
QUAN FALTA UN MES La fira de cultura popular tornarà a Manresa just d’aquí a trenta dies. Ahir, l’organització
va fer públiques algunes novetats, com la centralitat que adquireix el pati del Casino amb la ubicació de la vela que
cada any feia de taverna a la plaça de Sant Domènec. D’altra banda, les entrades i els abonaments ja són a la venda
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La Fira Mediterrània es posa en
marxa d’aquí a un mes amb el can-
vi d’ubicació de la Taverna com
una de les principals novetats. La
decisió de situar-la al pati del Ca-
sino amb una capacitat de vuit-
cents espectadors suposa la fi de la
plaça de Sant Domènec com a
cul-de-sac que se saturava en les
hores de màxima afluència de vi-
sitants. 

L’organització va donar a conèi-
xer ahir les xifres de la programa-
ció, que es concreten en les 308 ac-
tivitats artístiques, professionals i
de ciutat que es duran a terme del
9 al 12 d’octubre. Dels espectacles
seleccionats per la Comissió Ar-
tística que encapçala David Ibáñez,
director de la fira en aquest apar-
tat, n’hi ha 23 que són estrenes ab-
solutes –El Pont d’Arcalís, Eliseo
Parra, Comediants i Orquestrina
Trama i la cloenda amb la Cobla
Catalana dels Sons Essencials, en-
tre d’altres–, 9 es veuran per primer
cop a l’estat –Toumani & Sidiki
Diabaté– i 3 debutaran a Catalu-
nya, amb el concert de Dulce Pon-
tes com a gran atractiu. En total,
passaran per la fira fins a 107 com-
panyies, el 63 % de les quals són ca-
talanes i el 14 % de l’estat.

La Taverna Estrella Damm-Cui-
nes del Món –que tindrà un ampli
espai gastronòmic amb oferta me-
diterrània, d’Uruguai, Colòmbia,
Japó i Marroc, entre d’altres– aco-
llirà l’espectacle inaugural de La
Troba Kung-Fú & Unió Musical
d’Alaquàs, el dijous 9 d’octubre a
els 21 h, i la cloenda la protago-

nitzaran la Cobla Catalana dels
Sons Essencials amb Llibert For-
tuny, Miquel Gil i la Unió Musical
del Bages, el diumenge 12 d’octu-
bre a les 20 h i amb accés lliure.

L’octubre, data fixa
Lluís Puig, director general de
Cultura Popular, Associacionis-
me i Acció Culturals del departa-
ment de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, va assegurar que el
canvi de dates que estrena la fira
«arriba per quedar-se». Després

d’una dècada i mitja celebrant-se
el novembre, la nova ubicació en
el calendari està pensada per afa-
vorir l’assistència, ja que «el clima
ha de ser més propici». L’alcalde,
Valentí Junyent, va afirmar que
l’avançament «no té res a veure
amb la consulta del 9-N, ja estava
decidit abans», i el regidor Joan
Calmet, sobre la coincidència amb
el cicle Tocats de Lletra, va apun-
tar que no serà cap problema i que
l’any vinent «alguns actes podrien
ser comuns».

Entrades a la venda
La Mediterrània va posar a la ven-
da ahir les entrades dels especta-
cles de pagament. Les localitats es
poden adquirir a les taquilles del
Kursaal i, també, a través de la web
www.firamediterrania.cat i al 93
872 36 36. Fins al 30 de setembre,
es pot comprar el Toc Mediterrà-
nia per 33 euros (funció d’obertu-
ra i actuacions dels Dervitxos de
Damasc i de Comediants + Or-
questrina Trama). També hi ha els
packs Nits de la Mediterrània.
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La Mediterrània posa la taverna rere
el Casino i deixa lliure Sant Domènec

Una vela per a 800 persones acollirà muntatges de la fira manresana i l’espai gastronòmic

