
Varietat, qualitat i, per damunt
de tot, complicitat amb els artis-
tes. Aquesta és la fórmula que ha
seguit el director del Teatre Mu-
nicipal El Jardí, Salvador Torres,
per gestar la programació del pri-
mer semestre del 2012. Amb un
pressupost de 60.000 euros,
 lluny dels 24.000 de la darrera
temporada, hi ha un fort predo-
mini d’espectacles de petit format
que es faran a la Sala La Cate.
També sobresurt el novedós cicle
Paraula d’Autor on s’inclouen
propostes escèniques protagonit-
zades per un sol actor entre les
que destaca el retorn de Rafael
Álvarez El Brujo. A la cartellera
tampoc falta ballet, òpera i in-
fantils, que es van trobar a faltar
la darrera temporada.

Seran quaranta-una propostes
les que oferta Figueres de gener a
maig. S’hi inclouen les actuacions
dels festivals habituals: el de jazz
de Joventuts Musicals, les d’hu-
mor del Còmic –ja està prevista
l’actació de la Cia. de pallassos
russos Licedei– i un concert del
primer Festival de Circ. La músi-
ca, de fet, tindrà un pes rellevant.
Hi haurà des del gospel amb Ala-
bana Gospel Choir (12 de gener);
el virtuosisme ple d’humor d’Y-
llana (21 de gener); passant per
la lírica del Cor dels Amics de l’Ò-
pera de Girona (5 de febrer) i el
Teatro Lírico d’Europa (25 de
març) que torna amb Rigoletto.
“Tenen el mèrit de venir a taqui-
lla, una companyia d’unes 80 per-
sones”, diu Torres. D’altres tam-

bé aposten per aquesta fórmula
com El Brujo (18 de maig) i, fins
i tot, companyies de prestigi com
la de David Campos amb Giselle
(2 de maig). Tampoc faltarà mú-
sica del país amb El Sueño de
Morfeo (2 de març); Manel (16
de març) amb quasi tot venut i
Moncho (3 de maig).

La Cate pren protagonisme
La Cate pren força. El fet de ser
una sala petita, amb un cost infe-
rior d’obertura, ajuda. Aquí hi tin-
drà lloc el cicle Paraula d’Autor
per on desfilaran Eduard  Bios ca

(10 de febrer); Martí Peraferrer
(18 de març) i Manel Barceló amb
Els dolents de Shakespeare (11 de
maig). El Brujo serà l’únic del ci-
cle que actua a El Jardí, escenari
on també es representarà Luces de
Bohemia (12 de maig). A La Cate
s’estrenarà Espai A donant cabu-
da a espectacles de producció
amateur sorgits dels moviments
tradicionals catalans. Els infantils
també es faran tots a La Cate. Les
entrades es posen dijous a la ven-
da a ServiCaixa i a taquilla, on s’a-
plicarà un descompte, els dijous
des del 12 de gener.
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Figueres programa 41 espectacles fins al maig, alguns dels quals vénen a taquilla esperant la bona resposta del públic�

Les arts escèniques proven noves fórmules

El virtuosisme i l’humor dels músics d’Yllana; el Ballet Rus de Moscou i El Sueño de Morfeo. EMPORDÀ
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PROGRAMACIÓ TEATRE EL JARDÍ-SALA LA CATE�TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA

El catedràtic de periodisme de
la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, el figuerenc Jaume
Guillamet, serà l’encarregat de
presentar aquest dimarts el llibre
Amb la República al cap i Cata-
lunya al cor, un estudi aprofun-
dit sobre la revista Empordà Fe-
deral que ha realitzat la periodis-
ta i historiadora Anna Teixidor
partint d’un treball de recerca re-
alitzat el 2009 en el marc del
Doctorat en Comunicació Social
a la Facultat de Periodisme.

El llibre, editat per l’Ajunta-
ment de Figueres amb la col·la-

boració de la Diputació de Giro-
na, posa en relleu el destacat pa-
per que va jugar aquest mitjà de
comunicació local, exemple del
pluralisme polític que es vivia
aleshores a Catalunya. Guillamet
remarca com aquest llibre és  fruit
“d’una investigació històrica del
màxim nivell, amb una anàlisi en
profunditat que pocs periòdics
han tingut encara”.
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Editen i presenten un acurat
estudi històric sobre la
revista «Empordà Federal»

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «AMB LA
REPÚBLICA AL CAP I CATALUNYA AL
COR. EMPORDÀ FEDERAL 1911-
1938» D’ANNA TEIXIDOR
� Museu dels Joguets, a Figueres.
� Dimarts 27, a les 19.30 hores.

