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Girona 1955. De formació 
autodidàctica. Comença a 
mostrar la seva obra als anys 
vuitanta i destaca pel seu estudi 
de les tècniques tradicionals de 
la fotografia i la investigació en 
el camp de les emulsions i els 
suports fotogràfics. Actualment 
treballa dins el món digital, l’auto 
anomenades «IL·LUSIONOGRA-
FIES». Els seus treballs han es-
tat publicats en diversos llibres i 
exposats en gairebé un centenar 
d´Exposicions individuals i 
col·lectives. Ha estat guardonat 
amb diversos premis d´entre els 
quals destaca el Premi Nacional 
de fotografia Kodak. En el 2020 
triant el seu treball «La Solitud 
de les Ànimes» pel pla nacional 
de fotografia de la Generalitat de 
Catalunya.

badant per la ciutat
Girona

Mirar sempre amunt 
passejant per tota la 

ciutat és una manera molt 
diferent de veure-la i això és 
el que he fet en aquest lli-
bre. Sempre tenim costum 
de mirar avall i badar amb 
els aparadors però si mirem 
amunt tenim una visió di-
ferent i si al mateix temps 
només t’ensenyo un frag-
ment, és més sorprenent (Un 
tros per definir un tot). He 
buscat sempre una part que 
em sorprengui i l´he treba-
llat molt linealment. Tot el 
llibre realitzat amb blanc i 
negre. El que vull aconseguir 
és crear al lector una curio-
sitat en cada imatge i que ell 
descobreixi amb aquest en-
quadrament quin edifici és, 
el lloc, l árquitecte i si vol pot 
passejar fins al lloc per veure 
amb directa l énquadrament 
i l édifici. Una altra manera 
de veure la ciutat passejant 
pels seus carrers.


