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CULTURES

Més de 900 imatges, d’una tren-
tena de fotògrafs i un total de 37 ex-
posicions repartides entre 19 sales
de la ciutat. Amb aquestes xifres ar-
ribarà, des de divendres fins al 14
d’octubre a la capital de l’Anoia, la
primera edició del festival FineArt,
un certamen que vol situar Igua-
lada en els «circuits fotogràfics in-
ternacionals», en paraules del co-
ordinador general del festival, Ra-
mon Muntané. Organitzat per l’A-
juntament d'Igualada i l'Agrupació
Fotogràfica d’Igualada (AFI), Fi-
neArt oferirà al públic imatges
inscrites en la fotografia docu-
mental i històrica, passant pel fo-
toperiodisme o el retrat de de-
núncia.

El FineArt acollirà exposicions
de més d'una trentena de fotògrafs
d'arreu de l’estat i reconeguts in-
ternacionalment. Entre aquests,
destaquen Toni Catany, Xavier
Miserachs i Frederic Garrido. Tam-
bé hi haurà la participació de sis fo-
tògrafs anoiencs, com Roger Ve-
làzquez, Josep Balcells, Carmel·la
Planell, Jaume Peña, Joan Tomàs
i imatges del fons de l’igualadí
d’Ignasi Castelltort (1914–1998),
cedit per l’Arxiu Municipal d’I-
gualada.

Les 900 fotografies, que ocupa-
rien un quilòmetre posades una
darrere l’altre, es repartiran en di-
nou espais emblemàtics de la ciu-
tat com és el cas de l’Escorxador
(amb fotos de gran format, d’1 a 3
metres i amb un pes de 50 quilo-
grams de José María Mellado), el
claustre de l’Escola Pia, les Abo-
deries, el Museu de la Pell, o la Sala
Municipal d’Exposicions, on ex-

posarà Catany. Així mateix, Fi-
neArt aposta per convertir espais
que no acostumen a utilitzar-se
com a escenaris expositius, com
tres locals buits de la travessia
Sant Sebastià (cedits pels seus
propietaris, on es podran veure,
per exemple, les fotografies de
Kim Manresa), el mercat de la
Masuca o el vestíbul del teatre de
l’Aurora. A l’Espai Cíclope (una an-
tiga fàbrica de gènere de punt) s’ex-
posaran els treballs dels alumnes
de fotografia de sis escoles catala-

nes. Les exposicions estaran ober-
tes tots els dies de la setmana, de
sis de la tarda a les nou del vespre,
i els caps de setmana i festius tam-
bé romandran obertes d'onze a
dues del migdia.

L’estrena de FineArt també aco-
llirà activitats paral·leles com xer-
rades, taules rodones, projeccions
audiovisuals, visites guiades o ta-
llers. A més, a la plaça de Cal Font
s’hi instal·larà un mercat d’art per-
què els artistes puguin exposar la
seva obra i també la puguin ven-
dre. El certamen, que ahir el defi-
nia el regidor de Cultura de l’A-
juntament d’Igualada, Josep Mi-
serachs, d’únic a Catalunya «per la
seva envergadura», preveu rebre
entre 1.500 i 3.000 visitants, segons
Ramon Muntané.
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FineArt s’estrena a Igualada
omplint amb 900 fotografies
dinou sales d’exposicions
El certamen mostrarà des de divendres fins al 14 d’octubre el treball

d’una trentena de fotògrafs d’arreu de l’estat, sis dels quals anoiencs


Organitzadors amb el fotògraf Joan Tomàs, a l’esquerra, ahir
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Breus

Aquest dissabte s’obre al públic
el nou Vinseum, un espai museo-
gràfic amb 400 peces que s’ubica-
rà al Palau Reial de Vilafranca del
Penedès. Després de dos anys i mig
d’obres de reforma integral, l’o-
bertura del palau permetrà que el
Museu de les Cultures del Vi de Ca-
talunya torni a oferir els seus con-
tinguts, que es van desmuntar al
març de l’antic edifici.
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Vilafranca obre dissabte
el nou espai del Vinseum 

EQUIPAMENTS

ACN/JAVI POLINARIO

La 15a Fira Mediterrània de
Manresa posa demà a la venda, a
les 6 de la tarda, les entrades per a
la trentena d’espectacles de paga-
ment del certamen, que se cele-
brarà del 8 a l’11 de novembre. Fins
al 31 d’octubre, la Fira ofereix pre-
us reduïts per als espectadors que
comprin les entrades. Es podran
adquirir a www.kursaal.cat i
www.stroika.cat (concerts en
aquesta sala); al telèfon 93 872 36
36 i a les taquilles del Kursaal.
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La Fira Mediterrània
posarà dijous les
entrades a la venda

ESCENARIS

El certamen, impulsat per
l’Ajuntament i l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada, vol
entrar als circuits internacionals

La primera edició del Cinep-
hone, festival de curts realitzats
amb telèfons mòbils, ja té gua-
nyadors. En una gala celebrada
dissabte passat al Voilà! de Man-
resa (establiment organitzador del
certamen, juntament amb l’asso-
ciació bagenca de cine Lokuos
Films) es van donar a conèixer els
veredictes del jurat i del públic. 

