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CULTURES

El fons fotogràﬁc de Regió7 il·lustra
l’exposició sobre alcaldes democràtics
 La mostra s’inaugura avui a la delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes
ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’EXPOSICIÓ

CARES DE LA DEMOCRÀCIA
 LLOC: Demarcació Catalunya Central

del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Plana de l’Om, 6. Manresa.  DIES: del 28
d’abril al 17 de juliol. Dilluns i dimecres, de
15.30 a 19.30 h; dimarts, dijous i divendres,
de 9.30 a 13.30 h. Entrada lliure. Inauguració, avui a les 20 h.
TONI MATA I RIU | MANRESA

Fa gairebé 40 anys tot estava
per construir. Mort el dictador, la
democràcia treia el cap amb timidesa en un il·lusionant i vigilat
ambient de transició. La Catalunya
Central es va dotar d’un mitjà de
comunicació com Regió7 a ﬁnal
del 1978 i, tres mesos després, el 3
d’abril del 1979, se celebraven les
primeres eleccions municipals a
tots els pobles i ciutats del país. S’obria una nova etapa, la dels alcaldes electes, que afortunadament
encara és ben viva i, al llarg de gairebé quaranta anys, aquest diari ha
ofert als seus lectors nombroses fotograﬁes amb les autoritats consistorials com a protagonistes.
Una exposició que s’inaugura avui
al vespre a la delegació del Col·legi
de Periodistes mostra una trentena d’imatges, principalment tretes
de l’arxiu de Regió7, que busquen «el somriure» còmplice de
l’espectador, en paraules de Salvador Redó, cap de fotograﬁa del
diari i coordinador del projecte Cares de la democràcia.
«No és una mostra exhaustiva,
però sí que hi apareixen ﬁgures
emblemàtiques com Jaume Rabeya, Ezequiel Martínez, Ignasi
Sala, Antoni Julián, els alcaldes
de Manresa, i les tres Maria Àngels,
Queraltó, Gassó i Estruch», explica Redó. «No són retrats ni imat-

Breus
MÚSICA

La cantant surienca
Beth actua avui al Voilà!
REDACCIÓ | MANRESA

La Beth torna avui (22 h) al Voilà! de Manresa per presentar un
cop més les cançons del seu darrer disc, Família, així com altres peces del seu repertori. Les visites de
la intèrpret de Súria al bar musical
del carrer del Cós se salden sempre amb un ple absolut gràcies a
una proposta de concerts de tall íntim. Les entrades valen 10 euros i
es poden comprar a taquilla o reservar a entrades@voila.cat.

XERRADES

El periodista Abel
Gallardo parla d’Iran
Una imatge amb història que va aplegar alcaldes de l’eix Transversal
 El cap de fotografia de Regió7 és l’autor de la foto que es va muntar el 19 de novembre del 1997, dies abans de la
inauguració definitiva de l’eix Transversal, a Fontfreda (Osona). Rere un decorat del grup manresà Teiatru hi apareixen
els alcaldes de les principals poblacions de la C-25: Antoni Ciurana (Lleida), Joaquim Nadal (Girona), Jaume Codina (Vic),
Ramon Balcells (Cervera) i Jordi Valls (Manresa), acompanyants de Pere Macias, aleshores conseller d’Obres Públiques.

ges de posa, sinó que van ser fetes
amb criteris periodístics», afegeix.
L’exposició presenta perles com
una fotograﬁa de Josep Jané, «que
va ser alcalde de Monistrol de
Montserrat per un sol vot i era l’únic d’Alianza Popular en tot Catalunya», acompanyat d’Antonio
Hernández Mancha, president de
la formació dirigida per Fraga, i un
jovenet Jorge Fernández Díaz, ac-

tual ministre de l’Interior del govern espanyol. Els vuit autors dels
quals s’exhibeix el seu treball són
Joan Esteve, Andreu Olivé, Marta
Pich, Enric Badia, Josep Rojas,
Joan Segon, Enric Villaplana i el
mateix Salvador Redó.
Cares de la democràcia té la
col·laboració de Regió7 i El Pou de
la Gallina, i el patrocini del Consell
Comarcal del Bages. En l’acte d’i-

nauguració d’aquest vespre (20
h), obert a la ciutadania, hi seran
presents la diputada Adriana Delgado, l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el president del Consell Comarcal, Agustí Comas, i el
president de la Demarcació Catalunya Central i exdirector de Regió7, Gonçal Mazcuñán. L’exposició es podrà gaudir, amb entrada gratuïta, ﬁns a mitjan juliol.

