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“Porto” és un treball personal, de caràcter intimista que intenta narrar a través de les 
imatges, les sensacions rebudes de la ciutat. Són la nostàlgica decadència i el 
romanticisme, sensacions que es projecten a les façanes i així esdevenen atributs 
fotografiables. 
 
El treball no pretén innovar en el mitjà fotogràfic, ni en el sentit tècnic ni el d’expressió: 
està dirigit al record, a la nostàlgia: un homenatge a Talbot, quan utilitza la façana per 
explicar característiques del llenguatge fotogràfic: un record al París d’Atge, amb els 
seus carrers buits de gent i als aparadors surrealistes; a les ciutats americanes de 
Walker Evans, l’estàtic punt de vista frontal, que fa callar la imatge i l’apressi pel signe, 
la tipografia, la imatge, amb el que es juga a crear “ready-mades” visuals recordant el 
treball dels artistes de l’avantguarda dadaista, per la forma, l’aspecte còmic i el 
material popular utilitzat. 
 
 
 

__________________________________________ Nota biogràfica  
de Eulàlia Grau, fotògrafa  

 
 



Eulàlia Grau Sunyer va néixer l’any 1975 a Vic, tècnic especialista en fotografia per 
l’escola EMAV de Barcelona, i diplomada en fotografia per l’Escola de Fotografia 
Fundació Politècnica de Catalunya, obtingué una beca Erasmus per a la realització del 
treball final de carrera a l’Escola de fotografia i audiovisuals de la ciutat de Porto. Ha 
estat professora a l’Escola d’Art de Vic, ha realitzat diferents treballs fotogràfics 
(fotografia fixe pel grup de música Los Rebeldes, reportatge fotogràfic en els camps de 
refugiats Bòsnis per l’entitat Casa Claret de Vic, publicacions fotogràfiques a la revista 
La Barna, entre d’altres) i exposicions ( “Porto” a la sala H, Associació per les Arts 
Contemporànies, “Pekín” a la biennal d’art de Vic i “Thambos” a la sala H, Associació 
per les Arts Contemporànies. 
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