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Catalunya, les Illes Ba-
lears i la Catalunya del
Nord estaran a partir d’ara
més unides artísticament
a través de Girona, Palma i
Cervera de la Marenda, ar-
ran d’una iniciativa que
impulsen l’Agència Cata-
lana de Joventut, l’Institut
Balear de la Joventut i les
associacions Inund’Art i
Shandynamique. Es trac-
ta d’Art Pertot, un projec-
te transfronterer destinat
a difondre les creacions
d’artistes joves a l’espai
públic, que neix amb la vo-
luntat de perdurar i créi-
xer exponencialment.

El projecte es dirigeix
als joves creadors, que no
tinguin més de 30 anys,
per “afavorir la creació
d’art contemporani emer-
gent i al mateix temps que
els artistes s’interrelacio-
nin i descobreixin nous es-
pais” en aquests tres terri-
toris representats, tal com
ahir ho va expressar la di-
rectora general de Joven-
tut de la Generalitat, Mar-
ta Vilalta, durant la pre-
sentació que va tenir lloc a

Girona.
En aquesta primera

edició, les mostres Art Jo-
ve de Palma i Manifesta-
tion Arts Public de Cerve-
ra de la Marenda ja han es-
collit els dos artistes que
participaran en l’Art Per-
tot: són Dorothée Clauss,
de la Catalunya del Nord,
que proposarà un treball

artístic lligat amb l’ecolo-
gia sobre la natura “que
mor i creix”, i Alona Vinç,
que en l’última edició de la
mostra mallorquina va fer
una intervenció amb codis
QR a l’espai públic en què
es recollien testimonis del
barri.

En el cas de l’artista que
proposarà Inund’Art, està

pendent de la convocatò-
ria oberta que s’acabarà el
10 de març, i que es fa en
paral·lel amb la convocatò-
ria anual per poder partici-
par en el festival artístic
que tindrà lloc del 2 al 4 de
juny. El premi són dues es-
tades, una a Palma al mes
de setembre i una altra a
Cervera de la Marenda al

juny, per participar en els
dos festivals, en què l’artis-
ta escollit haurà de fer una
intervenció a l’espai pú-
blic. A més, rebrà 3.000
euros –1.000 per festival–
en concepte de transport i
despeses relacionades
amb la creació. La idea és
que l’artista faci un primer
viatge a cada emplaça-

ment per conèixer el con-
text on s’haurà d’inscriure
la seva obra i un segon, per
fer la producció i presenta-
ció pública dels projectes.
Cada festival assumirà les
despeses de trasllat, allot-
jament i manutenció dels
artistes participants.

Els representants de les
tres mostres coincideixen
a dir que aquest projecte
representa un “pas enda-
vant” gràcies al caràcter
transfronterer. La direc-
tora de l’Associació
Inund’Art, Raquel Moron,
destaca la voluntat i el
compromís que aquest
projecte tingui continu-
ïtat en el temps i que “la
xarxa entre territoris si-
gui cada cop més forta”.
Per la seva banda, el direc-
tor de l’Institut Balear de
la Joventut, Joan Ferrà,
subratlla que aquesta ini-
ciativa representa una
“gran oportunitat per als
joves artistes, ja que po-
dran mostrar els seus tre-
balls més enllà de les Illes
Balears” i pel fet que el pro-
jecte Art Pertot encaixa
plenament amb la volun-
tat de “professionalitzar”
els creadors emergents.

Finalment, el president
de l’associació Shandyna-
miques, Georges Cazeno-
ve, durant la presentació
va destacar que una de les
grandeses de l’art que es fa
en espais públics és que
“permet arribar a tothom”
i que cadascú pugui fer-se
les seves preguntes i inter-
pretacions del que està ve-
ient. “L’art no té fronteres,
ni territoris ni banderes”,
va remarcar. ■

a Aquesta iniciativa transfronterera és un projecte impulsat per unir en xarxa els festivals
Inund’Art de Girona, Art Jove de Palma i Manifestation Arts Public de Cervera de la Marenda
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Art Pertot neix per difondre
les creacions d’artistes joves

Georges Cazenove, Raquel Moron, Marta Vilalta i Joan Ferrà, ahir en la presentació a Girona ■ J.C.L.

