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CULTURES

A la fira Mediterrània de Man-
resa li toca viure, com a qualsevol,
el context de crisi econòmica.
Això, fins a cert punt, no li arriba-
rà ni al públic ni als programadors
perquè la xifra de companyies
que hi participen, un centenar,
continua situant el certamen en la
part alta de la classificació de les fi-
res catalanes. Però, les asèptiques
xifres diuen que la reducció del
10,7 % del pressupost respecte del
del 2011 es tradueix en una vinte-
na de companyies menys que l’a-
ny passat (quaranta respecte el
2010); en  una menor varietat de
nacionalitats dels artistes (de 24 a
12) i en la disminució d’espais (de
18 a 14; el 2010 n’hi havia 31). 

Aquesta reducció, però, no im-
plica, explica el gerent de la Me-
diterrània, Jordi Bertran, una dis-
minució «ni de l’activitat ni de les
funcions». La despesa en produc-
ció tècnica ha baixat però els grups
participants augmenten el nombre
de funcions i les activitats a la
Llotja es dupliquen. Així, les 101
companyies presentaran 106 es-
pectacles diferents (el 2011, 111) en
210 funcions, 95 de les quals de pa-
gament. A més, la setantena d’ac-
tivitats que acollirà la Llotja –el vo-
lum més gran en la història de la
fira– posa sobre la taula l’objectiu
de la Mediterrània: ser un mercat
i generar negoci. De fet, a poc
més de 15 dies de la seva inaugu-
ració, la Mediterrània ja té 813
professionals acreditats, de 443
empreses i institucions. D’aquests,
el 26% són de l’estat i de l’estranger. 

La quinzena fira manresana es
va presentar ahir a Barcelona i a
Manresa, exposant, sobretot, els ar-
guments artístics d’un certamen
que suposa l’estrena de David Ibá-
ñez al capdavant de la direcció. La

cerca de la nova cultura d’arrel vol
marcar la línia d’una Mediterrània
que se celebrarà del 8 a l’11 de no-
vembre i que té al director Isaki La-
cuesta d’artista convidat. I si a
Barcelona el certamen rebia el
beneplàcit de la conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, que va
qualificar-la d’«absolutament útil
i imprescindible per al sector»; a
Manresa,  i segons l’alcalde, Valentí
Junyent, la Mediterrània «ajuda a
la projecció exterior de la ciutat:
necessitem realitats que l’acredi-
tin com a capital».

La relació entre la fira i la ciutat
«s’estreny», va dir Joan Calmet,
regidor de Cultura, i això es veu en
els espais: el Museu de la Tècnica
com a Llotja i la casa Lluvià com a
seu de la Fundació. Sense oblidar
que és,  també, una aposta per op-
timitzar recursos.
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La Mediterrània retalla d’una vintena
les companyies però manté les funcions

La fira manresana, amb l’11 % menys de pressupost, estalvia en despeses de producció
amb una nova reducció d’espais La fundació ja és des d’ahir a la nova seu, la casa Lluvià
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ISAKI LACUESTA
Artista convidat. El cineasta

gironí participa en la fira amb dues
videoinstal·lacions (El retaule de les
endevinacions; Traços/Traces),
l’espectacle Tranç i el de cloenda,
amb música de Laura Casaponsa.
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NITS TEMÀTIQUES
Plaça Milcentenari. Divendres 9,

rumba catalana amb Remendaos,
Achilifunk Sound System i Canteca
de Macao; dissabte 10, ball folk, amb
Bruel, 21 Boutons, El Pont d’Arcalís i
La Carrau, que celebren 15 anys.
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LA LLOTJA
Al Museu de la Tècnica. La Llotja

es reestructura i als habituals
estands s’hi sumen diferents àrees
de negoci, entre elles, la Vela
Showcase: un escenari annex on
s’ofererian 3 actuacions diàries.



És el pressupost d’enguany de la
Fira Mediterrània. A banda de les ins-
titucions (Generalitat, Ajuntament,
Catalans Arts! i IRL), el patrocinador
principal és l’Obra Social La Caixa. La
Generalitat ha retallat un terç la seva
aportació en tres anys.

De les 101 companyies que
participaran a la Mediterrània, la
majoria seran catalanes, un 24%
espanyoles i un 16% internacionals.
Presentaran 106 espectacles
diferents en 210 sessions.

