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Xavier Jové rep el
premi Vet Aquí un
Gat de contes per
a infants
● Montcada i Reixac. L’es-
criptor de Peralada Xa-
vier Jové i Lagunas,
amb l’obra L’Anna i el
collaret, ha estat el gua-
nyador del premi de
narrativa per a infants
Vet Aquí un Gat, que
convoca l’Ajuntament
de Montcada i Reixac.
El conte de Jové es va
imposar en les delibera-
cions del jurat als altres
64 originals presentats,
i rebrà 900 euros en
concepte de premi, més
la publicació del relat
l’any vinent. El jurat va
acordar concedir també
dos premis de 450 eu-
ros a cada un dels fina-
listes, la gironina Núria
Martí i la reusenca Ro-
mana Ribé. / EL PUNT

Mor Danny
Federici, teclista de
la E Street Band
● Nova York. Danny Fe-
derici, el membre que
feia més anys que for-
mava part de la E Street
Band de Bruce Springs-
teen, va morir ahir en
un hospital de Nova
York als 58 anys, des-
prés d’una lluita de tres
anys contra el càncer de
pell. El teclista no no-
més havia estat una pe-
ça clau en discos del
Boss com ara Born to
run i Darkness on the
edge of town sinó que ja
formava part de grups
primerencs de Springs-
teen. «Danny i jo vam
treballar plegats durant
40 anys –va declarar
ahir Springsteen des del
seu web–. Era el teclista
més versàtil i merave-
llós, un músic natural
pur. El vaig estimar
molt, vam créixer ple-
gats». / G.V.

� Fuentes i cia., de la ràdio, al llibre. Manel Fuentes,
Gerard Jubany i Edi Pou van visitar ahir la Llibreria 22 de
Girona per promocionar el llibre Problemes domèstics
(Per què no dominem el món?), plantejat com un progra-
ma de ràdio, amb «més reflexió» i il·lustracions de Llu-
ïsot, sobre els problemes dels catalans. / MIQUEL RUIZ

� Reivindicació d’Assumpció Soler. La presentació de
la biografia de la mestra i escriptora M. Assumpció Soler,
ahir a la Farinera Teixidor, va servir per reivindicar la se-
va vocació literària en un moment històric advers. En
l’acte hi van assistir l’autora del llibre, Carme Ramilo; el
fill, Jordi Soler, i el poeta Ricard Creus. / MIQUEL RUIZ

� Lectura Rodoreda. Josep Maria Benet i Jornet va lle-
gir ahir textos de l’obra de Mercè Rodoreda al Parlament
amb motiu de Sant Jordi i per celebrar l’Any Rodoreda.
També van participar en la lectura Marta Pessarrodona,
Maria Barbal, Toni Casares i els alumnes del col·legi
d’Albons, pertanyent a la ZER Montgrí. / ANDREU PUIG

La tercera edició de la
mostra Inund’art és la de la
consolidació d’aquest pro-
jecte sorgit des de les ba-
ses de la creació artística
gironina, que ha buscat el
suport d’un ampli ventall
d’institucions –la Casa de
Cultura, la Diputació, el
Departament de Cultura
de la Generalitat, la secre-
taria general de Joventut,
l’Ajuntament de Girona i
la Mercè– justament per
no estar lligada a cap
d’elles en concret i mante-
nir la seva independència.
L’associació Inund’art li-
dera aquest projecte amb
la col·laboració de diver-
ses associacions gironines
com ara AGT, Art-Crea,
Batibull, Orella Activa i
Taca. En aquest gran mun-
tatge, hi treballaran una
vintena de persones i nom-
brosos voluntaris.

Durant tres dies, Girona
s’omplirà de joves artistes
de les disciplines més di-
verses, als quals se’ls ofe-
reix 50 euros per la partici-
pació, l’allotjament gratuït
a l’alberg de joventut –que
estarà completament ple i
amb diversos torns per di-
nar i sopar–, un DVD in-
teractiu sobre la mostra i
els artistes implicats i,
com a gran novetat, la pos-
sibilitat d’entrar en els cir-
cuits d’exhibició de les
institucions, amb actua-
cions i exposicions, d’una
manera retribuïda i el mà-
xim de professional possi-
ble, d’acord amb la filoso-
fia d’Inund’art.

