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El dissabte 22 de novembre passat, Martín i Conesa va presentar la nova BMW
G450 X davant de més d’un centenar de pilots i aficionats d’enduro, al circuit de
l’Escola d’Enduro dels germans Puigdemont.
En l’esdeveniment hi va ser present un dels pilots de l’equip BMW Motorrad, Joan
Barreda.
Es van posar dues unitats de la G450 X a disposició dels assistents, les quals van
estar en marxa contínuament a causa de la llarga llista d’espera per provar-les. Fins
i tot Joan Barreda va haver d’avançar-se a la cua per poder ser fotografiat amb un
dels models de la nova G450 X. Finalment els assistents van poder endur-se una
molt bona impressió del potencial que va demostrar una moto que acaba d’entrar
en el món de l’enduro.

MARTÍN I CONESA
PRESENTA A GIRONA LA NOVA BMW G450 X
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En companyia d’un dels
pianistes més destacats del
món (Malcolm Marti-
neau), Ainhoa Arteta anirà
desgranant un programa
centrat en cançons de con-
cert. El programa inclou
un repertori de peces de
Xavier Montsalvatge, En-
ric Granados i Astor Piaz-
zola, entre altres autors.

Nascuda a Tolosa (Gui-
púscoa), Ainhoa Arteta va
ser la guanyadora del con-
curs Metropolitan Opera
National Council Audi-
tions, de Nova York, i del
Concours International de
Voix d’Opera Plácido Do-
mingo, de París.

El seu debut operístic va
tenir lloc el 1990 als Estats
Units. A partir d’aquell
moment la seva carrera es
va desenvolupar en l’àm-
bit internacional en teatres
com ara el Metropolitan

Opera House de Nova
York, el Covent Garden de
Londres o la Bayerische
Staatsoper de Munic, entre
d’altres. 

Entre els seus pròxims
compromisos, cal destacar
una nova gira de concerts
amb Sir Neville Marriner,
entre d’altres.

Conveni de col·laboració
Coincidint amb la celebra-
ció d’aquest concert, di-
vendres es va donar a co-
nèixer la signatura d’un
conveni de col·laboració
entre la galeria El Claustre
i l’Auditori Palau de Con-
gressos de Girona. En vir-
tut d’aquest acord, la gale-
ria contribueix a la tempo-
rada estable de l’Auditori.
Justament la primera col-
laboració és el concert
d’Arteta, i s’espera que, en
el futur, n’hi hagi més.

Ainhoa Arteta fa omplir l’Auditori
per l’aniversari d’El Claustre

Els guanys recollits per la galeria es destinaran a la Fundació Astrid 21

Ainhoa Arteta, durant una actuació al Vendrell. / XAVIER JURIO

● La coneguda soprano guipuscoana
Ainhoa Arteta arriba avui (21 h) a
l’Auditori de Girona amb les locali-
tats exhaurides. Aquest concert se ce-

L.P. / Girona lebra amb motiu del vint-i-cinquè ani-
versari de la galeria d’art El Claustre,
que ha promogut l’actuació d’Arteta.
La meitat de l’aforament de la sala
simfònica està reservat als socis d’El

Claustre, i els diners que s’aconse-
gueixin amb aquestes entrades es des-
tinaran a la Fundació Astrid 21, que
treballa pels nens i joves amb la sín-
drome de Down.

● Una producció del Tea-
tre Romea, Espectres, és la
que es podrà veure avui
(21.00 h) i demà (19.00 h)
al Teatre Municipal de Gi-
rona, com a últimes fun-
cions del festival Tempo-
rada Alta. Obra d’Henrik
Ibsen, Espectres arriba a
Girona dirigida per Madga
Puyo, que s’aproxima a
una de les peces més polè-
miques del dramaturg no-
ruec Henrik Ibsen, des del
punt de vista dels homes i
les dones del segle XXI.

Situada el 1881, l’obra és
un drama familiar en tres
actes que en aquells dies va
ser rebuda com un atac als
valors de l’església i una
defensa de l’amor lliure.

Emma Vilarasau i Jordi
Boixaderas encapçalen un
muntatge en què la crítica
social actual conviu amb
els moviments interns de
l’ànima humana.

Amb aquesta peça tea-
tral es tancarà l’edició
d’aquest any de Tempora-
da Alta, que es va encetar
el 2 d’octubre passat.

Una versió actualitzada
dels «Espectres» d’Ibsen

tanca Temporada Alta
L.P. / Girona

Una escena d’Espectres d’Ibsen. / ANNA ESTALLO


