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C ULT UR A - ESPECTAC LES

Imatges de diverses exposicions i instal·lacions artístiques d’aquesta edició d’Inund’art. / JORDI SOLER

Inund’art torna als carrers de Girona
La 4a edició de la trobada i mostra d’art es va inaugurar ahir i ofereix un ampli ventall de propostes fins demà
X. CASTILLÓN / Girona

●

Art jove, arriscat, colorista i d’accés lliure i gratuït. Art que converteix la
Rambla, els ponts i els carrers del centre de Girona
en una immensa galeria a
l’aire lliure, amb espais
coberts adjacents a la Casa
de Cultura i La Mercè. Tota una festa per als sentits
de la qual els passejants

sense prejudicis poden
gaudir des d’ahir i durant
tot aquest llarg cap de setmana. Ahir al migdia va
tenir lloc la inauguració de
les exposicions i les instal·lacions artístiques a
càrrec de Mazanec Radu
Paul, Núria Gich, Lluís
Carbonell, Gabriela Salinas, Alexandre David, Rosa Ferrés, Mon Pons i al-

tres joves creadors que
conviuran durant aquests
tres dies en un ric intercanvi d’idees i experiències.
Una de les novetats
d’aquest any és la fira de
dissenyadors, que venen
els seus productes a la plaça de Catalunya.
Després de la festa inaugural d’ahir al vespre a La
Mercè, avui continua l’ac-

tivitat en diversos fronts: a
primera hora de la tarda hi
haurà contes amb l’Ós
Mandrós, al Cafè Irlandès;
després, hi haurà actuacions de música i poesia a
la Rambla, amb les percussions de Xirois; i a les 6
de la tarda tindrà lloc, a la
plaça de l’Hospital, davant
la Casa de Cultura, una
sessió de ball funky i de

grafits en directe, amb la
intervenció d’una dotzena
d’artistes i la música dels
discjòqueis Mumu, Abt i
Juampi. A les 10 de la nit
començarà al centre cultural La Mercè la Nit d’arts
escèniques i música, amb
la rumba rock de Cayena,
teatre d’humor, polipoesia
i altres actuacions i performances.

Avui, a les 6 de la tarda,
també tindrà lloc una acció
reivindicativa en defensa
del riu Ter, al pont de Pedra. Inund’art s’acabarà
demà a la tarda amb una
cloenda musical a la Rambla, que inclourà les actuacions de Mecànica Orgànica, el grup de jazz Nuzz,
Suîte Momo i La Bateria
de Girona.
PUBLICITAT

El mag Fèlix Brunet obre el festival
d’Electronic Dreams a La Mirona
X. CASTILLÓN / Girona

●

La Fundació Electronic
Dreams (FED) ja ha demostrat en més d’una ocasió el seu interès per anar
més enllà de la música
electrònica i programar
festivals i espectacles que
puguin interessar a públics
més amplis i diversos.
Avui, a La Mirona, hi tindrà lloc el FED & Chips
Festival (22h, 8 i 12 euros), que s’obrirà amb
l’actuació del mag Fèlix

Brunet i el seu sorprenent
espectacle de poders mentals. El cartell del festival
inclourà també tres actuacions ben diverses, des del
punt de vista musical: la
gallega Cora Novoa, una
discjòquei i productora establerta a Berlín, oferirà un
dels live que l’ha situat entre les propostes més interessants de la nova escena
electrònica europea; el
grup francès Le Projet Lafaille protagonitzarà un

dels seus intensos concerts, a mig camí entre el
rock i l’electrònica, i tot un
personatge com ara Nando
Dixcontrol exercirà de
mestre de cerimònies i tancarà la nit amb una sessió.
Com sempre, no hi faltaran els discjòqueis de la
fundació: Onedbshon, Mr
Alfil, Elektrik, Loisan,
Nettix, Wagens, Monkey
Kidd i els efectes visuals
d’Altered Loopz, en una
festa imparable.
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