El film The Fixer, de l’autor Luis
Mieses (Mess Film Makers) de
Saragossa, es va endur el primer
premi (300 euros i un smartphone),
i el curt Se verlas al revés, de Pablo
Arreba, va guanyar el segon premi
(150 euros i tres nits d’hotel). A
més, l’obra Frustrado, provinent de
Cornellà de Llobregat, a càrrec
d’Eyes Ice Cream, va ser recone-
guda amb el premi popular (50 eu-
ros i una claqueta de direcció), així
com el curtmetratge de la manre-
sana Meritxell Royuela, Treu-te la
bena dels ulls,va rebre el premi del
públic (50 euros i una claqueta de
direcció).

L’entrega de premis va ser a
càrrec d’Òscar Vilarassau, membre
organitzador del Festival de Curt-
metratges d’Artés, Uncurt; Josep M.
Carrillo, president del Festival In-
ternacional de Cinema Solidari
de Navarcles, Clam; Carles Ortega,
KOP, director del Festival Inter-
nacional de Cinema Negre de
Manresa, Fecinema; i David Cor-
nadó, president de l’Associació de
Cinema Lokuos Films i membre
organitzador de Cinephone. 

A més, durant la gala de dissabte
passat al Violà! hi va haver diver-
ses sorpreses i sortejos entre el pú-
blic, com samarretes i lots de cer-
vesa Guineu, packs de pel·lícules
del videoclub De Cine i dos abon-
nements matineéper al Festival In-
ternacional de Cinema Fantàstic
de Catalunya, a Sitges.

La primera edició d’aquest cer-
tamen va nèixer a principis d’estiu
al Bages, i a finals d’agost va tancar
el termini de presentació de tre-
balls amb un total de 22 curtme-
tratges, provinents de diferents
indrets de la península: Saragossa,
Salamanca, Bilbao, Madrid, Avilés,
Barcelona i Manresa, entre d’altres.
Durat tot el mes de setembre, el
cafè-teatre Voilà! de Manresa ha
acollit la projecció en directe dels
diversos films.
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El festival de curts fets
amb telèfon mòbil, nascut
aquest estiu al Bages, va
entregar els premis al Voilà!



Un curt de Saragossa
guanya la primera edició
del Cinephone a Manresa

Un moment de l’entrega del primer premi, dissabte al Voilà! 

RAMON GUBIANAS

L’estrena prevista per a aquest di-
vendres de l’obra La Bêteal Teatre
Nacional de Catalunya s’ha anul·lat
com a conseqüència de la baixa de
l’actriu protagonista, l’esparre-
guerina Anna Lizaran, que està in-
gressada a l’hospital, per tal d'es-
tablir un diagnòstic del seus pro-
blemes de salut, segons van in-
formar ahir fonts del TNC.

En un comunicat, el teatre bar-
celoní va subratllar que «la priori-
tat del Teatre Nacional de Catalu-
nya és fer el seguiment dels resul-
tats d’aquestes proves mèdiques i
poder prendre més decisions tan
aviat com sigui possible». D’a-

questa manera, el TNC va apuntar
en la nota de premsa que es veia
«obligat» a suspendre les funcions
del divendres 5 i dissabte 6 d’oc-
tubre. Els espectadors que ja ha-
vien comprat entrades per a les
funcions d’aquest cap de setmana
es poden informar del sistema de
canvi a un altre dia o de retorn de
diners al web del TNC.

La Bête, de David Hirson, és
una producció del TNC i Bitò Pro-
duccions que s’ha d’estrenar a la
Sala Gran del TNC i que després
preveu iniciar una gira per dife-
rents poblacions, entre elles Man-
resa, concretament el teatre Kur-
saal (15 i 16 de desembre).
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L’estrena de «La Bête» s’ajorna
per l’estat de salut de l’actriu
d’Esparreguera Anna Lizaran

L’abonament del Toc d’Òpera
del Teatre Kursaal de Manresa es
posa a la venda avui a les 6 de la
tarda a taquilles, per telèfon i per
Internet. El preu és de 110 euros i
inclou tres grans espectacles; la
Tosca de Giacomo Puccini (14 de
novembre), i dues de les obres
més conegudes de Giuseppe Ver-
di: Nabucco (a la foto), el 6 de
març, i La Traviata, el 8 de maig.
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El Kursaal ofereix tres
òperes per 110 euros 

ÒPERA

IMATGE PROMOCIONAL


