
L’Ajuntament de Figueres
ha anunciat que reobrirà el
Teatre Municipal El Jardí el

proper dia 18 de març amb l’ò-
pera Macbeth, després de la re-
alització de diverses obres de
millora en algunes de les seves
instal·lacions, entre elles la
substitució de la il·luminació de
les sortides d’emergència i al-
tres elements per ajustar-los a
l’actual normativa de seguretat.
Posteriorment es procedirà a la
reforma de les instal·lacions de
climatització i això obligarà a
suspendre l’activitat del teatre
en el mes de març. Històrica-
ment és el tercer Teatre Muni-
cipal que hi ha hagut a Figueres.

Fent una mica de memòria de
les sales municipals d’especta-
cles que hi ha hagut a Figueres,
cal allunyar-se al 1814 qual els
historiadors diuen que hi havia
un local molt modest i petit, fet
de fusta i de fang, que estava
emplaçat a la que avui es la plaça
Gala Dalí. S’esmenta per prime-
ra vegada el 25 de setembre d’a-
quest any en un bàndol munici-
pal fixat a la porta d’entrada i en
el qual es demanava el bon or-
dre a la sala. 

El segon, i vertader, gran te-
atre municipal, es va inaugurar
el 13 de desembre de l’any 1850,
a l’edifici que avui és el Museu
Dalí. Era considerat un dels mi-
llors de Catalunya i va perdurar
fins al 19 de febrer del 1939, al
final de la Guerra Civil espa-
nyola, quan de forma imprudent
uns soldats d’un destacament
de les forces nacionals que s’hi
havien allotjat van encendre un
foc per escalfar el cafè i les fla-
mes van alçar-se fins als deco-
rats i tot seguit provocaren un
incendi a una bona part de l’e-
difici, que va quedar inservible
fins a l’any 1968 quan l’Ajunta-
ment va acordar convertir-lo en
el Museu Dalí. 

El Museu de l’Empordà
Un altre local que va fer-se

servir provisionalment de teatre
municipal, encara que no ho era,
fou el 1898 a l’edifici que hi ha-
via al lloc on ara hi ha el Museu
de l’Empordà. 

L’edifici de l’actual teatre mu-
nicipal dit El Jardí fou comprat
per l’Ajuntament l’any 1989 i tot
seguit s’hi feren importants
obres de remodelació i es va
convertir en el Teatre Munici-
pal de Figueres. Posteriorment
es va adequar el sistema de se-
guretat i es va instal·lar una
xarxa de seguretat metàl·lica i
una plataforma elevadora.

El Teatre Municipal El Jardí
és l’antiga sala cinematogràfica
i teatral construïda a partir de fi-
nals del 1915 per l’empresari fi-
guerenc Pau Pagès i Lloveres
(1837-1921) i que des del seu ini-
ci porta el nom d’El Jardí, un
nom que recorda el gran jardí
que disposava a la banda de lle-
vant i que posteriorment fou el
lloc on es passejava la gent a la
mitja part de les sessions cine-
matogràfiques. Fou inaugurat el
29 d’abril del 1916. Avui el jardí
és una plaça pública que porta
el nom del que fou destacat po-
lític figuerenc Josep Puig Puja-
des.

Anteriorment en aquest ter-
reny hi havia una gran horta i
vinya que tenia façana als car-
rers del Forn Nou, Sant Pau,
Nou i Sant Llàtzer i que en el se-
gle XVII era propietat de la fa-
mília Oriol, posteriorment d’en
Gaiolà i per això el 1726 el ca-
rrer avui dit del Forn Nou era
nomenat «camí de l’horta i la

vinya Gaiolà». Finalment va pas-
sar a la família Ruiz del Castillo,
que l’any 1914 la va llogar a l’es-
mentat Pau Pagès, un destacat
home de negocis que també ha-
via creat la segona empresa de
producció elèctrica de Figueres
i comarca i una fàbrica de tritu-
rats de simà i sabonet.

Sobre aquest terreny Pau
Pagès hi ha bastir el gran edifi-
ci que seria el Teatre Cine El Jar-
dí, també conegut popularment
per «can Garida». La condició
més important en el contracte
de lloguer era que si Pau Pagès
deixava l’activitat cinematogrà-
fica havia de retornar el terreny
a la família Ruiz del Castillo, to-
talment lliure i sense l’edifici el
teatre, que havia de ser ender-
rocat. Finalment la finca va ser
comprada el 1949 per Josep
Pagès i Bofill (1865-1951), fill
d’en Pau, pel preu de 350.000
pessetes.

La sala va ser explotada per
la família Pagès i en morir Josep,
l’any 1951, la va continuar la
seva vídua, Maria Lourdes Per-
xas, que, amb el seu germà Sal-
vador, va constituir la societat
Inmuebles e Inversiones del
Ampurdán, fins que el 12 de
maig del 1983 l’Ajuntament va
comprar tot el terreny i l’edifici

del cine per la quantitat de 50
milions de pessetes a pagar en
vint anualitats, amb un interès
del 15%. 

