
MADAGASCAR: 
A ILLA ÚNICA
Situada no océano Índico,  é a cuarta i l la 
máis grande do mundo e a miúdo a máis 
esquecida.  Madagascar pertence ó continente 
africano, pero mil lóns de anos de i l lamento 
xeográfico permitiron que o seu ecosistema 
se desenvolva de maneira excepcional :  gran 
parte das súas especies animais e vexetais 
son endémicas (únicas desta i l la) .

A pesar da enorme riqueza natural de 
Madagascar,  enfróntase a graves problemas 
humanos e ambientais .  Entre os seus 
maiores desafíos está a deforestación:  dende 
1950 desapareceu case a metade da súa 
superficie forestal ;  en gran parte,  debido 
ó desenvolvemento de cultivos en terra 
queimada e á corta i legal para obter carbón 
vexetal como combustíbel .  A perda de bosque, 
xunto coa conseguinte erosión e degradación 
do solo,  supón un reto para a poboación local 
e pon en xaque a biodiversidade. 

Mentres loita por preserva-lo seu patrimonio 
natural ,  Madagascar segue a ser un dos 
países máis pobres do mundo. Un 80% das 
persoas que o habitan vive por debaixo 
do l imiar da pobreza e sofre unha má 
nutrición.  A pesar de que a situación actual 
é insostíbel ,  existen algunhas iniciativas 
para encontra-lo equil ibrio entre a poboación 
malgaxe e mailo seu contorno.  Estes 
esforzos intentan resolve-lo duplo desafío da 
desnutrición e a perda de biodiversidade. 

O obxectivo deste proxecto fotográfico é dar 
a coñecer esta realidade e reflexionar sobre 
as posíbeis solucións,  para que no futuro 
Madagascar continúe a ser unha i l la única.
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Sobre este proxecto
En outubro de 2019 comezou esta pequena 
aventura da man da Sociedad Geográfica 
Española e Emma Lira.  Emma é escritora e 
apaixonada viaxeira,  redactora de guías de 
viaxe para Lonely Planet e colaboradora da 
National Geographic.  Acaba de lanza-la súa 
novela “El  últ imo árbol del paraíso” 

“Madagascar é a auténtica illa das sensacións. 
Dende a súa cor, a súa sorprendente fauna e a 
súa mestura de razas ata o seu acento, a súa 
música con tinturas polinesias e mailo olor a 
especias que destila. A illa vermella nunca deixa 
ninguén indiferente.”

- Emma Lira

Detrás da cámara
Elena Aycart (Madrid,  1990) percorreu 
varios países coa súa cámara para captura-
la diversidade e beleza dos lugares que 
visita.  Entre as súas lembranzas destacan 
as solitarias paisaxes da Islandia,  a 
colorida fauna da Costa Rica,  as fascinantes 
tradicións da India e maila singularidade de 
Madagascar.

www.aycart.art

ayc.art


