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La ciutat de Martí 
Bofarull

El paisatge urbà a vol d’ocell va ser un dels temes tradi-
cionals de la pintura de veduta en el settecento venecià 
i es manté vigent. La visió aeropictòrica de la ciutat és 
més moderna, normalment adoptarà les característi-

ques formals de la fotografia aèria o bé la recrea l’exercici ima-
ginatiu de l’artista en composicions abstractes, conceptu-
als, hiperrealistes. La ciutat sorgeix com la gran protagonista 
a partir dels viatges que els artistes italians de finals del segle 
xvii van fer per Europa i, un cop assimilats uns coneixements, 
retornen al lloc d’origen amb ganes de renovar les fórmu-
les pictòriques i els assumptes habituals. Luca Carlevarijs és 
considerat el primer que emfatitza Venècia amb una estètica 
determinada pel tractament que dóna a la llum, a l’atmosfe-
ra, els reflexos, el clarobscur. Josep Martí Bofarull (Barcelona, 
1965) és un pintor que consolida aquesta temàtica. Actual-
ment presenta a La Galeria les seves preferències per Nova 
York, on viatja sovint. Amb una mirada analítica i harmoniosa 
ens mostra la densitat de les construccions urbanes, els enor-
mes gratacels d’oficines, la city de negocis que han esdevin-
gut símbols de la dinàmica econòmica o, com deia algú, peons 
sobre el taulell social. Les composicions reuneixen diferents 
tècniques de projecció espacial, els efectes visuals de la pers-
pectiva renaixentista amb la superposició de plans geomè-
trics, l’aplicació de textures i el collage. El vol pel centre de la 
ciutat explora les dades perceptives i conceptuals inherents a 
un enfocament simbòlic que ofereix la imatge serena, l’ordre i 
la racionalitat a la qual aspira la civilització. •
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‘The sky falls over Manhattan’  #CEDIDA

MarTí BofaruLL. ‘N.Y.’
LLOC: La GaLErIa
Data:  fins a finals de juliol LLETrES. L’escriptor, presen-

tador i col·laborador del DIA-
RI David Escamilla ha publi-
cat un nou llibre: Els secrets 
dels carrers de Barcelona (Ed. 
l’Arca), que ha escrit junta-
ment amb José Luis Caballe-
ro Fernández.

El llibre dóna a conèixer a 
través de 200 pàgines alguns 
trets característics d’una 
selecció dels carrers més 
emblemàtics, sobre la loca-
lització, la història, les anèc-
dotes, els establiments, els 
fets i els personatges que hi 
han viscut.

Entre les anècdotes i els 
detalls curiosos que recull el 
llibre, explica que hi ha una 
capella pública en un pis de 
l’Eixample, que en una can-
tonada del carrer Pintor For-
tuny va començar la llegendà-
ria història del FC Barcelona 
o que a Sant Felip Neri se 
sepultaven els morts a la for-
ca durant l’edat mitjana.

 _Redacció

David Escamilla 
publica ‘Els secrets 
dels carrers de 
Barcelona’

Portada del volum  #CEDIDA

MúSICa. Camerata Sant 
Cugat ja té a punt els actes 
organitzats per al VI Curs 
de Cant Sant Cugat 2009, 
que es faran la setmana 
vinent a la nostra ciutat.

El  curs s ’ iniciarà el 
dimarts 7 de juliol amb 
la conferència del doctor 
Pedro Clarós Com cuidar 
la veu del cantant. Aques-
ta xerrada tindrà lloc a les 
20.30 h a l’Escola Munici-
pal de Música Victòria dels 
Àngels. Al mateix lloc i a la 
mateixa hora, però l’ende-
mà, s’oferirà la conferèn-
cia Les veus del futur, a càr-
rec del periodista i escriptor 

Marcel Gorgori. D’altra ban-
da, els alumnes del curs ofe-
riran un concert el divendres 
10 de juliol.

L’acte central del VI Curs 
de Cant Sant Cugat serà, 
però, el concert de cloenda, 

que es farà al Claustre del 
Monestir el dissabte 11 de 
juliol. L’espectacle s’apro-
fitarà per fer el lliurament 
del VI Premi Camerata Sant 
Cugat de cant i per lliurar les 
beques Jaume Aragall.•

Inici del VI Curs de 
Cant Sant Cugat 2009
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Imatge de l’edició del V Curs de Cant Sant Cugat 2008  #CREDIT FOTO

Participació. Camerata Sant Cugat organitza els actes El Terra Dolça 
acull una mostra 
col·lectiva sobre 
la figura humana

arT. L’espai gastronòmic 
acull una exposició que cons-
ta d’una sèrie de dibuixos 
sobre la figura humana –fets a 
llapis, amb aquarel·la, pintu-
ra al tremp, entre d’altres tèc-
niques–, realitzats pels assis-
tents al Taller de Model, de 
l’Associació Firart, que té lloc 
a la Casa de Cultura de Sant 
Cugat cada dijous. Hi parti-
cipen Carles Alsina, Manolo 
Rabassa, Carles Martí, Rafael 
Centelles, Carme Alonso, 
Oleg Tsyganyuk, Encarna 
Domènech, Isabel Narbón,  
Cristina Segura, Eduard Ruiz,  
Joan Marigot, Claudia Sala-
monesco, Carolina Camañes,  
Miquel Pellicer, Mercè Graño,  
Imma Pueyo.

L’exposició es podrà visitar 
fins al proper 12 de juliol.
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