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MIKEL ARISTREGI PRIETO 
(Hernani, Guipuzkoa, 29/09/1975)

És llicenciat en Periodisme per la Universitat del 
País Basc i ha cursat 5 anys de fotografia a l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC).
 
“Rue 24, Phnom Penh (Cambodja)” –una de les dues 
exposicions que el sindicat porta al SONIMAGFOTO 
d’enguany– és un reportatge sobre els nens del carrer 
de la capital cambodjana, realitzat durant cinc mesos 
amb el suport de l’ONG Global Humanitaria. Amb 
aquest treball, Aristregi va guanyar el Premi Nou 
Talent Fnac de Fotografia (Espanya) 2006, a més de 
ser seleccionat per a les projeccions del 10º Encuentro 
Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón i les 
del Reportage Festival d’Austràlia del mateix any. 

Aristregi és membre de UPIFC Sindicat de la Imatge 
des del 04/08/2003 amb carnet de premsa número 
0308465

 L’A redacció
                          Setembre de 2007
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Segons la definició que l’UNICEF dóna de 
“nen del carrer”, en podem diferenciar 

tres grans grups: a) Nens que viuen al carrer: 
nens que han trencat del tot els llaços fami-
liars i viuen permanentment al carrer –1.200 a 
Phnom Penh, el 20% dels quals són nenes, la 
majoria d’entre 12 i 18 anys–; b) Nens que tre-
ballen al carrer: nens que durant el dia viuen i 
treballen al carrer, però que tenen família i una 
casa a la qual poden anar de nit –de 10.000 a 
20.000 a Phnom Penh (en funció de la defini-
ció), el 50% dels quals són nenes, la majoria 
d’entre 6 i 15 anys–; c) Famílies que viuen al 
carrer: nens que, amb la seva família, viuen 
llargues temporades o permanentment al car-
rer –de 500 a 1.500 a Phnom Penh (en funció 
de l’estació climàtica), el 50% dels quals són 
nenes, de totes les edats–.

Segons els experts de les diferents organit-
zacions de Phnom Penh, el nombre de nens 
i nenes que viuen al carrer va en augment... 
Per què? En l’actualitat, la població de Cam-
bodja se situa entorn els 14 milions d’habi-
tants, una quantitat que s’ha incrementat 
espectacularment en els darrers anys, sens 
dubte, a causa del període de relativa pau 
que viu des del 1993. Phnom Penh, la capi-
tal, té entre dos i tres milions d’habitants, en 
funció de l’època de l’any.

El 81% de la població del país viu de l’agri-
cultura i el clima en determina el pols vital. 
Tanmateix, la pobresa extrema que hi ha a 
les àrees rurals, la inexistència de tecnologia 
agrària, la inestabilitat climàtica, etc., són 
factors determinants que empenyen els cam-
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bodjans a emigrar a la ciutat, sempre amb 
l’esperança de trobar-hi una vida millor. Però, 
com acostuma a passar en aquests casos, la 
vida gairebé mai millora, sinó ben al contrari. 
Davant la incapacitat dels progenitors de fer-
se càrrec de tots els membres de la família, 
la tendència és que, amb una curta edat, els 
nens i les nenes abandonin les seves llars i 
comencin a valer-se per ells mateixos. 

Aproximadament, la meitat dels nens, les 
nenes i els adolescents que viuen pel seu 
compte a la capital hi han arribat procedents 
de les províncies de l’entorn, sols i amb uns 
pocs riels a la butxaca. Alguns tornen als seus 
pobles després de dies, setmanes o mesos; 
d’altres passaran tant de temps al carrer que 
ja no podran tornar-hi, simplement perquè 
hauran oblidat qui són.

A l’origen de tot plegat sempre hi ha una família 
totalment desestructurada –són habituals els 
casos de pobresa extrema, alcoholisme (que 
gairebé sempre es tradueix en violència do-
mèstica) o sida–. Organitzats en petits grups, 
els llaços que els nens estableixen entre ells 
són forts, profunds i sincers; tan primitius com 
l’instint de supervivència mateix. La desnutri-
ció, l’abús de drogues, l’assetjament sexual per 
part dels turistes, la malaltia i el trànsit són les 
amenaces a què s’han d’enfrontar cada dia. 
Però potser en siguin les més perilloses la man-
ca d’afecte per part de la societat, la sensació 
d’abandonament i la carència d’autoestima.

Oblidats pels seus polítics –concentrats a 
desballestar el país en benefici propi en el 
menor temps possible–, l’única opció vàlida 
per deixar el carrer passa actualment per l’in-
grés a una ONG, encara que mai serà aques-
ta la solució al problema.

