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Un dels muntatges de l’Inund’art, al pont de les Peixateries Velles. 

MARC MARTÍ

Un any més, el festival Inun-
d’art ha omplert de música, es-
pectacles i arts visuals la ciutat de
Girona. Enguany, aquest certa-
men artístic multidisciplinari que
va arrencar el dia 5 i que culmina
avui, ha inclòs una setantena de
propostes i hi participen més de
150 artistes gironins, catalans i
d'arreu d'Europa que han fet de ta-
llers sobre la por fins a concerts,
passant per recitals poètics o ex-
posicions visuals. 

El festival gironí, tal com deta-
llava ahir la seva directora, Raquel
Morón, vol «fer bullir cultural-
ment la ciutat». 

Aquest dissabte a la tarda, la
Banda de Palafolls van ser els en-
carregats de posar la banda sono-
ra i la diversió a una visita guiada
pels diferents espais expositi-
us –com la Rambla de la Llibertat,
el Pont de Pedra o el de les Peixa-
teries Velles– i que va atreure de-
senes de persones. 

Durant la tarda d’ahir, els visi-
tants del festival van poder gaudir
de l’espectacle de clown Mr. X del
Loco Brusca; titelles de la mà de la
companyia La Deixalleria o la mú-
sica de Jordi Bertrán&Martirians i
Miramundo. 

A la nit, les arts escèniques van
envair el pati de la Casa de Cultu-
ra de Girona amb la performance
de circ de Quim Girón, Indomador;
No me acuerdo pero recuerdos, la
dansa teatre de Rosa M. Masià i la
poesia i música de María García i
Maxi Fuentes amb Antes.

Avui, el Mini-Art
L’Inund’art continua avui diu men-
ge amb el Mini-Art, una jornada
dedicada a tota la família. Amb l’art
contemporani com a fil conductor,
el festival ofereix avui un ampli
ventall de propostes familiars que
inclouen un taller de fotografia,
instal·lacions participatives, ex-
perimentació amb el sentit i funs
a un total de vuit activitats repar-
tides entre la Rambla, el Pont de
Pedra i la Casa de Cultura perquè
els més petits experimentin amb la
creació. 

A partir de les set de la tarda, hi
haurà també un espectacle de ti-
telles amb el títol Strada a la pla-
ça Mercaders. 

L’edició de la mostra d’aquest
any acabarà amb dos concerts a la
Rambla, amb el pop-rock de Fe-
brero i els Nuzz, que fusionen
jazz, funky i blues. 

Un cop acabada la novena edi-
ció del festival a la ciutat de Giro-
na, la trobada i mostra d’art mul-

tidisciplinària sortirà per primera
vegada fora de la demarcació per
fer un tastet a Palafolls, al Mares-
me, el dia 12 de juliol. El consisto-
ri d’aquest municipi maresmenc

ha fet una selecció de les propos-
tes artístiques que s’han vist a l’I-
nund’art de Girona i les oferirà a
Palafolls amb un format similar a
la cercavila.
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La creació emergent del novè
festival Inund’art envaeix Girona

Des de dijous i fins avui,
la  ciutat ha acollit una
setantena de propostes
d’uns 150 artistes




