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PUBLICITAT

Reproduccions de cites de
personatges cèlebres.

Resum de les activitats 
festives més destacades dels 
Països Catalans.

Santoral diari, planning anual, calendari
perpetu, guia de telèfons i tota la
informació habitual d’una agenda
completa. 

Selecció de mapes 
de referència.

Recull diari de festes majors, 
tradicions i celebracions culturals 
de tota mena.

Les activitats firals més 
remarcables del 
Principat.

L’AGENDA DELS CATALANS

PVP: 6 €. Subscriptors d’El Punt: 4 €
Més despeses d’enviament.
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�
Comandes

902 22 10 10

Canimas, atenció, viu
–diu– una nova etapa amb
paral·lelismes amb els
mantres i certs càntics ja-
ponesos que fan força im-
previsible el seu pròxim
disc, previst per aquest
any, i el seu concert inau-
gural avui al Barnasants.
«Abans em sentia orfe i
nàufrag, ara em sento dins
d’una totalitat; em separo
d’una sensació de turment
i dolor, ara vull que la me-
va música reflecteixi cal-
ma, tinc necessitat de girar
full», manifesta el cantant,
que en el seu recital d’avui
a Luz de Gas compaginarà
interpretacions en solitari
amb d’altres acompanyat
de David Ibáñez a la gui-
tarra i l’ukelele elèctric,
Manel Vega al contrabaix i
Marc Clos a la bateria.

Inaugurar la tretzena
edició del Barnasants amb

la cançó surrealista de Ca-
nimas no és casualitat,
com va assegurar ahir el
responsable del festival,
Pere Camps. Noh iha crisi
va ser reconegut l’any pas-
sat per la revista Ender-

rock com «el millor disc de
cançó d’autor del 2006» i
el Barnasants –festival que
Canimas ja ha visitat ante-
riorment– confirma l’a-
posta pel cantant.

Lídia Pujol, Tomeu Pe-

nya i Claudio Gabriel San-
na protagonitzaran els al-
tres concerts d’aquesta
primera setmana del Bar-
nasants, que preveu un re-
cital de cloenda el 21 de
març a Cuba.

El Barnasants arrenca avui amb
l’esperit galàctic de Canimas
El festival presenta una cinquantena de recitals fins al 21 de març

Eduard Canimas estrenarà repertori avui en la primera jornada del Barnasants. / E. PICAS

� Deutor reconegut de l’univers ga-
làctic que sempre ha predicat Sisa, el
cantautor Eduard Canimas viu ara
una desconcertant etapa mística. «La

G. VIDAL / Barcelona música, jo ara me la plantejo no com
un ofici sinó com un reflex del que
sento», afirmava ahir, una mica críp-
tic. Sense cap disc nou però amb
unes quantes peces d’estrena i el bon

sabor de Noh iha crisi (2006) encara
ben present, el músic gironí oferirà
avui a la sala Luz de Gas de Barcelo-
na el primer dels cinquanta concerts
que integren el festival Barnasants.

�  El dramaturg Pau Miró,
que presenta a partir de di-
jous a BarcelonaSingapur,
una peça estrenada fa unes
setmanes al Teatre Ponent
de Granollers, debutarà
aquest juny a la cartellera
del prestigiós Piccolo de
Milà. El teatre italià serà
escenari d’unes represen-
tacions de la producció ita-
liana Plou a Barcelona,
l’obra amb què Miró va
debutar a la Beckett el
2005. L’autor tanca el ci-
cle 2007 tot un any de tea-
tre català contemporani de
la Sala Beckett.

Miró insisteix en una
peça poètica de personat-
ges desesperats: un immi-
grant africà que arriba a

Barcelona amb un bot; una
noia disconforme amb la
seva vida, i un pare que
sent que «s’esborra» quan
l’aparten a la feina i la filla
se suïcida. L’autor adver-
teix que la peça, que es lo-
calitza en tres espais de la
Beckett, conté humor i una
lectura positiva: l’ànsia de
superar les dificultats.

Miró és un dels autors
joves de referència. Fa un
parell d’anys, va rebre
l’encàrrec del Lliure per
fer un western (Bales i om-
bres, 2006). Al Grec’06,
estrenava un misteriós
Somriures d’elefant. L’es-
tiu passat, va reescriure,
amb Bieito, Els perses
d’Èsquil, que es veurà al
Romea el març vinent.

El Teatre Piccolo de Milà
representarà un text del
jove dramaturg Pau Miró

JORDI BORDES / Barcelona

�  La revista Bonart, que
publicada des de Girona és
actualment l’única publi-
cació mensual en català
sobre l’actualitat artística,
arribarà al febrer al seu nú-
mero 100: una fita que es
celebrarà amb un número
especial i una exposició
sobre els vuit anys de la re-
vista, que s’inaugurarà al
juny al Centre Cultural de
Caixa Girona Fontana
d’Or, amb un catàleg coor-
dinat per l’historiador Al-
bert Mercadé. A més, Bo-
nart aprofitarà la comme-
moració del seu número
100 per renovar el seu por-
tal a internet, que, a més de
canviar d’adreça (de l’ac-
tual www.bonart.lesrevis-
tes.cat a www.bonart.cat),
inclourà nous continguts.

El número 100 tindrà
una portada encarregada a
Jaume Plensa. Gairebé to-
tes les portades de la revis-
ta han estat dissenyades a
partir d’obres originals
d’alguns dels artistes cata-
lans més destacats, com
ara Cuixart, Pere Formi-
guera, Arranz-Bravo i Xa-
vier Escribà. D’aquesta
manera, els responsables
de Bonart han reunit un
important fons d’art.

El número 100 de Bo-
nart repassarà la història
de les revistes d’art en ca-
talà, per mostrar, tal com
diu Planas, «d’on surt Bo-
nart». Aquest número in-

clourà articles d’opinió en
què els seus autors plante-
jaran cap a on pensen que
s’encamina el futur de
l’art, a càrrec de Luis An-
tonio de Villena, Rafael
Marquina, Manel Foras-
ter, Montse Aguer, Eduar-
do Arranz-Bravo, Enric
Ansesa, Josep Manuel
Rueda, Eva Sòria, Conxita
Oliver, etc.

El renovat portal de Bo-
nart a internet estrenarà
una secció d’art i educació
relacionada amb una cam-
panya organitzada en col-
laboració amb el Departa-
ment d’Ensenyament i
amb el patrocini de l’em-
presa Milan de Palafru-
gell, per apropar l’obra
dels artistes actuals als
centres escolars, mitjan-
çant la preparació de fitxes
pedagògiques adreçades
als mestres i xerrades dels
artistes a les escoles.

X. CASTILLÓN / Girona

«Bonart» celebrarà el
número 100 amb un

especial i una exposició a la
Fontana d’Or de Girona

«BONART» 99

La portada és una
obra del pintor

Joan Mateu

LA REVISTA




