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Rere les petjades de Livingstone
Xerrada a càrrec de Montse García

Divendres 29 de juliol, MMoonnttssee  GGaarrccííaa, fotògrafa professional especialitzada en la
fauna salvatge de l’Àfrica del Sud, presenta una ruta virtual per Botswana. Seguint el
viatge que Livingstone va fer com a explorador, ens atansarem fins al popular DDeesseerrtt
ddeell  KKaallaahhaarrii per conèixer als seus habitants ancestrals, els Khoisan i la seva forma
de vida. Continuarem fins al DDeellttaa  ddee  ll’’OOkkaavvaannggoo, una conca endorreica que alberga
més de 400 espècies d’aus i moltes espècies de mamífers incloent l’esmunyedís
sitatunga i les canilles de licaons. Recorrerem el PPaarrcc  NNaacciioonnaall  ddee  CChhoobbee on, amb els
seus safaris observarem els grans grups de búfals i els famosos esbarts de lleons.

Continuarem el nostre viatge fotogràfic gaudint del capvespre al riu Chobe, quan el
sol cau i sembla surar a l’horitzó de la riba, és la millor hora per agafar un vaixell
des d’on observar, entre d’altres, antílops aquàtics, clans d’hipopòtams i centenars
d’elefants que calmen la seva set a la vora del riu.

De la mateixa manera que ho va fer el famós explorador David Livingstone al 1855, la
ruta discorrerà fins a la desembocadura del riu Chobe al riu Zambezi i culminarà a
poca distància, ja en territori zimbabuès, en el que els nadius anomenen
Mosi-oa-Tunya (el fum que trona), les famoses CCaassccaaddeess  VViiccttòòrriiaa situades en el Parc
Nacional que porta el seu mateix nom.
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Hi havia una vegada un home que estava profundament enamorat

d’una dona. La veia passar tots els dies amb una cistella de vímet

penjada al braç.

Ell sabia que ella l’estimava tendrament perquè mai li mirava als

ulls.

Un dia, li va demanar matrimoni i ella va contestar que sí, però li

va posar una sola condició: que mai mirés dins de la cistella de

vímet fins que ella li donés permís. Així es van casar i van ser molt

feliços.

Però el marit aviat va oblidar la seva promesa i un dia que ella

havia anat al mercat va obrir la cistella. Sorprès, va començar a

riure.

Estava buida. Quan ella va arribar els ulls se li van ennuvolar de

llàgrimes, d’alguna manera va saber que ell havia trencat la

promesa i el va mirar acusadora i plena de pena.

Ell va tractar de defensar-se: “Dona boja, no hi havia res allà

dins”, “Res?”, Va murmurar ella. “Res”, va contestar ell. Llavors,

ella va donar la volta i va començar a caminar cap al sol ponent

fins que la seva imatge va desaparèixer entre els rajos ataronjats.

Mai ningú la va tornar a veure sobre la faç de la terra.

No, la dona no va marxar perquè ell hagués trencat la promesa, sinó

perquè en mirar a l’interior no va veure res. Ella havia omplert

aquell cistell de coses boniques que havia recol·lectat del cel: pols

d’estrelles, raigs de lluna, cues de cometes … coses destinades a

omplir-los d’felicitat.

Quan ell va mirar i no va poder veure-les, ella va comprendre que ja

no hi havia res que pogués fer i va desaparèixer.

Conte tradicional dels Khoisan

Biografia de Montse García ⇓

FFIITTXXAA  TTÈÈCCNNIICCAA

LLlloocc:: El Visor – Espai Fotogràfic, Carrer de la Indústria 68 (veure mapa)
DDiiaa:: Divendres 29 de juliol a les 19:30
EEnnttrraaddaa  ggrraattuuïïttaa
L’aforament és limitat. Es prega confirmació mitjançant el formulari de
contacte especificant títol de la conferència i número d’assistents.

Formulari contacte ⇓

Al final de l’acte, us parlarem del viatge que la mateixa autora està preparant amb
Australphoto per al proper mes de novembre.
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Fotògrafs
Josep Maria Argilaguet
Àngel Bravo
Marta Bretó
Col·lectiu Dinoudinou
Eugeni Gay
Montse García
Jordi & Tabare
Javier Loba
Phototempus - Oliver Muñoz

Blocs
El BretoBlog
The Curator Ship
Jordi & Tabare Photo Bloc
Carles Mitjà
Tato Rosés
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7.7
Burn
Colors Magazine
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European Photography
Piel de foto
SuperMassiveBlackHole
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Cercar…  

Carrer de la Indústria 68, Baixos

08025 Barcelona

Tel: 930 080 029

Cerca Tweets recents
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