3

PAÏSOS CATALANS

EL PUNT X Dijous, 19 de maig del 2005

LA PRIMERA EDICIÓ D’INART

l’apunt X XEVI XIRGO

Espectacles

P

er uns moments vaig tenir la sensació d’estar
veient Gran hermano. El ponent de Cultura
de la Diputació, Enric Vilert, i el membre
de Teatre de Guerrilla Quim Masferrer es van
esbatussar verbalment dimarts a La nit al dia de
Mònica Terribas. Que si no ens has trucat en sis
mesos, que sí i que aquí us porto uns papers que
ho demostren, que si la cultura no és el teu fort,
que si esteu menyspreant els polítics... Quin nivell!
Ahir les dues parts van tornar a repetir actuació
a Catalunya Cultura. L’un per l’altre, la conclusió
és que ens hem quedat sense el Supermercat de
Teatre i encara no sabem ben bé per què. Però
això ara ja és secundari. Perquè si el duet Vilert-Masferrer ho assaja un pèl més i va a fer bolos
pels pobles no farà falta dur-hi cap més espectacle.

la foto X

A dalt, una sessió de DJ a la Casa de Cultura, en la Remor de l’any passat. A baix, Modest Cuixart i Joan Brossa. / JORDI SOLER.
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Com a activitat paral·lela es presentarà la segona edició de la mostra dedicada a la música experimental Remor 2005. Aquesta mostra se celebrarà del 30 de juny al
3 de juliol i serà presentada pel
duet de Grenoble Etant Donnés,
que faran una performance trencadora i colpidora amb un títol
suggerent, Le sang est le mur de
l’étoile.
D’altra banda, gràcies a un conveni amb l’ONCE i MIFAS, s’ha
previst un recorregut escultòric
amb explicacions en braille i els
accessos estan previstos per a les
cadires de rodes.

Demà divendres, 20 de maig, amb motiu de la celebració de
la festivitat de Santa Rita, patrona dels funcionaris de l’Administració Local, les dependències de la Corporació (pujada Sant Martí, 4 i 5 de Girona) romandran tancades.
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a l’art. Entès l’art com un concepte
més ampli, la mostra inclourà la
poesia, la música... En la segona
jornada de la mostra es farà un
festival de poesia que servirà per
retre un homenatge a Joan Brossa.
Quan ja fa set anys de la seva mort,
el poeta visual per excel·lència al
nostre país rebrà un càlid acte de
record. No serà l’únic homenatjat,
ja que dos artistes més rebran un
acte de reconeixement. Un d’ells
serà l’artista barceloní establert a
Palafrugell, Modest Cuixart, i l’altre, l’escultor Marcel Martí, vin-

culat a Barcelona i l’Empordà, on
està retirat. Tots dos seran felicitats
amb motiu del seu vuitantè aniversari, el diumenge dia 5. Aquest
mateix dia es presentarà la tercera
edició de L’univers de la creativitat/BCN Futur amb la taula rodona
Què és la creativitat. A més, el dilluns
es presentaran els nous espais d’art
de Girona, al Pou Rodó i portat
per Pep Admetlla i Glòria Bosch,
i de Barcelona, sota el nom de
La Carbonera, situat a la vila de
Gràcia. Finalment, també s’aprofitarà l’Inart per presentar la Biennal d’Art Contemporani de Sant
Cugat.
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L. PORTAL

J Inart no es limitarà estrictament

e P(erico)SC. Els exregidors d’Esports de Girona
Ignasi Thió, Ponç Feliu i Àlex Sàez, diumenge passat
a Montjuïc, amb Kameni i Pochetino. Darrere, l’entrenador dels tres joves polítics: Quim Nadal.

safareig
J La penya Doble Set de Girona presenta demà un
llibret d’homenatge a un dels seus fundadors i alma
mater, Joaquim Portell i Albareda, que fa 90 anys.
L’acte es farà a les vuit del vespre a l’Auditori Narcís
de Carreras de «la Caixa» i hi intervindran Narcís
Planas, Jaume Curbet i Narcís Castanyer.

J El vicepresident del Girona, Joan Xifra, i el directiu Antoni Bou, ex del GEiEG, són festejats per ser
a la llista de CiU per Girona.

J Vam

sentir ahir a RAC-1 que deien «Woody
Allen tornarà a actuar a Barcelona, tocarà el 25 d’agost al Festival de Cap Roig». A quin districte de
BCN és Calella de Palafrugell?