L’ACTE
EMPORDÀ

A la presentació participarà
l’autora, Jaume Guillamet, l’alcalde
Santi Vila, el diputat Antoni Solà i la
regidora Mercè Castelló.

�

PRESENTACIÓ PLURAL
Dimarts, al Museu del Joguet

Un mercader fenici arriba al
port d’Empúries. Porta un objec-
te singular, una sandàlia, la qual
serà desitjada per tots. Aquest és
l’argument del qual parteix El
mercader i l’objecte del desig, el
primer còmic ambientat en el ja-
ciment grecoromà d’Empúries.
És obra del dibuixant portbo-
uenc, afincat a l’Escala, Carles
Roman i ve a cobrir un buit que
tenia aquest espai museístic. De
fet, tal com va avançar durant la
presentació la directora del
MAC-Empúries, Marta Santos,
el llibre és l’inici d’una col·lecció
que girarà al voltant de dos dels
personatges principals, en Fedó,
un savi amb arrels gregues, i en
Fabi, un militar romà.

Inicialment se n’han editat, del
còmic, 1.500 exemplars al preu
de 12 euros. Es venen a les llibre-
ries i, per descomptat, a la botiga
del museu. El còmic, molt dirigit
als joves, permet endinsar-se en

la història d’aquest jaciment d’u-
na manera més relaxada i diver-
tida. Com explica Roman, per a
qui aquesta és la història més llar-
ga que mai hagi creat, “es tracta
d’una reflexió al voltant de les fal-
ses necessitats”. “En certa mane-
ra aquest estrany mercader s’a-
vança en el temps i és un precur-

sor del que ens fa viure la publi-
citat avui dia”, apunta el dibui-
xant i guionista que ha imaginat
tot un elenc de personatges que
viuen a l’antiga Empúries. En
destaca, però, que “la filosofia que
hi ha al darrere no han estat les
lluites i baralles, sinó la convi-
vència entre cultures”. 

L’ESCALA | REDACCIÓ

Un còmic de Carles Roman endinsa
el lector en la història d’Empúries

«El mercader i l’objecte del desig» ja s’ha posat a la venda al preu de 12 euros�

La presentació als mitjans va tenir lloc al jaciment. EMPORDÀ

DIVENDRES 13 DE GENER
� «El llac dels cignes» amb

El Ballet del Teatre Nacional de
Moscou. � Teatre. � 21.00 hores.

DISSABTE 21 DE GENER
� «Paganini» d’Yllana.

� Teatre. � 21.00 hores.
DIVENDRES 2 DE MARÇ
� El Sueño de Morfeo.

� Teatre El Jardí. � 21.00 hores.
DIUMENGE 18 DE MARÇ
� «Tennessee» amb Martí

Peraferrer. � La Cate. � 18.00 h.
DIUMENGE 25 DE MARÇ
� «Rigoletto» amb Teatro

Lírico d’Europa. � Teatre. � 18.00.
DIMECRES 2 DE MAIG
� «Giselle» amb la Cia. Da-

vid Campos. � Teatre. � 21.00 h.
DISSABTE 12 DE MAIG
� «Luces de Bohemia».

� Teatre El Jardí. � 21.00 hores.
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ALGUNS DELS ESPECTACLES

Aviat farà deu anys que va morir el productor musical figuerenc Joan
Trayter. Aquesta data especial no es vol deixar passar per retre un ho-

menatge a la seva memòria. Amb la complicitat de la família s’hi està tre-
ballant i donant forma. La data triada serà el 23 de març. A banda d’aquesta
proposta, el Teatre El Jardí acollirà també altres projectes que ara tot just
s’estan embastant. Tenen a veure, de fet, amb un altre figuerenc, l’escriptor
Josep Pous i Pagès. El Teatre Nacional de Catalunya està preparant l’escenifi-
cació de Rei i senyor pel març. Al ser difícil portar l’obra a Figueres –la peça
no es representa des del 1918– s’està parlant de fer-ne una lectura el mes
de febrer. “És el que s’anomena una representació a la italiana, serà com un
assaig general”, remarca Salvador Torres. FIGUERES | C. VILÀ
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Concert en record de Joan Trayter, mort fa 10 anys


