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La impressió de la llum
La meva obra abasta diferents temes, amb els quals pretenc fer ressaltar textures, moviments i ambients. Intento aconseguir, mitjançant el color i la intenció de la pinzellada, la
llum i la textura d’instants reals.
Captar el moviment i la llum de l’aigua; el trencar de les ones contra les roques, la sensació d’arena mullada i seca, la duresa estàtica de la pedra, la lleugeresa del cabell, la boirina d’un paisatge, la seva llum a través de les branques, l’explosió de color de les flors o el
moviment i l’equilibri d’un cos humà.
Bassa

Obtenir per mitjà d’una pinzellada no definida i espontània un resultat realista. Aquesta
exposició reflecteix l’esforç per aconseguir aquests fins.
Vaig prendre contacte amb l’aquarel·la cursant interiorisme a l’Escola Elisava de Barcelona. Posteriorment, em vaig iniciar en la tècnica de l’oli a l’Escola Massana, a la mateixa
ciutat. Però la meva dedicació a la pintura va començar fa només alguns anys a l’Escola
d’Art i Disseny de Tarragona i a l’associació Pinzell Trempat de Reus, on continuo pintant.
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