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AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

La memòria històrica arriba a la
Sala Petita del Kursaal de Manresa
amb la representació de Can-
çons d’amors i de guerres, un es-
pectacle de teatre musical que in-

terpreten Gemma Humet, Paula
Arbós i Carol Rovira. Les actrius
canten peces de lluita i resistèn-
cia que entonaven des de les do-
nes que van combatre a la Guer-
ra Civil Espanyola fins a les pre-
soneres del camp de concentra-
ció nazi de Ravensbruck.

El muntatge és un homenatge
a figures com Neus Català i les 13
roses, però també a moltes dones
que van pagar amb la seva vida la
defensa de les llibertats. Carlos
Morera completa el repartiment
com a músic que toca tant el pia-
no com el bandoneó.
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Les melodies que van defensar la
llibertat s’escolten avui al Kursaal 
L’ESPECTACLE

TÍTOL: «Cançons d’amors i de guer-
res».  DIRECCIÓ: Agustí Humet.  IN-

TÈRPRETS: Gemma Humet, Paula Ar-
bós i Carol Rovira.  LLOC: teatre Kur-
saal. Pg. Pere III, 35. Manresa.
 DIA I HORA: avui, a les 21 h.
 PREU: 18 euros. Venda a taquilles,
www.kursaal.cat i 93 872 36 36.

El festival de fotografia FineArt
Igualada celebrarà enguany la
seva edició més internacional amb
exposicions de 33 fotògrafs d’arreu
del món. El certamen tindrà lloc
del 6 al 22 de març en més d’una
vintena de sales i espais de la ciu-
tat i, a banda dels fotògrafs profes-
sionals, també hi participaran vuit
escoles de fotografia i cinc col·lec-
tius. Entre els noms destacats d’a-
questa tercera edició hi ha el del
desaparegut Paco Elvira, del qual
s’exposarà la sèrie Fotos desde mi
ventana i la seva filla, Andrea El-
vira, parlarà de la seva obra. Tam-
bé hi seran presents el fotògraf ma-
drileny Raúl Urbina, els aragone-
sos Carlos Saura i Rafael Navarro,
el japonès Taichi Gondaira i la
russa Katia Repina.

La tercera edició del FineArt
tindrà fotògrafs provinents del
Japó, Rússia, Holanda, Anglaterra,
Argentina i també de Galícia, An-
dalusia, Madrid, Aragó, Navarra,
València i Catalunya. L’esdeveni-
ment, que tindrà lloc del 6 al 22 de
març, també farà especial atenció
als fotògrafs d’Igualada amb ex-
posicions inèdites com les de Jor-
di Valldaura i Josep Solà, i les mos-
tres antològiques de Xavier Andrés
i Ramon Godó. En total, 33 fotò-
grafs, 8 escoles de fotografia i imat-

ge, 5 col·lectius i més de 1.200 fo-
tografies.

Pel que fa als noms propis d’a-
questa edició, destaquen els de Ra-
fael Navarro, que portarà a Igua-
lada les exposicions Díptics i Ellas;
el director de cinema Carlos Sau-
ra, que presentarà Fotosaurios,
una exposició de fotos pintades per
ell mateix; el jove arquitecte Pol Vi-
ladoms, que presentarà Check-in
Tempelhof, una exposició que re-
trata l’aeroport abandonat que es
troba al bell mig de Berlín; i el fo-
tògraf de Cadis Miquel Trillo, que
portarà Vanitas & Urbanitas.

En relació amb els fotògrafs in-
ternacionals, destaca la presència
del japonès Taichi Gondaira, es-
pecialista en la impressió sobre pa-
per d’arròs, que presentarà una ex-
posició en blanc i negre sobre el
Japó d’abans. També hi haurà la
russa Katia Repina, amb una mos-
tra sobre un orfenat; l’argentí Luis
Franke, amb una exposició sobre
la Patagònia; i l’anglesa Sandra
Sue, que presentarà Digitografias.