Les entrades del concert que
oferirà l’Orfeó Català el 5 d’octubre
(18.30 h) ja són a la venda al preu
de 25 i 20 euros, i es poden adquirir
de forma anticipada a la pàgina
web http://entrades.cardonatu-
risme.cat. L’actuació de la presti-
giosa formació barcelonina clou-
rà els actes del Tricentenari a la vila
ducal, on l’Orfeó no canta des de
fa quaranta-cinc anys. El concert
tindrà per escenari la col·legiata de
Sant Vicenç del castell de Cardo-
na, l’única fortalesa que no es va
rendir fa tres-cents anys.
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Cardona posa a la
venda les entrades
del concert de
l’Orfeó Català

L’Associació Lola Lizaran lliura
deu mil euros en beques

Onze joves esparreguerins han
estat becats per l’Associació Lola
Lizaran per tal que puguin realit-
zar estudis superiors en el camp de
les arts escèniques. D’aquesta ma-
nera, i després d’onze edicions,
l’entitat ha repartit un total 91 be-
ques per un valor de 104.000 euros.
Els afavorits amb els ajuts han es-
tat: Gerard Bidegain per estudiar
a l’Institut del Teatre de Barcelona,

Anna Niebla, Marta Babot, Adrià
Bernal i Andrea Jerònimo (Con-
servatori del Liceu), Aina Pérez,
Mariano Pasqual i Eduard Berna-
dich (Conservatori d’Igualada),
Enric Fernández (Conservatori de
Barcelona), i Marian Alquézar i
Maria Porras (dansa a l’Institut
del Teatre). Cada beca és de 1.000
euros, excepte les de dansa, que
són de 500 euros cadascuna per l’e-
dat (14 i 12 anys, respectivament). 
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La Seca obre temporada amb
un muntatge del calafí Mestres

Josep Maria Mestres dirigeix l’o-
bra M.A.R.I.L.U.L.A., de la dra-
maturga grega Lena Kitsopoulou,
amb què demà s’inicia la nova
temporada de La Seca-Espai Bros-
sa de Barcelona. Interpretada per
Mònica Glaenzel, la peça de 70 mi-
nuts es podrà veure fins al 12 d’oc-
tubre, cada dia de dimecres a dis-
sabte a les 21 h i els diumenge a les
19 h, amb entrades a 18 euros.

El muntatge presenta una dona
desencantada que, asseguda a la
seva taula de treball, espera no se
sap ben bé què. Està desenga-
nyada de la vida, el seu amant
ocasional no li fa el pes, i no para
de fer-se preguntes sobre el des-
encís que l’envaeix. Però no és
gens fàcil trobar una sortida a tot
plegat i lamenta que no hi hagi una
manera ràpida i senzilla d’eliminar
la incertesa i el desencant.
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Fotografia de grup amb membres de l’organització, artistes i autoritats, ahir al migdia

ACN

Dos realitzadors bagencs han es-
tat inclosos en la llista de vint fina-
listes del 3r Festival Internacional
de Curtmetratges Smartphone-
Cinephone 2014, que lliurarà pre-
mis el 28 de setembre. Els films Lei,
de Sílvia Gómez (Sant Vicenç de
Castellet), i Gerry (The monster),
d’Adrià Torres (Manresa), com-
petiran amb produccions de l’Ín-
dia, Egipte, Estats Units, França, Es-
còcia, Camerun, Sud-àfrica, Ve-
neçuela, Espanya i República Txe-
ca. Els dos projectes, i La boca del
león, del madrileny Alfonso García,
es projectaran d’aquí a uns dies en
un festival a Nova Zelanda.
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Sílvia Gómez i
Adrià Torres, entre
els finalistes del
Cinephone 2014

Toni Cuadras, de l’Ateneu d’I-
gualada, participarà dimecres en
la taula rodona Cineclubisme a
Catalunya avui, a la Filmoteca de
Catalunya a Barcelona. La vetlla-
da s’iniciarà a les 18.30 h amb la
projecció de la pel·lícula Joven y
alocada, de la directora xilena
Marialy Rivas. En el debat posterior
també hi participaran Josep Maria
Escofet (Cineclub Vilafranca) i
Joaquim Roqué (Cineclub dels
amics del cinema de la Vall de Ri-
bas), i moderarà Francesca Prats
(Federació Catalana de Cineclubs). 
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L’Ateneu igualadí
participa en una
taula rodona
sobre cineclubs


