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Sala d’exposicions El Balcó 

del 4 de desembre al 10 de gener del 2002
de dilluns a divendres, 
de 9 a 13 h i de 17 a 21h

Inauguració: 4 de desembre a les 20 h



MARGA GARCÍA MARTÍNEZ

“Manos que se abren y se cierran buscando coger o 
soltar algo. El anhelo que despierta nervios y tendones
cubiertos de carne perecedera. Carne en blanco y negro
que custodia un alma que querríamos retener para 
siempre. Y siempre el movimiento en movimiento. Si el
aire reboza la piel, la luz cubre el deseo.

Dedos que salen del cuerpo en busca de experiencias
táctiles y vuelven al cerebro ansioso por volver a salir.
Todo es partir para volver, dormir para soñar, tocar para
sentir, mirar para sentir...

Las manos escuchan sonidos que no imaginamos ni ven
más allá de la oscuridad absoluta. Se ríen de narices y
lenguas en un abrir y cerrar de dedos mientras chasquean
el ritmo de nuestros corazones.

Manos que se abren y se cierran.”

Marc Bahamonde

Barcelona 1975

Estudia fotografia a l’IEFC, 

realitzant el Curs General i

diversos Cursos

d’Especialització: Fotografia i

Cinema, Paisatge I i II, i Figura 

i Nu.

També ha realitzat tallers de

Fotografia Creativa i Retrat

amb Humberto Rivas, i el taller

de Maquillatge Fotogràfic al

Centre Cívic Can Basté.

M
an

s
Exposicions

“Quadroptics: tercera metamorfosi” Exposició individual al Centre de Cultura Sant Josep de l’Hospitalet,
inclosa dins el Tercer Cicle de les Dotzenes Fotogràfiques. (febrer 1999).
Exposició individual al Bar-Cafè “Roger” (gener 2000)
“Els ulls del coneixement” Exposició col·lectiva al Centre Cívic Pati Llimona, dins la Primavera Fotogràfica
2000.

Actualment treballa en un laboratori fotogràfic i com a ajudant de fotògraf dins l’àmbit de la publicitat i la moda.
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