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● Espolla. Ferriol Macip va ser nomenat dissabte nou
Rei de les Nyacres, en la 8a Trobada de Cantadors a
Espolla, després de disputar la gran final amb Fran-
cesc Ribera, Titot, que defensava la corona guanyada
l’any passat. A la sala de La Fraternal, pràcticament
plena, una vintena de cantadors de diferents punts
del país van participar al vespre en la primera elimi-
natòria per triar els set candidats que a la nit havien
de competir per treure la corona a Titot. A la nit, el
Triet Rústic va donar inici a la festa cantant el tradi-
cional Reputicàticus, i tot seguit hi va actuar Jaume
Arnella. A continuació, el jurat va pujar a l’escenari
per anunciar els set glosadors finalistes. Després de
diverses eliminatòries, Titot i Macip van passar a la
final, i aquest últim va ser coronat Rei de les Nyacres
del 2010 i va rebre com a premi una bóta plena de
garnatxa i signada per tots els participants en el com-
bat. Durant la 8a Trobada de Cantadors també es va
presentar el llibre El cançoner popular a Espolla, en
un acte al qual va assistir Liliana Tomàs, néta de Joan
Tomàs, que l’any 1928 va ser a Espolla recollint el
material ara publicat. / X.C. / FOTO: SERGI PALAU

ESPOLLA
Ferriol Macip succeeix Titot com a Rei de les
Nyacres de la Trobada de Cantadors

● Girona. L’onzena edició del màster en comunicació
i crítica d’art de la UdG s’inaugurarà dijous en un ac-
te amb entrada lliure a la sala de graus de la Facultat

de Lletres (18.00 h), on es projectaran
els curtmetratges de la trilogia Tres llu-
nes, dirigits per Frederic Amat a partir
de tres guions originals mai no portats
abans a la pantalla: Viaje a la luna
(1998), de Federico García Lorca; Foc

al càntir (2000), de Joan Brossa, i El Aullido (2009),
de Guillermo Cabrera Infante. Després de gairebé
una hora de projeccions, Frederic Amat conversarà
amb Àngel Quintana, professor d’història i teoria del
cinema de la UdG, sobre aquests tres curts que com-
parteixen la presència de la lluna. / X.C.

GIRONA
Frederic Amat inaugurarà dijous el màster en
comunicació i crítica d’art amb «Tres llunes»

La música omple bona
part de la programació
amb les actuacions de Pep
Sala, Gerard Quintana,
Lolita, Ella Baila Sola o la
National Youth Wind Or-
chestra of Luxembourg,
però també amb les òperes
Carmen i Così fan tutte, a
més de la sarsuela Cançó
d’amor i de guerra, inter-
pretada per la companyia
lírica de la Ciutat Comtal.
Aquest any s’ha reduït
l’apartat de dansa contem-
porània, mentre que de
clàssica hi ha l’espectacle
El trencanous, interpretat
per una secció del ballet
rus i que té la singularitat
que ha implicat alumnes
de tres acadèmies de dansa
locals perquè facin de fi-
gurants. També s’ha pro-
gramat un espectacle de
danses del món amb músi-
ca en directe, La gitana, de
la Companyia d’Eva Mas.

La Funcional fa 20 anys
La presència anual a la pro-
gramació de la companyia
figuerenca La Funcional
aquest any tindrà un caràc-
ter de celebració, ja que se
celebren els vint anys de la
seva fundació. Per això
s’ha elaborat una comèdia
a mida perquè puguin in-
tervenir-hi la trentena de
membres que en formen
part. Es diu Recepció, di-
gui’m i el text és de Josep
Valls. Entre els espectacles
teatrals que s’han progra-
mat hi ha els que tenen
l’elenc d’actors amb cares
conegudes com Joel Joan,
Abel Folk o Sílvia Bel, a

Un marit ideal; Concha
Velasco i Carles Canut, a
La vida por delante, o Lluís
Marco, a Nixon-Frost»; i
també n’hi ha d’altres que
formen part de circuits més
alternatius i que s’agrupen
a l’anomenat Divendres de
contraban. La programa-
ció es completa amb espec-
tacles infantils, dels quals
en destaquen tres de circ:

Acorde, Guai, Guai, Güest
–dels alumnes de l’IES
Monturiol– i Cuerdo. El re-
gidor de Cultura, Ciro
Llueca, va dir ahir que «un
teatre públic té la obligació
de portar espectacles ago-
sarats i creatius encara que
no s’omplin totes les buta-
ques». Amb el cicle Diven-
dres de contraban, Figue-
res vol marcar un perfil.

Per atraure més especta-
dors, s’han renovat els abo-
naments. Per 50 euros es
poden veure cinc especta-
cles d’una llista de nou.
També s’ha ampliat el des-
compte del 20% que tenen
els majors de 65 anys i els
menors de 25, a les famílies
nombroses i als titulars de
la targeta Comerç de Fi-
gueres.