El FineArt també inclourà di-
verses activitats paral·leles, com ara
tallers, conferències i un mercat
d’art. Una de les activitats desta-
cades serà la que tindrà lloc el 13
de març al Museu de la Pell. La fi-
lla del desaparegut fotògraf bar-
celoní Paco Elvira pronunciarà

una conferència sobre «com vivia
ella la fotografia del seu pare», se-
gons va detallar ahir el coordina-
dor del FineArt, Ramon Muntané.
També s’exhibirà la sèrie de foto-
grafies d’Elvira Fotos desde mi ven-
tana, que, segons Muntané, es el
primer cop que s’imprimeixen.

Inundar la ciutat amb art
Un dels objectius del festival és
apropar la fotografia a tot tipus de
públics i, per això, el certamen
omplirà amb imatges diferents
sales i espais expositius de la ciu-

tat, però també comerços del nu-
cli antic. De fet, el president de l’A-
grupació Fotogràfica d’Igualada
(AFI), Ramon Mascaró, va relatar
que «en un temps virtual en què es
fan més fotos que mai, però se’n
veuen poques, el FineArt brinda
una oportunitat magnífica per
veure físicament treballs d’autors
històrics i d’actuals de casa nostra
i de fora».

D’altra banda, el regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Igualada,
Josep Miserachs, va afirmar que
aquesta és l'edició «més difícil» per-

què «hem fet una progressió molt
gran i en aquesta edició d’en-
guany segurament hi passaran
30.000 o 40.000 persones». «El pit-
jor o millor de tot és que hom té la
sensació que ens trobem davant
d’una cosa important i aquest pà-
nic endreçat és el que fa que
aquesta sigui l’edició més difícil i
la que té més responsabilitat», va
apuntar Miserachs. El regidor creu
que enguany el festival té el repte
de «consolidar-se definitivament»,
però també «d’avançar cap a la
professionalització». 
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El festival Fine Art
de fotografia viurà
a Igualada l’edició
més internacional

El certamen que se celebrarà del 6 al 22 de
març a la capital de l’Anoia acollirà obres de
Carlos Saura i Paco Elvira, entre altres autors



D'esquerra a dreta: Josep Miserachs, Ramon Mascaró i Ramon Muntané, ahir a Igualada

MAR MARTÍ/ACN

Igualada escamparà durant les dues
setmanes i mitja del Fine Art les pro-
postes fotogràfiques per diferents
punts de la seva geografia urbana,
entre els quals alguns tan poc habi-
tuals com el Mercat de la Masuca.

22 ESPAIS EXPOSITIUS

LES XIFRES

Fotògrafs d’arreu del món ensenya-
ran la seva obra a Igualada. N’hi hau-
rà 33, però la nòmina d’expositors és
encara més àmplia perquè cal sumar-
hi les 8 escoles de fotografia i els 5
col·lectius que hi prendran part. 

46 PROTAGONISTES

L’oferta de mostres per visitar du-
rant el Fine Art és extensa, fins al
punt que hi haurà gairebé mig cente-
nar de propostes. El Museu de la Pell
n’acollirà una dotzena, l’Espai al Rec
8 i La Cotonera 6.

48 EXPOSICIONS

L’obra fa memòria de la guerra

IMATGE PROMOCIONAL

La banda pionera en retre tribut
als llegendaris El Último de la Fila
passa avui pel Voilà! de Manresa.
El grup, que porta per nom El Úl-
timo Tributo, oferirà els temes de
la formació a la qual homenatja,
un referent del pop espanyol.
El Último Tributo ja té una expe-
riència de més de dos-cents cin-

quanta concerts, i ha exhaurit
entrades en escenaris barcelonins
com Luz de Gas i el Casino de l’A-
liança. L’any passat va iniciar una
gira que recorda els 30 anys del
naixement d’El Último de la Fila.
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El grup de tribut d’El Último
de la Fila actua al Voilà!
EL CONCERT

 INTÈRPRET: El Último Tributo.
 LLOC: Cafè-teatre Voilà!. c. del Cós,
74. Manresa.  DIA I HORA: avui, a les
21.30 h.  PREU: 10 euros. Venda a
taquilles. Per reservar taula cal
escriure al correu voila@voila.cat

Imatge d’un concert

IMATGE PROMOCIONAL


