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L'art jove inunda Girona
JUDIT PUJADÓ
Girona

E

ntre demà i diumenge, els carrers i les
places de la ciutat de
Girona, així com la
seu de la Casa de Cultura, esdevindran el centre de
nombroses activitats artístiques
de diferents disciplines (arts escèniques, música i art sonor, arts
plàstiques, audiovisuals i art literari) que buscaran la complicitat
dels espectadors, tant dels que hi
vagin expressament, com dels vianants que es puguin anar creuant
amb les diferents ofertes culturals. Es tracta de la 5a edició
d'Inund’Art, certamen que pretén ser “un lloc de convivència on
els artistes tenen la possibilitat de
relacionar-se creant un espai de
diàleg, intercanvi i reflexió”.
Els participants són joves artistes de les comarques gironines

Aquest cap de
setmana els carrers
i les places de Girona
acolliran la 5a
edició d'Inund’Art
menors de trenta anys, i en aquesta edició els organitzadors han
programat dues activitats en col·laboració, d’una banda amb l’Escola Universitària ERAM, vinculada a la UdG, amb una exposició
de fotografies que es podrà veure
a la Casa de Cultura, i de l’altra
amb l’Escola d’Arts i Oficis
d’Olot, els alumnes de la qual han
creat l’escultura Traç horitzontal,
que s’exposarà davant del mateix
edifici.
Els ponts (el de Pedra, el de
Ferro, el de Sant Agustí i el de la
Princesa), les places (la de

Catalunya i la de
l’Hospital), la Rambla, Argenteria, Peixateries Velles, Voltes
d’en Rosés i Mercaders seran els escenaris oberts a l’aire lliure, i s’inauguraran demà a les 11 del matí. A
la tarda, de 4 a les 6,
hi haurà la trobada
d’artistes, dinamitzada per Mireia Zantop
i acabarà amb una actuació del grup d’aniINUND’ART
mació Xorois.
El mateix dissabte
Pintura sobre Girona realitzada per Pau Morales a l'Inund’Art 2009
es podran veure les
produccions audiovisuals Blava
la mar, de Jordi Teixidó,
Nostàlgia, de Terenci Corominas,
Reverie, d’Ana Pfaff i Mr. X goes
too big, de Joanot Cortès i Anna
Moreno, i diverses instal·lacions
artístiques també a la Casa de Cultura, com ara 1... de Chantale Heimo, Idees que creixen, de Francesc
Granés, Sala d’estar, d’Ivan Piredda, Musicalment, de Yago Delàs i
Kassamba, Vigilància contínua, de
Bussoga, Paisatges d’un temps
massa propers, d’Oriol Pedregosa,
El señor de los 1000 gramos, de
Boris Prat, Panoràmiques imaginàries en serigrafia, de Maria Celej i
Ariet, de Plujà.
D’entre les obres que s’hi presentin, el jurat en seleccionarà
una de cada disciplina artística
que serà inclosa en la programació anual de la Casa de Cultura,
l’Àrea de Joventut i Cultura de
l’Ajuntament i la Secretaria General de Joventut. Les activitats de
carrer, que tindran lloc entre les
11 i les 19 hores, es traslladaran a
la Casa de Cultura en cas de pluja. Per cinquè any, Inund’Art ofereix una plataforma pública als joves artistes que comencen ara a
contrastar la plasmació de les seARXIU
ves idees amb la resposta d’un públic ben divers.c
Proposta del Col·lectiu Insight presentada l'any passat

Cent anys d'una trompeta única
ISABEL SÁNCHEZ COBALEDA
Fontanilles
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DIVENDRES, 30 ABRIL 2010

ntre mil trompetes
sempre es podia reconèixer el so de la seva. Era un so únic i vellutat”. Així recorda l'Assumpció Sala i Pagès el so de la trompeta del seu bon amic Pere Pruñonosa i Costa. Precisament, la
vila de Fontanilles commemorarà aquest diumenge dia 2 el
centenari del naixement del
trompetista, amb una celebració que començarà amb un ofici solemne a l'església de Sant
Martí, continuarà amb una ofrena floral en la seva tomba al cementiri de Torroella de Montgrí (on va morir en 1961) i conclourà amb un dinar i un concert a càrrec de l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà.
Des de jove, Pruñonosa va interessar-se per la música. Les
seves germanes, Maria i Paquita, recorden com “de petit pelava les canyes i les deixava ben
fines i quan bufava aconseguia

