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Les bicicletes són un element intrínsec i identificatiu del paisatge urbà de Copenhague. A 
través d’ aquest mitjà de transport (que és l’ element protagonista de totes les instantànies), 
l’espectador pot esbossar a la vegada  la geografia arquitectònica de la capital danesa, i la 
personalitat dels seus habitants. L’ ecologisme, l’ individualisme, el civisme i el dinamisme dels 
danesos es concentra sobre les dues rodes del vehicle. 
 
El conjunt de fotografies de la mostra canalitza una visió diferent de la ciutat a través de 
dualitats visuals (joc de plans, intercanvi de nitideses, contrast cromàtic) tot espiant per entre 
els radis de les rodes de bicicleta i explorant la seva arbitrària i espontània disposició en el 
paisatge.         
 
 
 
 
CV Marta Repullo i Grau 
 
Marta Repullo i Grau neix el 16 de juliol de 1976 a Barcelona. Passa la seva adolescència a la 
Seu d’Urgell fins que es trasllada a Barcelona per anar a la Universitat. Combina la carrera de 
Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona amb un curs de fotografia a l’ Institut d’ 
Estudis Fotogràfics de Catalunya. Completa la seva formació amb el postgrau Projectes i 
Cooperació Cultural Internacional (Interarts-UB).  



 
L’ any 2000 publica “Carícies de lletra” (Premi Nacional de Poesia d’ Andorra). Ha participat en 
altres llibres col·lectius amb narracions curtes. Ha col·laborat en diferents mitjans de 
comunicació com Catalunya Ràdio, Ona Andorra o Televisió de Catalunya Internacional. 
Actualment escriu articles d’opinió de forma periòdica a El Periòdic d’ Andorra.  
 
L’ octubre 2002 exposa el muntatge fotogràfic “Kobenhavn: una mirada als radis” a la seu del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la Seu d’ Urgell. El novembre del mateix any inaugura la 
mostra fotogràfica “Amèrica Llatina: retrat de mirades i mirades sobre paisatges” a la Librería 
Hispánica de Copenhague.  
 
Actualment coordina un projecte d’una ONG danesa de cooperació al desenvolupament a 
Nicaragua.    
 
 
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CoAC TARRAGONA 
Telèfon 977 249367 ( Iolanda) 
 


