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Sala d’exposicions El Balcó

del 9 d’abril al 7 de maig del 2002 
de dilluns a divendres,
de 9 a 13 h i de 17 a 21 h

Inauguració dimarts 9 d’abril a les 19 h  
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Tots hem tingut i tenim les nostres pròpies habitacions interiors, on s'identifiquen espais

físics amb vivències personals.

Són les habitacions del passat que van marcar la meva infància. I a través del seu record

encara persisteixen en la memòria personal. O les habitacions del present, per on transita 

la meva vida diària. Generalment petits pisos, com el meu o el d’amics, i d'altres espais 

familiars.

Totes aquestes habitacions, d'abans o d'ara, les visualitzo a Roda de Ter, Taradell, Bembibre 

i Barcelona. I sempre són espais pensats-fotografiats (buits, empolsinats, decadents, 

despullats …) amb una presència desdibuixada que sóc jo mateixa. Així, m'integro en el 

paisatge que configura la meva memòria. I sense proposar-m'ho, els retrats d'espais 

interiors es transformen en espais anímics o autoretrats.

Amb aquests fragmentsd'interior tracto, doncs, de captar amb els mínims signes possibles

una mirada pròpia i de transmetre fugaçment la meva realitat des del temps present. 

Barcelonina del barri de la Ribera. Des de 1998 ha estudiat Fotografia a l'Institut
d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (on continua vinculada a través d’uns tallers). És 
llicenciada en Història de l'Art, i Tècnica en Imatge i So, especialitat de realització. La
seva experiència professional abarca diversos àmbits de la imatge, des de la fotografia
al video. Ha treballat en diferents programes de televisió (Canal+) i de ràdio (RNE-5). 
En el camp fotogràfic ha fet d'assistent (actualment amb la fotògrafa Montse Garriga), 
compaginant aquesta feina amb d'altres treballs personals com a freelance.
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