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Vicenç Altaió parla a
Girona sobre Miró i
els poetes catalans
a La xerrada clourà

l’exposició de Dolors
Bosch a l’Espai dels
Amics del Museu d’Art

X.C.
GIRONA

El poeta i assagista Vicenç
Altaió oferirà avui la xerrada recital Miró i els poetes catalans a l’Espai de
l’Associació d’Amics del
Museu d’Art de Girona (19
h, entrada lliure). L’acte
servirà com a cloenda de
l’exposició Cosint la vida,
que reuneix diverses teles
cosides i ceràmiques de
Una mar inquieta que transmet tranquil·litat a l’autor ■ PERE DE PRADA

Pere de Prada fotografia
els caràcters de la mar
a El fotògraf gironí exposa a la Casa de Cultura imatges captades durant les

seves travessies per la Mediterrània i la mar del Nord amb una goleta del 1874
Xavier Castillón
GIRONA

Besnét del capità d’un vaixell mercant que des de
València feia la ruta de
Terranova i la de la taronja, fins al golf del Lleó, el fotògraf gironí Pere de Prada ha tingut sempre una
intensa relació amb la
mar, ja des dels estius d’infantesa a Calella de Palafrugell. Per això Pere de
Prada sap perfectament
que “la mar té moltes textures i caràcters”, que ell
ha sabut plasmar a l’expo-

sició Una mar infinita,
encara oberta durant tota
aquesta setmana en el primer pis de la Casa de Cultura de Girona.
Actualment instal·lat
terra endins, a Salt, Pere
de Prada va capturar les
fotografies en blanc i negre –una opció que, segons
l’autor, “fa ressaltar més
les textures”– que formen
part de l’exposició durant
els seus viatges amb la goleta Far Barcelona, que va
ser construïda el 1874 a
Noruega i batejada inicialment amb el nom d’Anne

Dorthea. La goleta va ser
restaurada a les drassanes
de l’antic consorci El Far,
per al qual va treballar De
Prada, fent travesses per
la Mediterrània, però també per la mar del Nord. Les
seves fotografies, per exemple, van il·lustrar el llibre Barcelona i la vela tradicional, editat pel consorci. Quan es va tancar El
Far, les seves activitats de
difusió del món marí i les
seves embarcacions van
ser assumides pel Museu
Marítim, per al qual també
treballa ara Pere de Prada.

“La mar alberga dins
seu allò desconegut, el
misteri d’un altre món
dins el mateix que vivim i
compartim. És inquietant
i voldríem saber-ne sempre una mica més”, escriu
l’autor sobre aquesta mostra fotogràfica, en què sovint “la composició és la
mateixa, perquè el que
m’interessa és què explica
l’aigua”. I hi afegeix: “La
mar sedueix, també quan
ho passes malament. Perquè després d’haver-te posat a prova, et sents fort
per fer qualsevol cosa.” ■

MÚSICA

Sotrac omple
el Casino
Llagosterenc
El grup de pop-rock Sotrac va
omplir divendres el Teatre
Casino Llagosterenc amb
motiu de la presentació oficial del seu primer àlbum, Sota el roure (RGB Suports). El
trio que formen Helena Tamayo, Gerard Cortés i Artur
Comas, reforçat amb Júlia
Martín i Xavi Serrat, va combinar els temes propis amb
versions. ■ MIREIA PELLICER
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l’artista gironina Dolors
Bosch Agustí: la seva feina
de cosir i brodar les formes
capricioses de l’atzar i la
geometria, com si el fil i
l’agulla fos el traç del pintor damunt la tela, transmet la idea que “la vida està feta de fils que s’entrelliguen i es desfilen”.
A l’acte d’aquest vespre,
Altaió recordarà que Miró
no feia cap distinció entre
pintura i poesia, i que va
col·laborar amb nombrosos poetes com ara J.V.
Foix, Carner, Salvat-Papasseit, Sindreu, Brossa,
Perucho, Espriu, Martí i
Pol i Gimferrer. ■

