
Tot a punt a Igualada per a la ce-
lebració de la segona edició del fes-
tival FineArt de fotografia, que
portarà a més de vint espais de la
ciutat els treballs d’autors de la ta-
lla de Samuel Aranda, Francesc Fà-
bregas, Manuel Esclusa i Colita. El
certamen mostrarà l’obra de fins a
setanta autors, que totalitzen 1.100
instantànies de temàtiques diver-
ses, del 28 de febrer al 16 de març.

El FineArt obrirà portes diven-
dres amb la voluntat d’escampar
l’art fotogràfica per la capital ano-
ienca, ja que hi haurà fins 46 ex-
posicions tant en edificis d’ús cul-
tural, com la Biblioteca Central, el
Museu de la Pell i l’Ateneu Iguala-
dí, com en d’altres que tenen un ús
totalment aliè, com el Mercat de la
Masuca, la rectoria de Santa Ma-
ria i l’Escola Pia.

El nom de Samuel Aranda s’e-
rigeix en el cap de cartell del festi-
val en virtut de la seva condició de
guanyador del World Press Photo
2012 per la imatge d’una dona
que abraça un familiar ferit durant
la repressió de la revolta al Ie-
men. El fotoperiodista de Santa
Coloma de Gramenet presentarà,
precisament, la sèrie Iemen, des-
prés de la primavera.

Així mateix, tindran obra expo-
sada al certamen fotògrafs de la ta-
lla d’Héctor Mediavilla, Oriol Ca-
sanovas, Francesc Fàbregas, Coli-
ta, Manel Esclusa, Joan Porredon
i Quim Botey. El Fine Art també ex-
hibeix el treball de fotògrafs ja

morts com Man Ray, José Ortiz Ec-
hagüe i Albert Ramis.

En clau igualadina, s’ensenyarà
l’obra d’autors com Marc Vila (Ubi

sunt?), Manel Caballé (La Coto-
nera), Jordi Camins (Glaceres. Efec-
tes del canvi climàtic), Manel Hi-
dalgo i Josep i Jordi Roig. Així ma-
teix, també es penjaran fotografies
de Joan Domingo (Johndobianes
coloristes) i Rafael Vilarrubias (Una
passió per la crònica gràfica), un re-
cull del bisetmanari Igualada i
una mostra de membres de l’A-
grupació Fotogràfica d’Igualada.

A més dels treballs que es pre-
senten a títol individual, el Fine-
Art dóna cabuda a la creació dels
estudiants de fins a vuit escoles de
fotografia.
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El FineArt porta a Igualada
un miler de fotografies que
s’exposaran per tota la ciutat

Breus

El guanyador del darrer Premi
Sant Jordi de literatura, el figuerenc
Vicenç Pagès Jordà, presentarà la
novel·la que li va fer merèixer el gu-
ardó, Dies de frontera, el dia 4 de
març a Manresa, la ciutat on va ser
proclamat durant la celebració de
la Nit de Santa Llúcia. En plena cur-
sa de Sant Jordi, l’autor d’Els juga-
dors de whist parlarà del seu nou
títol en una trobada que tindrà lloc
a les 20 h a la Llibreria Parcir de la
capital bagenca.
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Vicenç Pagès Jordà
torna a Manresa

LLETRES

Mishima publicarà el seu nou àl-
bum, L’ànsia que cura, el dia 25 de
març, mentre avançarà un tema
d’aquest treball, Llepar-te, dues
setmanes abans, l’11. El nou àlbum
conté una dotzena de cançons
que David Carabén, Marc Lloret,
Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons
Serra han gravat amb el productor
i enginyer de so Peter Deimel. El
disc, el setè en la trajectòria del
grup barceloní de pop, es presen-
tarà el pròxim 12 d’abril a Girona.

EFE | BARCELONA

Mishima mostrarà el
nou disc el 25 d’abril

MÚSICA

La Sala Flyhard de Barcelona
prorroga fins al dia 17 de març les
funcions de l’obra de teatre No-
més un anunci, en la qual parti-
cipa l’actriu manresana Alícia
Puertas. Escrita per Albert Ra-
mos –autor del Pep Talk que in-
terpreta el manresà Pep Garcia-
Pascual– i dirigida per Carles
Mallol, aquesta peça parla del
món de la publicitat a partir d’un
focus group que ha de decidir
entre diverses propostes per a
un anunci d’aigua. Marta Corral,
Roger Cantos i Joan Sureda com-
pleten el repartiment. Les fun-
cions tenen lloc els dilluns i di-
jous, a les 21 h; divendres, a les
21.30 h; dissabtes, a les 18 i les 21
h; i dilluns, a les 21 h. Les entra-
des valen entre 5 i 15 euros.
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La Flyhard prorroga
«Només un anunci»,
amb Alícia Puertas

