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Entreactes — Artista Girona Kreas

Sara Cabarrocas 
Realitats analògiques 
www.instagram.com/saracabarrocas/ 

A l’hora d’escollir carrera, vaig optar per cursar el grau 
d’Audiovisuals i Multimèdia a l’escola ERAM. Al graduar-me vaig 
decidir que em volia dedicar a la fotografia i vaig fer un postgrau  
de fotografia avançada a IDEP Barcelona. L’any 2017 em vaig 
iniciar professionalment en la fotografia amb El Punt Avui,  
després d’haver-hi fet les pràctiques de final de carrera. L’any 2019 
vaig guanyar el premi local del concurs Mercè Rodoreda, Educando 
la Mirada. 

Aquell mateix any vaig guanyar la beca Connecta’t a la Fotografia, 
que em donava l’oportunitat de treballar un any amb el diari Ara. 
Fins a finals del desembre del 2020 hi he treballat com a fotògrafa i 
editora gràfica. Paral·lelament, he fet feines de fotògrafa autònoma, 
amb col·laboracions com a fotoperiodista i també en altres camps 
de la fotografia.

Realitats analògiques és un projecte fotogràfic que agrupa 
una col·lecció de fanzins. La temàtica principal gira entorn de 
la desconstrucció de l’amor romàntic, el feminisme i els drets 
LGTBI. Cada fanzín explica la vida en primera persona de les 
protagonistes: Noelia i Víctor.
 
El fanzín Noelia és la història d’una noia que viu l’anarquia 
relacional. Ella ens explica com viu l’amor, com el gestiona,  
i reflexiona sobre les seves no-monogàmies.

El fanzín Víctor ens parla sobre l’expressió de gènere i ens narra  
la seva història a través de fotos de quan era petit i escrits seus.  
A l’inici ens centrem en la seva vivència amb l’assetjament escolar. 
Una part molt interessant d’aquest fanzín és que ens explica que  
a gust que està al brillar essent ell mateix.
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