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El Mediterrani, bressol de grans civilitzacions i origen de valors universals com 
l'humanisme o la democràcia, mar de fortes afirmacions identitàries, de migracions 
i de mestissatges, és també un espai de trobada que històricament ha propiciat el 
sorgiment d'un pòsit afectiu i d'un patrimoni col·lectiu comú a les diferents cultures 
que s'han desenvolupat en el seu si.

Un dels episodis històrics més desconeguts, però alhora més interessants, que va 
tindre com a teló de fons la mar Mediterrània i que entrellaça actualment les 
societats tunisiana, italiana i espanyola és el fenomen del poble tabarquí, originari de 
la colònia genovesa situada a l'illa tunisiana de Tabarka i dispersat geogràficament 
durant el segle XVIII.

L'obra de l'artista visual Carma Casulá reflecteix a la perfecció, quasi tres segles 
després, els elements comuns que comparteixen els descendents d'aquell poble i 
que, mitjançant una aproximació magistral tant a les gents com als territoris a través 
del fotodocumental Tabarkinas, no fa sinó mostrar una part molt valuosa del 
patrimoni comú que uneix les diverses societats civils mediterrànies.

En albergar la present exposició fotogràfica, Casa Mediterrani desitja unir-se a la 
commemoració del 250é aniversari de l'arribada de les famílies tabarquines a 
Espanya, concretament del seu establiment a l'illa Plana, enfront de la costa 
alacantina, coneguda des d'aqueix moment com a Nova Tabarca. Servisca 
l'efemèride per a rememorar aquell capítol de migracions en aquest Mare Nostrum 
sempre caracteritzat per mescles, intercanvis i tradicions: Tabarkinas representa de 
la millor manera possible els vincles històrics, culturals i indubtablement 
emocionals que ens uneixen com a ciutadans mediterranis.
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