
Laura Gá lvez-Rhein dissenya un 
camí  per la cultura de l’inefable amb 
aquestes tres fotografi es que com-
parteixen un dià leg transformador: hi 
veiem tot allò  que no es pot explicar, 
per voluntat o imposició , i tot allò  
que resta als marges a l’espera de 
llenguatges que ho defi neixin. La 
fotò grafa aconsegueix relatar amb 
la fotografi a tot allò  silenciat per 
les paraules. Sobre Parasomnia, on 
relata els seus terrors nocturns, ella 
mateixa m’explica: «tinc molta estima 
a aquest projecte, em va salvar». Per 
això  té  una segona part, Metasomnia, 
en què la fotò grafa va elaborar un 
fanzine a partir d’un carret malmè s 
i rebel·lat amb quí mics caducats. Els 
lí mits confusos d’aquestes fotogra-
fi es ens mostren la reconstrucció  
de tot allò  explorat prè viament: el 
silenci de l’experiè ncia traumà tica. 

Amb aquestes tres fotografi es 
iniciem i acabem un recorregut que 
va del silenci a l’acció  passant per 
tot allò  oní ric: des del Traü mer, el 
somiador, a la impossibilitat del son 
i l’excé s del somni en Parasomnia 
i Metasomnia. Des de l’inexplicable 
fi ns al relat fotogràfi c que fa sorgir 
tot el material mental que restava 
als marges. p
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Laura Gálvez-Rhein (1998) es va 
graduar en Fotografi a a l’Institut 
d’Estudis Fotogrà fi cs de Catalu-
nya el 2019 i es va especialitzar 
en Creació  i Refl exió  Fotogrà fi -
ca. Forma part de projectes com 
«Ex-Libris» (2019), exposat a KBr 
Mapfre —KBr Flama’21—, i Sergi 
Mas, comiat diferit (2017-2021) pu-
blicat per Anem Editors en format 
fotollibre. Acaba de publicar el 
fotollibre Brians: mujeres invisibles 
amb la Fundació  Setba. 

La selecció passa per tres imatges 
diferents: Sense títol —Parasom-
nia—, Sense títol —Metasomnia— 
i Traümer, pertanyent a Ex-Libris, 
una sè rie documental exposada 
el 2021 a KBr Mapfre, que traç a 
l’exploració  al voltant de la identitat 
familiar; busca en les arrels de l’avi 
de l’autora la resposta a preguntes 
no resoltes. Què  va representar 
la Segona Guerra Mundial en la 
vida d’un nen? Aquesta fotografia 
explora el format collage i forma 
part d’un reportatge del dia a dia 
de la vida de Wolfang F. O. Rhein 
com a representant dels nens de la 
guerra. 

galeria

Laura Gá lvez-Rhein
 Fotògrafa documentalista

lauragalvezrhein.pb.photography

Relatar el silenci
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Sense títol
Parasomnia
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Sense títol 
Metasomnia
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Traümer
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