treballar. 

Per tant, el que sent com a jove front al futur que m'espera és que sé que puc ser més lliure però 
també soc conscient de l’existència de nombrosos obstacles que em poden impedir gaudir la 
llibertat anhelada i la seguretat que deuria acompanyar-la com poden ser la discrimacio sexual, la 
xenofòbia el racisme i la capacitat econòmica. Per acabar volia citar una frase de Martin Luther 
King que diu  la llibertat mai és donada voluntàriament per l’opresor, ha de ser demanada per 
l’oprimit


