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acceptar que a la fotografia del

datos
seu passaport aparegués amb
l’ull electrònic que porta sempre
datos
suspès del front i que s’ha condatos
vertit en un òrgan més del seu

Una dona de la fila del davant, es
tapa les orelles visiblement incomodada. Al principi, a Harbisson
aquesta polifonia també l’enervava, però s’hi ha adaptat tan bé,

a la una del migdia i està
vermelles. El cèlebre Per a Elisa
Fecha: adreçat
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a joves i adults, i a
de Beethoven és lila i blavós, Mola
tarda es farà de dos
zart “és tot ell molt groc”, i l’himSección:quarts
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de cinc a les set. Cal
ne del Barça, sentint-ho molt, no
inscripció prèvia. ■
és ni blau ni grana.
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‘Bonart’, primer diari
d’art en línia en català
Xavier Castillón
GIRONA

La revista Bonart inicia
una nova etapa amb la posada en marxa del “primer
diari d’art on-line en català”, www.bonart.cat, que
es va presentar dijous a la
Fundació Vila Casas de
Barcelona i ahir al vespre a

la Fundació Valvi de Girona, amb dos actes en què
també es van lliurar els III
Premis Bonart.
Ahir, la sala Miquel
Martí i Pol de la Fundació
Valvi es va omplir en un acte en què els responsables
de Bonart van destacar
que faran compatible la revista en paper amb la seva

aposta decidida per internet i les xarxes socials. A
l’acte d’ahir es van lliurar
els Premis Bonart a la
Fundació Valvi (Joaquim
Vidal), el Festival Ingràvid
de
Figueres
(Rafael
Camps i Esther Pujol), el
Grup Praxis 75 (Lluís
Bosch Martí i Bep Marquès) i Isaki Lacuesta. ■

Els premiats: Isaki Lacuesta, Praxis 75, el Festival Ingràvid i la Fundació Valvi ■ MANEL LLADÓ

