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“A Girona sabem que te-
nim una Temporada Alta i
també sabem que no te-
nim una temporada baixa,
com ho demostra la quali-
tat d’aquesta programa-
ció, feta amb una mirada
àmplia i un equilibri exqui-
sit”. Amb aquestes parau-
les, l’alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, pre-
sentava ahir la programa-
ció del Teatre Municipal
de Girona i el centre cultu-
ral La Mercè per al primer
semestre del 2012. Per al
director del Teatre Muni-
cipal, Jep Sánchez, aques-
ta és “una programació
atractiva, malgrat tot”, i
sense donar xifres, l’alcal-
de va afegir: “Demostra-
rem que podem fer més
amb menys”.

La programació s’obri-
rà dilluns vinent amb l’es-
pectacle gratuït Història
d’una amistat. Epistolari
de Santiago Sobrequés i
Jaume Vicens Vives, una
coproducció de la Funda-
ció Romea i l’Ajuntament
de Girona, amb els actors
Jordi Boixaderas, Abel
Folk i Àngels Bassas.

Entrades i abonaments
La setmana vinent sorti-
ran a la venda els abona-
ments (dia 17) i les entra-
des (dia 19) del Sistema
Metropolità de Teatres i
Auditoris. Del 17 al 20 de
gener, les taquilles estaran
obertes d’11 del matí a 5
de la tarda. Hi ha abona-
ments a partir de 8 espec-
tacles (25% de descomp-
te) i de 4 espectacles
(20%), un abonament per
als quatre espectacles d’A
pas de poetes (25%) i un
altre per a un mínim de
quatre espectacles fami-
liars (20%). Pel que fa als
abonaments d’òpera i sar-
suela, que es van posar a la
venda per Nadal, ja s’han
venut a través d’aquest
sistema unes 340 entra-
des, sobretot de les òperes
Aida i La Bohème.

En l’apartat teatral,
destaquen Qui té por de
Virgínia Woolf?, amb Em-
ma Vilarasau i Pere Arqui-
llué; la comèdia Pel da-

vant... i pel darrera, en la
versió de Paco Mir; La nos-
tra classe, que recorda la
tragèdia de 1.600 jueus
polonesos assassinats pels
seus veïns, i Mequinensa,

coproduïda pel TNC i Bitò i
dirigida per Xicu Masó.

La Mercè tindrà en resi-
dència els ballarins Isidre
Rebenaque i Juan Carlos
Lérida, portarà la dansa

als jardins de la Infància
amb Petita Lula, i organit-
zarà tot un programa a
partir de la visita del ci-
borg Neil Harbisson, que
pateix acromatisme i veu

el món en blanc i negre, pe-
rò té un ull electrònic al
cap que li permet escoltar
els colors. Ho demostrarà
en un itinerari per Girona
obert a tothom. ■

Un menú equilibrat
Redacció
GIRONA

El Teatre Municipal de Girona i La Mercè presenten per aquest primer semestre
“una programació atractiva, malgrat tot”, amb propostes per a tots els públics

Teatre Municipal de Girona i La Mercè (1r semestre)

26 de gener 19.30 "Escoltar els colors". Conferència de Neil Harbisson Gratuït

27 de gener 21.00 "El so del taronger", de Moon Ribas i Neil Harbisson 6 

28 de gener 11.30  "Girona: el color de la ciutat", amb Neil Harbisson Gratuït* 

16 de febrer 21.00 "Ontologia general. 20 anys d'Accidents Polipoètics" 6 

23 de febrer 21.00  "Esaliè", d'Isidre Rebenaque Cruz 6 

29 de març 21.00 "Soy la otra (La diva)", d'Alba Sarraute i Cia. 10 

14 d'abril 18.00 "Petita Lula", de la Cia. Mariantònia Oliver Gratuït

26 d'abril 21.00 "Al cante. Primer acostament", de Juan Carlos Lérida 6 

10 de maig 21.00 "Els petits no-res", d'El Último Comboio 6 

17 de maig 21.00 "Club Fernando Pessoa", de la Societat Doctor Alonso i Tomàs Aragay 6

2 de febrer 21.00 "A pas de Jacint Verdaguer" 6  

8 de març 21.00 "A pas d'Anna Akhmàtova" 6 

12 d'abril 21.00 "A pas de Mario Benedetti" 6 

3 de maig 21.00 "A pas de Víctor Sunyol" 6

29 de gener 18.00 La Mercè "El cavallet de cartró", de la Cia. del Príncep Totilau 5

12 de febrer 18.00 Teatre Municipal "Here begins the story", de Celso y Frana 8 

25 de març 18.00 La Mercè "Les trifulques dels germans Garapinyada", de Teatre Mòbil 5

15 d'abril 18.00 Teatre Municipal "El príncep feliç", de Cia. La Baldufa 8

3 de juny 11.00 i 17.00 Teatre Municipal "3r Marató de somriures", de Xarop Clown 8

Gratuït

18, 14, 10 i 6 

24 

TEATRE MUNICIPAL

16 de gener 21.00 "Història d'una amistat. Epistolari de Santiago Sobrequés i 
Jaume Vicens Vives". Fundació Romea

10 de febrer 21.00 "Fedra. Pleasure & pain"