Això s’aconseguirà grà-
cies a un jurat que triarà
una obra de cada discipli-
na artística. Els creadors
seleccionats entraran dins
les respectives programa-
cions de la Casa de Cultura
(arts plàstiques i audiovi-
suals), la Mercè (música),
la regidoria de Joventut de
Girona (arts escèniques) i
la secretaria general de Jo-
ventut (arts plàstiques i au-
diovisuals). El jurat està
format per l’escriptor i
gestor cultural Lluís Frei-
xas, l’actor i director d’El
Galliner Quim Noguera,
Nora Escudero (Orella

Activa), la gestora cultural
Berta Anglora i el realiza-
dor Joan Guri, d’Insert-
coin Media.

Tots els dies de la mos-
tra s’exposaran a la Ram-
bla i als ponts de Girona
les instal·lacions, dibui-
xos, pintures, escultures i
fotografies d’uns quaranta
artistes, i a la sala d’expo-
sicions de la Casa de Cul-
tura hi haurà els treballs de
vídeo i les videoinstal·la-
cions.

A la sala Domènec Fita
de la Casa de Cultura, hi
exposaran els alumnes de
l’Escola d’Arts i Oficis

d’Olot, amb diversos tre-
balls de fotografia i dis-
seny gràfic, escultura, vi-
deoart i fotografia, i per-
formance.

Les responsables de la
mostra Inund’art –que Ta-
ca va presentar al març a
Brussel·les, dins d’un pro-
jecte europeu– destaquen
també la participació en
aquesta edició d’artistes
anglesos i belgues, però
sobretot remarquen la con-
vivència de creadors de ni-
vells diferents i la voluntat
d’Inund’art de ser una pla-
taforma per als artistes que
tot just comencen.

Inund’art triplica els inscrits i dobla la
participació amb el mateix pressupost
La tercera edició de la mostra d’art tindrà lloc de l’1 al 3 de maig i per primera vegada tindrà jurat

Una de les instal·lacions de la primera edició d’Inund’art (www.inundart.org), el 2006. / X.C.

● El triple d’inscrits i el doble d’artistes partici-
pants que en la segona edició... i amb el mateix
pressupost: 60.000 euros. No és el miracle dels
pans i els peixos: és la tercera edició de la troba-

● Inund’art ha ampliat
aquest any la seva progra-
mació d’espectacles, amb
tres jornades completes
d’activitats gratuïtes. El
dijous 1 de maig a les 12
del migdia tindrà lloc
l’obertura de les exposi-
cions. A les 6 de la tarda,
començarà una sessió de
teatre a la Mercè, amb Tac-
to, Pulso y Caos i Larna
Teatre, i a les 7 hi haurà
percussions llatines a la
Rambla. Al vespre comen-
çarà al pati de la Casa de
Cultura la festa inaugural,
amb música (Mârmara, La
Troupe, Bloc Quilombo i
Djs Raggatack). la perfor-
mance de Montse Seró
Rastras, la dansa de Co-
bosmika Company i pro-
jeccions arquitectòniques.
La jornada de divendres
començarà amb un cafè
tertúlia de la manera com
guanyar-se la vida amb
l’art, i després hi haurà
animació al carrer, contes
a la Mercè, música i poesia
a la Rambla i diverses ac-
tuacions a la Mercè, amb
les ballarines de Deambu-
lants, Rossy i Betty
(clowns) i El cant dels
ocells, un projecte creat
per artistes que es van co-
nèixer a Inund’art. Dissab-
te hi haurà grafits, teatre,
poesia i una cloenda musi-
cal a la Rambla amb Lafo-
ret i Pintant la música de
Sodejamm.

XAVIER CASTILLÓN / Girona da i mostra d’art multidisciplinari Inund’art, que
tindrà lloc als carrers i a la Casa de Cultura de
Girona entre el dijous 1 i el dissabte 3 de maig.
Dirigida per Mònica Aymerich i Raquel Moron,
Inund’art inundarà literalment la ciutat d’art i

programarà més de setanta actuacions en tres
dies molt intensos. Per primera vegada, la mos-
tra tindrà un jurat que seleccionarà una obra de
cada disciplina artística perquè entri en les pro-
gramacions culturals institucionals.

Tres dies plens
d’actes gratuïts