Manel Fuentes, el ‘Boss’ al River

Manel Fuentes, ahir al River, amb el seu teclista ■ M. LLADÓ

Les escriptores franceses Ja-
kuta Alikavazovic i Lila Azam
Zanganeh, que participen a
les residències Faber, parlaran
avui sobre literatura, modera-
des per Joan-Lluís Lluís, a la
biblioteca Fages de Climent
de Figueres (19 h). ■ E.P.A.

Autors catalans, al
Teatre Municipal

RECERCA

Els autors catalans prenen el
protagonisme de la programa-
ció del Teatre Municipal de Gi-
rona. Demà, divendres, l’actriu
Laura Conejero encapçalarà el
repartiment de l’adaptació del
clàssic de Josep Maria de Sa-
garra La fortuna de Sílvia (21
h), que també porten a escena
Anna Alarcón, Muntsa Alcañiz,
Albert Baró, Berta Giraut i Pep
Munné. Considerat pel mateix
autor com una de les seves
obres predilectes, La fortuna
de Sílvia és una comèdia cos-
mopolita i universal en la qual
una mare vídua i els seus dos
fills es veuen condicionats per
una guerra que resulta deter-
minant a l’hora d’abordar la
seva felicitat i l’acceptació del
propi destí davant una socie-
tat que fomenta la hipocresia.

Dos dies després, diumen-

Alikavazovic i Lila
Azam Zanganeh,
avui a Figueres

‘Els poemes de la
llum’, de Lucian
Blaga, a Context
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LITERATURA

El llibre Els poemes de la llum
(Cafè Central), de l’escriptor
romanès Lucian Blaga (1895-
1961), es presentarà avui al
cafè llibreria Context de Giro-
na, a les 8 del vespre. Hi inter-
vindran la traductora, Corina
Oproae; Antoni Clapés i Roger
Costa-Pau. ■ REDACCIÓ

MÚSICA

Carles Ribera i Laura Teixidor
presentaran demà els treballs
basats en els projectes de re-
cerca amb els quals van gua-
nyar la I Beca dels Premis Car-
les Rahola, a la seu de la de-
marcació de Girona del Col·le-
gi de Periodistes (10.30 h). La
beca està convocada per
l’Ajuntament de Girona, amb
la col·laboració de la Diputació
i el Col·legi de Periodistes. Ri-
bera ha estudiat el periòdic
satíric El Pont de Pedra, i Teixi-
dor, el retorn del català a l’es-
cola, vist a la premsa. ■ X.C.

ARTS ESCÈNIQUES

Presenten els
treballs de la beca
dels Rahola

LITERATURA

El River Cafè de Girona es va
omplir completament ahir al
vespre per escoltar en directe
el periodista, presentador i
cantant Manel Fuentes, cone-

ge, a les set de la tarda, en el
mateix escenari es farà l’ho-
menatge teatral concebut per
Josep Maria Benet i Jornet
que recull a l’obra La desapa-
rició de Wendy,, intepretada
en aquest cas per Joan An-
guera, Diana Gómez, Antònia
Jaume, Mar del Hoyo, Xavier
Ripoll, Josep Sobrevalls i Ar-
mand Villén. L’obra barreja
realitat i ficció i escenifica
com un grup d’actors que han
d’interpretar Peter Pan que-
den desorientats per la sobta-
da distorsió de l’argument
que causa un problema amb
el decorat. Oriol Broggi va
qualificar aquest projecte
com “un somni d’obra, i és
una obra de somnis”. Dues
obres que posen en primer
pla el teatre català a Girona.
■ REDACCIÓ

gut per la seva passió per
Bruce Springsteen. Fuentes
va interpretar els clàssics del
Boss, acompanyat per la seva
guitarra i un teclista. ■ X.C.


