
                       
THE ZOMBIE WALK

Una nit a l'any Sitges es converteix en una processó apocalíptica de zombies. Un ultramón de 
mirades mortes.. de cossos ferits... una orgia de vísceres i sang... Meravellós Sitges!!!

Aquesta és una exposició fotogràfica  realitzada el 8 d’octubre del 2016 a la Zombie Walk que es 
celebra dins del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Es va iniciar l’any 2008 com a  
homenatge a la pel·lícula “La noche de los muertos vivientes” del director George A. Romero i 
cada any té més èxit de participació.

Les fotografies digitals en color són retrats dels participants i estan impreses sobre lona 
fotogràfica amb marcs de planxa oxidada.

Consta d’ 11 quadres de 97 x 97 cm, 8 quadres de 84 x 84 cm i 8 quadres més de 71 x 71 cm
(en total 27 fotografies de gran format però es pot reduir el nombre en funció de l’espai a 
exposar).













RESSENYA TRAJECTÒRIA FOTOGRÀFICA

 
Vaig néixer el 30 d’abril de 1959 a Tortosa (Tarrgona) 

L’any 1981 vaig finalitzar els meus estudis de magisteri on en uns 
tallers en els quals vaig participar, es va despertar la meva passió 
per la fotografia. 

Vaig estudiar durant cinc anys (promoció 1982-1987) a l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Fins l’any 2000 compagino docència i fotografia analógica, fent 
exposicions individuals i col·lectives, impartint cursets monogràfics, 
organitzant exposicions dintre de la “Primavera fotogràfica” a 
diferents localitats de la comarca d’Osona i publicant 
esporàdicament en diaris i revistes. 

He estat guardonat en diferents certamens de fotografia com el II 
Certamen de Fotografia Deportiva Ciudad de Córdoba,  III concurs 
de Fotografia de la Facultat de Farmàcia,  III Concurs Estatal de 
Fotografia “Trofeu la Doma” de La Garriga,  VI Certamen de 
Fotografia “Villa de Nerva”,  IX Certamen Estatal de Fotografia 
“Ayuntamiento de Sestao”.

Desprès d’un llarg període d’inactivitat fotogràfica, torno a la 
fotografia reciclant-me en la utilització de les tècniques digitals. A 
dia d’avui torno a fer exposicions dels meus treballs i imparteixo un 
taller de fotografia al Centre de Formació d’Adults Montseny de Vic, 
on treballo com a professor. 
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