Aquest treball va ser realitzat entre els me-
sos de novembre del 2004 i març del 2005 a 
Phnom Penh, capital de Cambodja © MIKEL ARISTREGI (UPIFC)
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PEUS DE FOTO
l Portada. 05.01.05
Un jove tira del seu carretó ple de cartrons a 
Monivong Boulevard. Per cada kg. de cartró 
obté únicament 150 riels (tres cèntims 
d’euro). Phnom Penh, Cambodja.

l Pàgina 1. 25.12.04
Dos nens recullen cartrons al carrer 182. 
Acompanyats de nens grans, els carretons 
–gairebé sempre llogats– ens indiquen que 
tenen família i un lloc on tornar. Phnom Penh, 
Cambodja.

l Pàgina 2-3. 18.02.05
“Diamant” Pich es banya a un abeurador al 
centre especial per a nens drogodependents 
Sakarach III, que l’ONG Our Home té al 
districte de Tray Trayin, a 90 quilòmetres al 
sud de la capital. La funció d’aquest centre, 
completament allunyat de qualsevol nucli 
urbà, és evitar que els interns n’escapin, com 
passa a vegades als centres de Phnom Penh. 
Província de Konpung Speu, Cambodja.

l Pàgina 4-5. 27.11.04
Vista del Palau Reial amb el retrat de l’actual 
rei, Norodom Sihamuni. El rei és la cara 
visible del poder, encara que aquest l’ostenta 
el primer ministre, Hun Sen. Phnom Penh, 
Cambodja.

l Pàgina 6-7. 06.12.04
Swat dorm embolcallat en una mosquitera a la 
cantonada del carrer 154 amb Kramou. Swat 
és del sud del país –Sihanoukville– i passa 
llargues temporades a la capital. Phnom 
Penh, Cambodja.

l Pàgina 8-9. 31.01.05
Cambodjana dóna a llum a l’hospital provincial 
de Takeo. De cada mil nadons nascuts, 97 
moriran abans d’arribar a l’any de vida. Ciutat 
de Takeo, Cambodja.

l Pàgina 10-11. 23.11.04
Escala d’un edifici entre el Boulevard 
Monivong i el Kamputxea Krom. Famílies 
senceres cohabiten en habitacles de 10 m2 
amb banys comunitaris als corredors. Durant 
el règim dels Khemers Rojos (1975-78), la 
ciutat va ser buidada per complet. En els anys 
posteriors, a mesura que la població tornava 
lentament a la capital, els apartaments 
van ser ocupats pels nouvinguts, ja que la 
majoria dels antics propietaris havien estat 
assassinats. Phnom Penh, Cambodja.

l Pàgina 12-13. 12.01.05
Un nen neteja sabates en presència de dos 
uniformats al carrer 63. La caixa de fusta ens 
indica que el nen no viu al carrer, a diferència 
dels que porten una bossa de tela penjada en 
bandolera. Phnom Penh, Cambodja.

l Pàgina 14-15. 21.02.05
Un nen camina amb sabates de dona pel 
carrer 105. Phnom Penh, Cambodja.

l Pàgina 16-17. 01.12.04
Zan es pentina els cabells al carrer 136, 
lloc on habitualment dorm. Phnom Penh, 
Cambodja.

l Pàgina 18-19. 23.02.05
Alguns joves, nens i nenes s’estimen més 
treballar a la zona cremada de la deixalleria; 
més perillosa per les brases i els fums tòxics, 
gairebé no hi ha res per reciclar. Tanmateix, 
la competència hi és gairebé inexistent. Pu 
Masae, districte de Steng Meanchey. Phnom 
Penh, Cambodja.

l Pàgina 20-21. 09.12.04
“Diamant” Pich inhala pega a la cantonada 
del carrer 154 amb Kramou. No recorda 
quant de temps fa que viu al carrer i, com 
gairebé tothom en la seva situació, és addicte 
a la pega. El preu del tub de cola és de 300 
riels (sis cèntims d’euro). Phnom Penh, 
Cambodja.
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l Pàgina 22-23. 03.12.04
“Diamant” Pich menja una poma lligada a un 
fil que ha recollit del terra al carrer Kramou. 
Sovint, jugar es converteix en el millor dels 
antídots per evadir-se de la realitat. Phnom 
Penh, Cambodja.

l Pàgina 24-25. 06.12.04
“Diamant” Pich juga a les maquinetes a la 
botiga del carreró entre els carrers 63 i 67. 
No és difícil fer-se amb uns centenars de 
riels, ja sigui tenint cura dels cotxes aparcats 
en doble fila o de les limusines dels turistes. 
Phnom Penh, Cambodja.

l Pàgina 26-27. 21.03.05
Dos nens juguen a l’estació d’autobusos de 
Srok Meanchey, al sud de Phnom Penh. És el 
destí dels autocars procedents de les províncies 
més pobres de la frontera amb Vietnam (Svay 
Rieng, Prey Veng, Kanda i Takeo). Phnom 
Penh, Cambodja.

l Pàgina 28-29. 15.03.05
És molt habitual veure llançar a volar un ocell 
al passeig del riu Tonlé Sap per tal de cridar la 
bona sort. Molts d’ells gairebé no saben volar. 
Els nens els recullen del riu i els revenen a 
meitat de preu o, avorrits d’ells, els llancen 
també a volar. Riu Tonlé Sap. Phnom Penh, 
Cambodja.

l Pàgina 31. 15.12.04
Ko, adolescent sordmut, desperta abraçat 
a un dels seus companys, Porn, intentant 
protegir-se del fred del matí al carrer 109. 
Phnom Penh, Cambodja.

l Pàgina 32. 15.03.05
Txannla visita la seva mare, Peara, malalta 
de SIDA, a l’Hospital Kossamak. La SIDA és 
un dels principals agents desestructuradors 
familiars i una de les causes principals per 
les que el número de nens del carrer va en 
augment. Phnom Penh, Cambodja.
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