Lolita, Wilde i «Nixon-Frost», reclams
de la programació de Figueres

Es veuran una trentena d’espectacles adreçats a majories i per circuïts alternatius

PROGRAMACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL EL JARDÍ GENER-MAIG

17 de gener 20.00 Anatomia de la relativitat Pep Sala
23 de gener 21.00 La ruïna Flyhard
24 de gener 18.00 4 i 5 petits! Factoria Mascaró
30 de gener 21.00 La vida por delante Concha Velasco
31 de gener 18.00 El trencanous Corona del ballet rus i escoles de dansa de Figueres
05 de febrer 21.00 Deterratenterrat Gerard Quintana
06 de febrer 21.00 Electra Teatre Akadèmia
07 de febrer 18.00 Acorde Cia. Sebas
12 de febrer 21.00 Kratimosha Amalia Fernández
14 de febrer 21.00 Ella Baila Sola Ella Baila Sola
19 de febrer 20.00 Ulls de bruixa Eironeia Produccions
21 de febrer 18.00 La gitana Cia. Eva Mas
26 de febrer 21.00 El rei de la soledat Cia. Playground
27 de febrer 21.00 Cyrano de Bergerac El Celler d'Espectacles
28 de febrer 18.00 El cap als núvols Cia. Playground
05 de març 21.00 Alícia ja no viu aquí Projecte Galilei
12 de març 21.00 The croquis reloaded Cia. Cuqui Jerez
14 de març 18.00 Carmen Amics de l'Òpera de Sabadell
19, 20, 26, 27 de març 21.00
21 i 28 de març 18.00
09 d’abril 21.00 Un marit ideal Teatre Goya
16 d’abril 21.00 La casa sota la sorra Vània Produccions
18 d’abril 18.00 Guai guai güest Grup de Circ de l'IES Monturiol
24 d’abril 21.00 De Lolita a Lola Lolita Flores
25 d’abril 18.00 Cuerdo Cia. Sr. Stets
28 d’abril 17.00 Cançó d'amor i de guerra Cia. Lírica de la Ciutat Comtal
30 d’abril 21.00 Antonio Miguel Cia. Miguel Pereira
01 de maig 21.00 Nixon-Frost (unplugged) Teatre Lliure
04 de maig 18.00 Così fan tutte
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Amics de l'Òpera de Sabadell
14 de maig 21.00 Optimistic vs Pessimistic Cia. l'Alakran
21 de maig 21.00 Vida de Lázaro Ernesto Collado
29 de maig 21.00 NYW Orchestra Luxemburg Joventuts Musicals Figueres

Recepció, digui'm La Funcional

DATA HORA ESPECTACLE / CONCERT INTÈRPRETS / COMPANYIA

● La programació del primer semes-
tre d’aquest any al teatre El Jardí al-
terna espectacles de majories amb
propostes més alternatives que con-

JOSEP PUIGBERT / Figueres centren menys públic. Entre els pri-
mers hi ha La vida por delante, diri-
gida per Josep Maria Pou i protago-
nitzada per Concha Velasco; Nixon-
Frost, d’Àlex Rigola; Un marit

ideal, d’Oscar Wilde, amb Joel Joan
i Abel Folk, o les actuacions de Loli-
ta i Gerard Quintana. Els espectacles
més contemporanis s’inscriuen en el
cicle Divendres de contraban.

● El Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comuni-
cació de la Generalitat ha
ordenat l’aturada d’unes
obres de reforma, promo-
gudes per l’Ajuntament
d’Anglès, a l’entorn de
l’edifici del vapor de la fà-
brica tèxtil Burés d’An-
glès. Aquest edifici, que
conté la màquina de vapor,
de gran valor industrial,
està en procés de cataloga-

ció, des que el 17 de se-
tembre de l’any passat el
conseller, Joan Manuel
Tresserras, va signar la re-
solució d’incoació d’ex-
pedient de declaració de
bé cultural d’interès nacio-
nal, en la categoria de mo-
nument històric, i delimi-
tació d’un entorn de pro-
tecció, a favor de l’immo-
ble. La incoació és recent,
però el projecte de les
obres que s’executaven

era del 2007. Segons la llei
de patrimoni, en l’article 9
s’assenyala que la incoa-
ció comporta la suspensió
de la tramitació de llicèn-
cies de parcel·lació, edifi-
cació o enderrocament i la
suspensió dels efectes de
les llicències concedides,
però també s’hi estableix
que el departament pot au-
toritzar la realització de les
obres que sigui manifest
que no perjudiquen els va-

lors culturals del bé. L’au-
torització ha de ser prèvia
a la concessió de la llicèn-
cia, llevat que es tracti de
llicències concedides
abans de la publicació de
la resolució, com és el cas.
El departament ha declarat
l’aturada d’obres com a
mesura de precaució i a
l’espera que aquest diven-
dres la comissió de Patri-
moni de Girona pugui es-
tudiar i informar sobre el

projecte de les obres de re-
habilitació, que van co-
mençar a mitjan mes de
desembre passat. Les
obres de rehabilitació i
adequació de l’edifici del
vapor, que comportaran la
seva museïtzació, s’allar-
garan durant mig any i tin-
dran un cost que supera el
mig milió d’euros. Les ac-
tuacions inclouen, a més
del condicionament de la
sala que conté la màquina

de vapor, l’habilitació
d’accessos suprimint bar-
reres arquitectòniques, la
construcció de serveis i
l’establiment d’un punt
d’informació. D’altra ban-
da, també es rehabilitaran
espais adjacents al de la
màquina de vapor per tal
de construir tres sales poli-
valents a les quals s’ator-
garan usos socials i cultu-
rals, com ara una sala de
ball per a la llar de jubilats.

Aturen unes obres de rehabilitació a l’entorn de l’edifici del
vapor de la Burés d’Anglès, en procés de catalogació

DANI CHICANO / Anglès