REDACCIÓ | MANRESA

El periodista berguedà Abel Gallardo, redactor de Regió7, és avui
el convidat del cicle T’explico un
viatge, que té lloc a la biblioteca de
Gironella. En un acte que començarà a les 20 h, Gallardo parlarà de
la seva experiència en un viatge
que va fer recentment a l’Iran i exposarà el seu punt de vista sobre
un país desconegut per a la majoria d’occidentals. La trobada és
oberta al públic.
TEATRE

La Farsa farà «La plaça
del Diamant» l’octubre
REDACCIÓ | BERGA

La Mediterrània tindrà una gran
catifa de ﬂors amb la nova imatge
 La Plana de l’Om de

Manresa acollirà una obra de
119 m2 seguint el model
del grafiter Agostino Iacurci
T. M. R. | MANRESA

El graﬁter italià Agostino Iacurci (Foggia, 1986), reconegut mundialment com un destacat representant d’art urbà i amb una trajectòria plena de murals de grans
dimensions arreu del món, és
l’autor de la imatge de la 19a edició de la Fira Mediterrània de
Manresa, que se celebrarà del 6 al
9 d’octubre d’aquest any. El disseny del certamen presenta aquest

cop la singularitat que no tan sols
es reproduirà en els cartells oﬁcials
sinó també en una gran catifa de
ﬂors d’uns 119 m2 que entre trenta i quaranta membres de la Federació Catalana de Catifaries elaboraran el darrer dia del festival a
la Plana de l’Om de Manresa.
Iacurci ha signat graﬁts arreu del
món, tal com va destacar ahir David Ibáñez, director artístic de la
Mediterrània. Entre els treballs
més celebrats hi ha una pintura de
300 metres a l’escola de Saba (Sàhara Occidental), una obra monumental al metro de Nova Delhi
(Índia) i el treball sobre els murs de
la presó d’alta seguretat de Rebbibia, a Roma, amb l’ajut d’interns.

Iacurci ha mostrat interès a visitar la Mediterrània i assistir a la
creació de la gran catifa de ﬂors
que prendrà com a motiu un fragment de la imatge que ha disposat
per a la ﬁra, basada en el tradicional ball de cintes i que remet a universos com el hip-hop i els castells,
simbolitzant així la fusió de l’art popular i el contemporani. L’espai
central de la Plana de l’Om es cobrirà amb els 15.500 clavells que
Vicenta Pallarès, presidenta de la
federació, va avançar ahir que faran falta per fer la composició.
La realització de la peça ﬂoral és
un projecte en el qual col·labora el
Milestone Projecte de Girona, un
festival sobre art urbà. Al ﬁnal de

L’Agrupació Teatral La Farsa, de
Berga, estrenarà la seva versió escènica de La plaça del Diamant el
proper mes d’octubre, segons va
anunciar ahir el col·lectiu. La mort
de la directora, Montserrat Minoves, el dia 10 d’abril, va deixar «el
projecte coix i La Farsa molt tocada, però el teatre ha de continuar»,
van afegir els responsables. L’estrena serà «un bonic homenatge» a Minoves.

El cartell de Iacurci

la ﬁra, un dels grups participants,
escollit per l’organització, s’encarregarà de la tradicional desfeta, ritual amb el qual es consolida la
condició efímera de l’obra.

Santi Vila tractarà sobre
memòria i història a Manresa
L’actual conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, pronunciarà la conferència
Ciència i història. Recuperar la
memòria, fer història, el 5 de maig
(19.30 h) a l’ediﬁci 2 de la Fundació Universitària del Bages, a Manresa. L’acte serà presentat per Joaquim Aloy, president de l’Associació Memòria i Història.