60% COMPANYIES CATALANES

1,1 MILIONS D’EUROS
DUES XIFRES

Andrés Marín. (DANSA FLAMENCA).
Espectacle inaugural. Estrena a
Catalunya.
Noa & Solis String Quarttet.
(MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA)

 Estrena de nou repertori.
Niño Josele & Cobla Sant Jordi i
Paolo Fresu. (FLAMENC, COBLA I JAZZ)
 Estrena absoluta i enregistrament
d’un disc en directe.
Kroke. (MÚSICA KLEZMER)
 Únic concert a Catalunya.
Isaki Lacuesta & Cesc Gelabert.
(TRANÇ)

 Estrena absoluta de la versió
íntegra de l’espectacle.
Lava (ESPECTACLE FAMILIAR)
 Tindrà lloc en una tenda de
campanya, al Casino.

SIS APOSTES ARTÍSTIQUES

El Bages Centre de Manresa
projecten avui (20.15 h) en direc-
te des de la Royal Opera Hourse de
Londres el ballet El lago de los cis-
nes, de Txaikovsky, en una pro-
ducció d’Anthony Dowell, creada
per al Royal Ballet el 1987, que re-
torna a la versió original de la co-
regografia, creada per Marius Pet-
pa i Lev Ivanov el 1895. Aquesta
cop, Odette és Zenaida Yanowsky
i Sigfrido, Nehemiah Kish. D’altra
banda, els cinemes Guiu de la
Seu d’Urgell retransmeten, també
en directe, l’òpera Sigfrido, de Wag-
ner, dirigida per Daniel Baren-
boim des de la Scala de Milà (18 h). 
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El Bages Centre
ofereix avui
«El lago de los
cisnes», en directe

El periodista i escriptor Ernest
Farrés (Igualada, 1967) i el poeta,
traductor, crític i assagista D. Sam
Abrams (Beckley, EUA, 1952) se-
ran els comissaris de la Setmana de
la Poesia de Barcelona, que tindrà
lloc del 8 al 14 de maig del 2013,
amb propostes poètiques a dife-
rents indrets de la ciutat. Farrés va
ser redactor de La Vanguardia i ha
publicat cinc llibres de poesia:
Clavar-ne una al mall i l’altra a l’en-
culsa (Columna, 1996); Mosquits (7
i mig, 1998); Edward Hooper (Vie-
na, 2006), guardonat amb l’En-
glantina d’Or dels Jocs Florals de
2005 i traduït a l’anglès i a l’italià;
Els efectes imprevisibles dels camps
magnètics (Labreu, 2011); i Blit-
zkrieg (Meteora, 2011). També és
autor de l’antologia 21 poetes del
XXI (Proa, 2011). 
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L’igualadí Ernest
Farrés i D. Sam
Abrams dirigiran 
la Setmana de la
Poesia de Barcelona 

Lo imposible, la pel·lícula de
Juan Antonio Bayona, s’ha con-
vertit, des de la seva estrena el pas-
sat 12 d’octubre, en la més vista de
l’any a Espanya, amb més de
2.700.000 espectadors; a Manresa,
al multicinemes Bages Centre, la
xifra, segons dades de l’empresa,
s’eleva a més de 12.000 persones.
Amb aquesta xifra històrica, el
film de Bayona  supera a Intocable,
que fins ara era la millor estrena de
l’any. Lo imposible s’ha convertit en
un fenomen de públic i, com pas-
sa arreu, a Manresa també hi ha ha-
gut espectadors que, marejats, han
hagut de sortir de la sala.
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Més de 12.000
persones ja han
vist «Lo imposible»
a Manresa

AnunciAnunciAnunci
ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió que va tenir lloc el dia 
18/10/2012, aprovà provisionalment la modificació de diversos articles de 
les Ordenances Fiscals reguladores de tributs municipals, que hauran de 
regir l’exercici  2013.

 

De conformitat amb allò que preveu l'article 17 de text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes  Locals  aprovat per Reial  Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, l'expedient aprovat provisionalment i la relació de 
modificacions i ordenances  estaran exposats al públic durant trenta dies, 
comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Manresa, 20 d'octubre de 2012

L'ALCALDE, 

Valentí Junyent Torras

AnunciAnunciAnunci
ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió que va tenir lloc el dia 18 
d'octubre de 2012, aprovà provisionalment la modificació dels annexos de 
les tarifes a l’ordenança general reguladora dels preus públics, que hauran 
de regir a partir de l’exercici 2013.

De conformitat amb allò que preveuen l'article 49, b) de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 178.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal de règim local de Catalunya, l'expedient aprovat provisionalment 
estarà exposat al públic durant trenta dies, comptats a partir del següent 
al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, dins 
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que considerin oportunes.

Manresa, 19 d'octubre de 2012

L'ALCALDE,

Valentí Junyent i Torras


