
“He fet un viatge de la mà d’Aurora Bertrana i Salazar a la
Polinèsia i al seu excepcional recorregut vital. Aquesta exposició
mostra dos mons i dues dones que ens hem retrobat a través del
llenguatge universal de l’art.”

Catalina Salazar i Ortiñá

Cati Salazar presenta un projecte artístic basat en la interpretació
pictòrica de les descripcions paisatgístiques del llibre Paradisos
oceànics d’Aurora Bertrana i Salazar. Colors, olors, sons i
emocions descrits per l’autora al llarg de la seva estada a les illes
del Pacífic de l’any 1926 al 1929. L’artista trasllada al llenç
l’atmosfera que es desprèn d’aquesta experiència amb la intenció
de copsar quelcom de l’essència tant de la natura que descriu,
com de l’ànima de l’autora. Les pintures estan realitzades amb
tècnica mixta, majoritàriament pintura acrílica i cera freda, sobre
llenç o fusta.

Aquesta aproximació a l’escriptora no només és fruit del gaudi que
suposa per a l’artista la lectura de la seva obra, sinó que també es
deu al lligam parentiu que les uneix. A través d’aquest projecte,
l’artista busca aprofundir en la seva figura i obra i, alhora, donar-la
a conèixer.

L’art de l’escriptura i el de la pintura esdevenen un punt de
trobada entre passat i present. Aurora Bertrana i Salazar (Girona,
1892 – Berga, 1974) és un nom indubtablement important en la
literatura catalana.
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Sobre l'artista

Des de ben petita, Catalina Salazar (Barcelona, 1966)
ha mostrat un interès per l’art, la qual cosa l’ha portat
a expressar-se a través d’aquest llenguatge al llarg del
seu recorregut vital.

Va cursar estudis de Prehistòria i Història Antiga a la
Universitat de Barcelona, tot i que l’interès per la
pintura la porta a realitzar diverses formacions que
van consolidant els seus coneixements tècnics en
l’àmbit, com ara el Diploma en Restauració i Peritatge
d’Obres d’Art (IECCA), seminaris de dibuix i color a la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona,
un monogràfic d’aquareŀla amb Martínez Lozano, així
com la constant investigació i experimentació al seu
taller.

L’any 1992 es trasllada a viure a l’Empordà, on
l’entorn natural determinarà el desenvolupament de la
seva obra, que esdevé la seva principal font
d’inspiració. Fa exposicions a partir del 1997 fins a
l’actualitat.

A Girona continuarà la formació al voltant de dos
eixos: la pintura i la conducta humana. Cursa un
màster d’artteràpia a la Universitat de Girona, obté un
diploma de ioga i educació a RYE (Recherche sur le
ioga dans l'éducation) i fa un curs de mindfulness de la
Generalitat de Catalunya, entre d’altres. 

Paraŀlelament es dedica a la docència i imparteix
tallers d’art i artteràpia a escoles d’educació infantil i
primària, centres cívics i en festivals i esdeveniments
culturals.

Era filla de Prudenci Bertrana, escriptor, periodista i
pintor gironí. Va viure a Girona, Barcelona, Suïssa i
França, i acabà els seus dies a Berga. Va viatjar a
la Polinèsia acompanyada del seu marit i
posteriorment, sola al Marroc, experiència que va
plasmar en un altre llibre, El Marroc sensual i
fanàtic, sobre el qual, més endavant, l’artista també
té intenció de treballar. Va ser una dona avançada
al seu temps amb idees pròpies i defensora de la
causa de la dona, predicant amb el seu propi
exemple, com a dona artista, independent i
lluitadora. 

 

 
 