una música melodiosa. Nosal- una certa fama a la Catalunya perquè la seva difícil situació
tres dues començàvem a ba- Nord i entre els seus companys personal, vidu i amb un fill amb
llar”. Més tard va començar a de professió. De fet, Xavier una malaltia incurable, no li
estudiar amb el mestre Josep Cugat li va demanar que s'incor- permetia travessar l'Atlàntic i
Maria Soler i amb el composi- porés a la seva orquestra, però canviar de vida.
El mestre Blanch Reynalt, ditor Magne Bosch i Vives, funda- el músic no va poder accedir-hi
rector de la Principal
dor de la Principal de
de Perelada, li va dedila Bisbal. De fet, el jove
car la sardana Quan
Pere debutaria més
en Pere vol, perquè el
tard en aquesta cobla,
trompetista només toquan tot just havia fet
cava quan li venia de
setze anys. Després es
gust. Un altre dels
van anar succeint les
seus trets caracterísseves col·laboracions
tics era que no interen petites orquestres
pretava mai dos cops
fins que, als anys trenla mateixa peça de múta, va arribar a formar
sica, encara que el púpart de l'Orquestra del
blic li ho demanés.
Gran Teatre del Liceu.
Tot i que va viure
Durant els anys quaranmolts
anys
a
ta, va ser solista de la
Torroella de Montgrí
Principal de Girona,
i sovint se'l coneix
dels Montgrins de
com el trompeta de
Torroella de Montgrí i
Torroella, Fontanilles
de l'Orquestra Caravavol aprofitar la celena del Casino de Figuebració del diumenge
res, entre d'altres.
per rememorar PruñoPruñonosa, tot i no
ARXIU
nosa i reivindicar-lo
ser conegut pel gran
com a fill il·lustre. c
públic, va aconseguir Pruñonosa, en acció amb la seva trompeta

Divendres, 30
Triacant. Recital de poemes de
Jaume Bosquet. Centre cultural la
Mercè. Pda. Mercè, 12. Girona. (20 h)
Celebració del dia internacional

de la dansa amb Dansem 3.
Teatre Municipal. Girona (21 h)
Actuació de La Banda del Surdo.
La Mirona. Sala 1. Carrer Amnistia
Internacional s/n. Salt (23 h)
Espectacle Antonio Miguel, a càr-

rec de la Cia. Miguel Pereira.
Teatre Municipal El Jardí. Pl. Josep
Pla. Figueres (21 h)
Alopexidin a càrrec de la Cia.
4produccions.
Sala La Planeta. Girona. (22 h)
Sons de Taverna amb CanSons.

Jazz / Músiques del Món.
Casa Irla. Carrer Algavira, 65-69. Sant
Feliu de Guíxols. (22 h)
Va Fira de la Mediterrània, Mar

obert. Cultures convidades: Mallorca
i Tunísia. Torroella de Montgrí-l’Estartit (Del 30 d’abril al 2 de maig)
Cicle de conferències sobre el patri-

moni històric a l’Escala i l’Empordà, a l’època del bronze final i primer ferro. Museu de l’Anxova i de la
Sal. L’Escala (19 h)
Conferència. Les bases de l’Islam,

a càrrec de l’arabista Miquel Simon, i inauguració de l’exposició
Darrera (el procés), de Kenneth
Russo. Sala de Plens. Ajuntament de
Sils (19 h)

Dissabte, 1
Nixon-Frost Unplugged, d’Àlex
Rigola. Teatre Municipal El Jardí. Pl.
Josep pla. Figueres (21 h)
5ena Cantada d’havaneres Vila de

Roses, amb els grups Ultramar i
Els pescadors de Roses.
Teatre Municipal de Roses (19 h)
Orígens, a càrrec de l’Esbart
d’Olot. Teatre Principal d’Olot. (20 h)
III Trobadansa, Classes obertes.
Pl. Sant Pere (Hip-Hop), Pl. de la
Roda (Oriental), Arbreda municipal
(Contemporani) i Passeig de Mar
(Sardanes). Palamós (de 15,30 a
18,30 h)
Concerts clàssics l’Escala. Empúries:

fantasies romàntiques, amb Andreas Henkel (piano). Església de
Sant Martí d’Empúries (19 h)
Inauguració del XVa Triumvirat
del Mediterrani. Sala d’Actes Municipal. L’Escala (12 h)

Diumenge, 2
Els tres porquets. Espectacle infan-

til a càrrec de la companyia Dreams Teatre, dirigit per Roser Contreras.
Teatre Municipal de Roses (12 h)
Itineraris per la ciutat. La defensa

passiva a Girona durant la Guerra
Civil. Museu d’Història de la ciutat.
Carrer Força, 27. Girona (11 h)
La vuelta al mundo en 80 cajas, a

càrrec de la Cia. Markeliñe.
Teatre de Salt (18 h)
A la Plaça! Espectacle a càrrec
dels Bastoners i Grallers d’Olot i
l’Escola de Dansa de l’Esbart
d’Olot. Teatre Principal d’Olot (19 h)