TEATRE

El coreògraf i director Ramon Oller (Esparreguera, 1962), Premi Na-
cional de Dansa el 1994, va estrenar ahir a La Casa de la Portera de Ma-
drid «una adaptació especial» de Ni Carmen, ni Carmela. ¿Dónde está
Manuela?. Un espectacle, segons va dir, «molt espanyol, però que es pot
polaritzar a altres cultures». Acompanyat de María Carmen García, una
ballarina de flamenc amb la qual treballa des dels noranta, Oller pre-
senta «una parella d'artistes que viuen en temps de guerra que recor-
den la dècada dels trenta». L’obra és una «barreja de gèneres», teatre i
dansa, sobre «la humanitat d’uns personatges que rememoren els seus
records fins a estar en pau».
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Ramon Oller combina el teatre i la dansa
en un espectacle que porta a Madrid

ESCENA

El vestíbul de l’edifici principal
de la Fundació Universitària del
Bages acull fins al 9 de març l’ex-
posició K.L. Reich, la veu de l’infern
nazi, creada l’any passat amb mo-
tiu de la commemoració del cen-
tenari de l’escriptor manresà Joa-
quim Amat-Piniella. La mostra,
que ha itinerat per diverses bi-
blioteques de les comarques bar-
celonines, se centra en l’obra lite-
rària més aplaudida de l’autor,
K.L. Reich, on exposa de forma no-
vel·lada la seva experiència en
camps de concentració nazis du-
rant la Segona Guerra Mundial.
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L’exposició sobre la
novel·la «K.L. Reich»
es pot veure a la FUB

LITERATURA

El Museu d’Art Contemporani de
Barcelona acollirà el 8 de març (19
h, accés gratuït amb l’entrada del
centre) una nova interpretació de
la Suite bufa que el compositor
manresà Josep M. Mestres Qua-
dreny va escriure el 1966 en col·la-
boració amb el poeta Joan Brossa.
El concert farà sonar la creació de
l’autor, que dimarts complirà 85
anys, per primer cop des del 2005.

La Suite bufa va néixer com

una peça transgressora que tran-
sitava entre el teatre i la música
amb la intenció que fos interpre-
tada pel pianista Carles Santos, la
cantant i actriu Anna Ricci i la
ballarina Terri Mestres. La peça es
va escoltar per primer cop en el
Festival Sigma de Bordeus (Fran-
ça) del 1966, i des d’aleshores s’ha

representat en diverses ocasions.
Aquell mateix any es va sentir a la
Ricarda (El Prat de Llobregat); el
1973 la va interpretar l’Agrupació
Ensemble MW2 de Cracòvia (Po-
lònia); el 2002 van ser Mireia Cha-
lamanch i Albert Mestres, amb el
nom de Sata-Suite-Bufa-Na; i fa
nou anys va tenir lloc la més recent,
a càrrec de Víctor Álvaro.

La nova versió del Macba serà
dirigida per Albert Mestres i comp-
tarà amb Salvador Monzó (piano),
Íngrid Ustrell (cantactriu), Eulàlia
Bergadà (ballarina), Lipi Hernán-
dez (coreografia), José Menchero
(escenografia), Jordi Salvadó (tèc-
nic de so), Raquel Bonillo (ves-
tuari) i Jordi Pota, Jordi Font i Fer-
ran Echegaray (tramoistes).
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El museu barceloní munta
un concert amb la peça que
el compositor manresà va
fer el 1966 amb Joan Brossa



La «Suite bufa» de Mestres Quadreny
sonarà el proper 8 de març al Macba

AJUNTAMENT D’IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha editat una sèrie de postals del barri de Sant
Agustí coincidint amb el FineArt i dins el Programa de Millora d’aquest espai
de la ciutat. Les imatges presenten fotos de la primera meitat del segle XX,
pertanyents a l’Arxiu Comarcal, de les places de Castells, la Creu i Sant Joan,
les rambles Nova i de Sant Ferran i el carrer de Sant Agustí.



Postals històriques del barri de Sant Agustí
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CULTURES 

Patrícia Gabancho recorre els primers anys del segle XVIII a Barce-
lona a través de diverses dones com la reina Elisabet Cristina, l’espia Ma-
rianna de Copons i la monja Manuela Desvalls en el llibre Les dones del
1714 (Columna), en què ofereix una visió diferent del moment. Gabancho
ha indagat en la peripècia vital de dones que, a diferència dels prota-
gonistes masculins de la història, com Rafael Casanova i Antoni de Vi-
llarroel, entre altres, van ser totalment oblidades.
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La periodista Patrícia Gabancho treu un
llibre per reivindicar les dones del 1714

LLETRES

Josep Maria Mestres Quadreny

ARXIU/MIREIA ARSO

La fotografia igualadina està
representada per Marc Vila,
Manel Caballé, Jordi Camins i
Manel Hidalgo, entre d’altres

Locals no convencionals com
el mercat de la Masuca i la
rectoria de Santa Maria seran
escenari d’exposicions

Una vintena d’espais acolliran del 28 de febrer al 16 de març els
treballs de setanta autors, amb Samuel Aranda com a cap de cartell