En el seu inici aquesta sala ci-
nematogràfica El Jardí hagué de
competir amb la Sala Edison, si-
tuada al carrer de Sant Pau, que
s’havia iniciat a final de l’any
1904 en un local molt petit,
que va ampliar el 1907 i que, dos
anys després, va construir una
sala totalment nova. El seu pro-
pietari fou Cales Cusí de Mi-
quelet, (1869-1933), que era un
industrial de molt bona posició
econòmica, resident en un edi-
fici a la Rambla, i que també fou
el titular de la primera empresa
elèctrica de la població i comar-
ca, d’una explotació i una fàbri-
ca de simà i d’un banc, entre al-
tres activitats, i que van conti-
nuar els seus hereters. En
aquesta sala s’hi va projectar la
última sessió el 13 de setembre
del 1984 amb la pel·lícula La in-
vasión de los zombies atómicos.
Des d’aleshores l’edifici ha es-
tat tancat i finalment comprat
per un industrial de la Jonque-
ra.

Compra d’El Jardí el 1983
La sala El Jardí, en ésser com-

prada per l’Ajuntament el 1983,
es va convertir en el Teatre Mu-
nicipal de Figueres i actualment
és l’única sala d’espectacles si-
tuada dins del nucli urbà de la
població, ja que des del 1998 els
aficionats al cine han d’acudir a
les sales multicines que dispo-
sen de vuit locals i que estan ubi-
cades en un edifici situat a la
zona del clos de fires, inaugura-
des el 1998.

Quant a cinema de caràcter
particular figura el 1908 l’ano-
menat Cinematògraf Nuevo que
estava a la casa del carrer de La-
sauca, a la cantonada al de Ga-
lligans, dit després Saló Nove-
tats, i que només va durar dos
anys.

Igualment va funcionar tem-
poralment una sala cinema-
togràfica al Casino Menestral, el
1928, i una al col·legi de les Es-
coles Cristianes, Els Fossos del

1928 al 1970, encara que aques-
ta era exclusivament per als
alumnes d’aquest centre esco-
lar. 

Després de la Guerra Civil
del 1936-39 es va obrir el Publi
Río Cinema, en el carrer de Vi-
lafant, número 13, que va fun-
cionar els anys del 1941 al 1943.
Fou explotat per una societat de
fora de Figueres. Tenia poca ca-
pacitat. Allà, abans hi havia ha-
gut el cafè Colom. L’any 1964 fi-
gura l’obertura del cine Las Ve-
gas, al carrer de Sant Pau, sobre
una part del jardí de l’antiga fa-
mília Martí Pujarniscle. Fou
construït per un negociant de
bestiar. 

El local tenia sortida pels car-
rers de Verge Maria i Col·legi i
va funcionar fins al 7 de maig del
2000 en què es va projectar la
pel·lícula Pitch Black. Tot seguit
s’hi va penjar un rètol a la porta
que deia tancat per vacances i
avui, l’edifici encara es manté
igual. El Juncària, el 1964, a l’es-
planada d’entrada al Teatre Cine
El Jardí pel carrer del Forn Nou.
Era de la mateixa propietat d’a-
quell teatre. Va funcionar fins al
29 de setembre del 1994 en què
es va projectar l’última pel·lícu-
la Cinema Paradiso. Fou ender-
rocat l’any següent i tot seguit
es van fer les obres que van per-
metre l’ampliació de la plaça Jo-
sep Pla, i, finalment, el cine Sa-
voy, al carrer d’Avinyonet, a l’an-
tic local de la Societat Coral
Erato, entre el 1977 i el 1998, ex-
plotat per un promotor privat.

Igualment cal esmentar el
Patronat de la Catequística del
1931 al 1986, i que posterior-
ment es va convertit en el Ci-
nema Park, explotat per un par-
ticular fins al 1998.

Actualment, i fora del Teatre
Municipal El Jardí, no figura cap
sala d’espectacles teatrals i ci-
nematogràfiques a la zona
urbana de Figueres. Tal com
s’ha dit, el 1998 es van construir
les sales del multicines a la ron-
da Sud, amb vuit sales. Foren
els seus promotors els propie-
taris dels cines Les Vegas i Sa-
voy.

El tercer Teatre Municipal de Figueres
reobrirà al març després de les obres

HISTÒRIA

El Jardí està essent sotmès a treballs per ajustar les instal·lacions a la normativa 

El primer espai teatral de la ciutat data de 1814 i estava situat a la plaça Gala Dalí

➠ «El teatre és l’antiga 
sala cinematogràfica
i teatral construïda
a finals del 1915»
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ACTUAL TEATRE. El Jardí, que ara està tancat per reformes.
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