19 de febrer 18.00  "Giselle". Cia. Ballet David Campos

26 de febrer 18.00 "Aida". Amics de l'Òpera de Sabadell 48, 35, 10 i 8 

3 de març 21.00 "Qui té por de Virginia Woolf?". Teatre Romea 24, 20, 10 i 6

10 de març 18.00 i 21.30 "Pel davant... i pel darrere" 28, 25, 18 i 12 

11 de març 12.00 "Amore e gelosia", amb Maite Mer i Gina Reyner. Amics de 
l'Òpera de Girona

10 

18 de març 18.00 "La Bohème". Opera 2001 48, 35, 10 i 8

25 de març 18.00 "Celestina, la tragicomedia", d'Atalaya Teatro 24, 20, 10 i 6 

31 de març 18.00 "La nostra classe", de Factoria Escènica Internacional (FEI) 24, 20, 10 i 6

14 d'abril 21.00  It Dansa 16, 12, 10 i 6

22 d'abril 18.00 Gala d'òpera i sarsuela amb els solistes i el cor dels Amics de 
l'Òpera de Girona

20, 16, 12 i 10

27 d'abril 21.00 "Mequinensa". TNC i Bitó Produccions 24, 20, 10 i 6

29 d'abril 18.00 "Perdiendo el tiempo", de la Cia. Mar Gómez 16, 12, 10 i 6

4 de maig 21.00 "Ball de pistons", de Cabo San Roque 18, 14, 10 i 6

6 de maig 18.00 "Call me Maria" 12, 8, 6 i 4

12 de maig 21.00 "Operetta", de Cor de Teatre i El Canal 14, 10, 6 i 4

19 de maig 21.00 "Cançó d'amor i de guerra", de la Cia. +Sarsuela 24, 20, 10 i 6

26 de maig 21.00 "El sexe dels àngels", d'Emili Corral 16, 12, 10 i 6

1 de juny 21.00 "L'estança", de la Cia. Raül Grau 16, 12, 10 i 6

DIA HORA ESPECTACLE PREU
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CENTRE CULTURAL LA MERCÈ 

A PAS DE POETES

ESPECTACLES FAMILIARS
T: teatre, DC: dansa clàssica, O: òpera, 
L: lírica, D: dansa, DC: dansa-circ, M: 
música, CTM: circ-teatre-música, TO: 
teatre-òpera, S: sarsuela, CMT: 
circ-mim-titelles, EM: Espectacle 
multidisciplinari, IU: itinerari urbà, P: 
Polipoesia, CC: clown contemporani, 
TP: teatre-poesia, C: circ

(*) amb reserva prèvia

Ontologia generalOntologia generalOntologia general
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T: teatre, DC: dansa clàssica, O: òpera, 
L: lírica, D: dansa, DC: dansa-circ, M: 
música, CTM: circ-teatre-música, TO: 
teatre òpera S: sarsuela CMT:
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La Mercè dóna continuïtat a
una de les seves propostes
més consolidades, A pas de
poetes, sota la coordinació
artística de David Planas i
Meritxell Cardellach. A partir
del febrer, hi haurà quatre es-
pectacles, dedicats respecti-
vament a Jacint Verdaguer
(1845-1902), la poetessa rus-
sa Anna Akhmàtova (1889-
1966), l’uruguaià Mario Be-
nedetti (1920-2009) i Víctor
Sunyol (1955), que assistirà a
l’espectacle inspirat per la
seva poesia, on conversarà
amb Jordi Marrugat. També
hi intervindran la rapsoda
Montse Vellvehí i la ballarina
Neus Masó. Una novetat
d’aquesta edició són les acti-
vitats complementàries: l’ex-
posició Des d’unes corres-
pondències mostrarà al maig,
a la biblioteca Antònia Adro-
her, la correspondència de
fotografies i textos entre Ma-
nel Esclusa i Víctor Sunyol. A
pas de Jacint Verdaguer, amb
selecció de textos de Carme
Torrents i l’actuació de Pau
Vinyals (rapsode), Pere Hos-
ta (clown) i Mariona Angelats
(dansa), es complementarà
amb la projecció al Museu del
Cinema del documental Pre-
sentació de ‘Ballar la veu’, de
Perejaume, el 31 de gener.

A pas d’Anna Akhmàtova,
amb tria de textos i assesso-
rament d’Eva Vàzquez, mos-
trarà la dolorosa paraula poè-
tica d’aquesta dona víctima
de les guerres i la repressió
estalinista a través de la veu
de Duna Jové i la dansa de
Montse Canals, en un espai
escènic creat per Fanny Espi-
net. El 7 de març també es
projectarà al Museu del Cine-
ma el documental Una pel·lí-
cula sobre Anna Akhmàtova.

Pel que fa a l’espectacle
sobre Benedetti, amb Patrí-
cia Duarte (tria i assessora-
ment), l’actriu Isabel Rocatti,
el músic Nito Figueras i l’ar-
tista Pep Aymerich, anirà
precedit de la projecció al
Museu del Cinema de la pel-
lícula El lado oscuro del cora-
zón, que inclou textos del
poeta, el dimarts 10 d’abril. ■
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A pas de poetes,
pel cinema i la
fotografia


