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Entre el mar i les dunes vermelles
Xerrada a càrrec de Montse García

En aquesta ocasió, MMoonnttssee  GGaarrccííaa, fotògrafa especialitzada i resident al país, ens
mostrarà a través de les seves fotografies una visió general de Namíbia recorrent el
canó del riu Fish al sud; la costa dels diamants i els seus pobles ara abandonats i
menjats pel desert; Luderitz i Swakopmund, dues ciutats costaneres exemples de
l’arquitectura alemanya de l’època colonial; i la Costa dels Esquelets amb les restes
dels vaixells que van naufragar antany, les colònies de lleons marins i les llacunes
permanents que acullen les aus marines residents i a les migratòries.

També ens acostarem a les muntanyes sagrades dels boiximans que alberguen una de les
galeries rupestres més grans d’Àfrica: Twyfelfontein.

Al nord visitarem els Himbas i el seu territori, Kaokoland, i arribarem fins a les
cascades Epupa al riu Kunene.

Pel camí descobrirem empremtes de dinosaure petrificades a les roques, restes de
meteorit i Welwitchias, unes plantes endèmiques de Namíbia, autèntics fòssils
vivents.

Així mateix, ens desplaçarem fins a la franja Caprivi al nord-oest per assolir els
parcs que formen part de l’ecosistema de l’Okavango i més al sud, al Kalahari, ens
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trobarem amb els boiximans.

Acabarem la xerrada presentant el conegut parc d’Etosha i gaudirem dels grans
mamífers residents com els elefants, els rinoceronts blanc i negre i les grans
bandades de lleons en les basses intentant caçar alguna gasela despistada.

NAMÍBIA

terra de l’oest salvatge,

pistolera als malucs d’Àfrica,

lligada al guarnit cinturó de Capricorn.

el sol enllaça la pluja

arrencada de la terra d’esquena nua.

les pedres cruixen en trets de pistola.

tanmateix en una frontera desplegada,

creuada lliurement, es troba

el bestiar del cor.

DDoorriiaann  HHaaaarrhhooffff

Biografia de Montse García ⇓

FFIITTXXAA  TTÈÈCCNNIICCAA

LLlloocc:: El Visor – Espai Fotogràfic, Carrer de la Indústria 68 (veure mapa)
DDiiaa:: Dilluns 26 de setembre 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, l’autora ens parlarà del viatge que està preparant amb Australphoto
per al proper mes de novembre.
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