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CAIXAFORUM Girona tanca el
2013 amb 103.482 visitants
La major assistència de públic la van registrar les
exposicions, seguides de les activitats educati-
ves i els concerts. 44
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FETS Mor James Avery, el «Tío
Phil» d’«El príncipe de Bel Air»  
El famós personatge de la televisió de la dècada de 1990 tenia 65 anys
i la salut se li va complicar arran d’una intervenció cardíaca. 45

L’obra Barcelona, una producció
del TNC, el retorn dels Joglars a la
capital empordanesa, i la Fura
dels Baus amb Temptacions des-
taquen en la programació de la
nova temporada de «Figueres a Es-
cena», presentada ahir, i caracte-
ritzada per uns «preus anticrisi»
amb l'objectiu de superar els
20.000 espectadors de l'edició an-
terior. 

Segons el regidor de Cultura a
l'Ajuntament de Figueres, Josep M.
Godoy, els 37 espectacles que es
podran veure entre els mesos de
gener i maig al Teatre Municipal El
Jardí i la sala La Cate, conformen
una oferta de qualitat que ha de
servir per «revitalitzar» l'escena
teatral de la ciutat. El preu de les
entrades, com en l'edició de l'any
passat, es mantindrà en els 10 eu-
ros de mitjana.

Godoy va destacar que el pres-
supost de la temporada és d'uns
80.000 euros que no es cobriran
amb la venda d'entrades, però
l'«esforç» econòmic «paga la pena»
per «veure els teatres plens» i ofe-
rir a la ciutat una eina més de di-
namització econòmica.

Salvador Torres, director del
Teatre Municipal El Jardí, a més
dels 37 espectacles programats hi
haurà els del Festival Còmic, en-
cara per definir. 

Dels 37 ja decidits, dotze seran
espectacles teatrals, nou musi-
cals, cinc infantils, cinc més seran
de teatre per a adults en les ses-

sions golfes de La Cate programa-
des a les 11 de la nit, i quatre cor-
respondran al cicle de teatre, dan-
sa i cant de companyies amateurs
d'arreu de Catalunya a la sala A de
La Cate.

Segons Torres, entre les pro-
postes destaca l’espectacle Barce-
lona, una producció del TNC, di-
rigida per Pere Vila i interpretada,
entre d'altres, per Emma Vilarasau,
Jordi Banacolocha o Pep Planas,

que es representarà al Teatre Mu-
nicipal El Jardí el 22 de febrer.
També ha destacat el musical Mo-
bília i la Vita è Mobile, una origi-
nal cantata dirigida per Joan Llu-
ís Bozzo al voltant del boom dels
telèfons mòbils, que també es po-
drà veure al Teatre el Jardí el 25 de
gener. Manyac, Manyac, l'obra es-
trenada al Festival Temporada
Alta dirigida per Pere Puig i inter-
pretada per Pere Vila, es posarà a

escena a la sala La Cate el 14 de
març.

L'edició d'enguany compta amb
un al·licient especial com és poder
tornar a veure a Figueres els Joglars
després de molts anys allunyats
dels escenaris catalans amb l'obra
El Coloquio de los Perros, de Cer-
vantes, que sota la direcció de Ra-
món Fontseré i amb el figuerenc
Xavi Saisi al repartiment es podrà
veure el 22 de març, després de

passar fa unes setmanes per Tem-
porada Alta.

Una altra de les companyies
catalanes de referència que visi-
taran Figueres és La Fura dels
Baus, amb el seu espectacle Temp-
tacions, que es representarà en
petit format per adaptar-se a les di-
mensions de la sala La Cate el 15
de febrer.

Per últim, Torres destaca l'es-
pectacle Els guapos són els raros,
sobre la vida dels components del
grup Manel, i que tracta en clau de
comèdia les diferents cares de la
fama.

L'edició d'enguany ha previst es-
pectacles infantils dirigits a un
públic d'entre 8 i 9 anys per am-
pliar l'edat dels espectadors que en
edicions anteriors no superaven els
cinc anys de mitjana. Així, aquest
2014 s'han programat obres com
Pinocchioo Somnis de Sorradiri-
gits a aquesta franja d'edat.

Xifres de l'edició anterior
La temporada passada de «Figue-
res a Escena» es va tancar amb
20.000 espectadors i una ocupació
mitjana del Teatre Municipal El Jar-
dí de 700 persones per sessió, un
70% més que en l'edició de 2012.
La sala la Cate va rebre 150 es-
pectadors per sessió i 125 els es-
pectacles infantils. Pel que fa al
preu de les entrades, es van vendre
a 10 euros de mitjana, un 40%
més econòmiques que en l'edició
de 2012 tot i l'increment de l'IVA
cultural al 21%.
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Els Joglars i la Fura dels Baus entren a la
nova temporada de «Figueres a Escena»

L’Ajuntament manté el preu de les entrades a una mitjana de 10 euros per repetir els 20.000 espectadors del 2013

El joglar Ramon Fontserè en una escena de l’obra. 

JOGLARS

Multat l’advocat de JK Rowling per
filtrar el pseudònim de l’autora

L'advocat que va filtrar el pseu-
dònim que va utilitzar l'escriptora
britànica J.K. Rowling de Robert
Galbraith per publicar la novel·la
The Cuckoo’s Callingha estat mul-
tat amb 1.206 euros per haver
trencat la normativa de privacitat
d'un client, informa la BBC.

L'advocat Chris Gossage, soci
del bufet Russells Solicitors, hau-
rà d'abonar aquesta quantitat des-

prés d'haver confiat a la millor
amiga de la seva esposa que Row-
ling era l'autora real del llibre The
Cuckoo’s Calling, enquadrat en el
gènere de novel·la negra.

Després de filtrar aquesta in-
formació a Twitter, se’n va fer res-
sò el passat juliol el dominical
britànic The Sunday Times. Row-
ling va adoptar mesures legals
contra Gossage i contra la seva
amiga Judith Callegari.
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El Pavelló Municipal de Verges
acollirà demà (23:30 h) un concert
amb els grups Acció i Els Pets,
que presentaran els seu nous tre-
balls. Per una banda, els empor-
danesos Acció presentaran da-
vant del seu públic més fidel el seu
disc On sóc ara. Però, sens dubte,
el plat fort de la nit serà l'actuació
del grup de Constantí, Els Pets. El
grup de pop-rock català liderat
per Lluís Gavaldà presentarà els
seu nou treball, L'àrea petita, un àl-

bum diferent que vol trencar amb
el que ha estat la sonoritat del
grup els últims anys i que vol rei -
vindicar la seva vigència, que en-
cara segueixen ben vius. 

Un disc molt ben treballat que
arriba després d'una gira de cele-
bració dels 25 anys d'existència del
grup. Les entrades anticipades
per al concert es poden adquirir al
restaurant Mas Pi (Verges), Centre
de Visitants (Verges), al bar Nafent
(Torroella de Montgrí), al bar La
Punxa (l'Escala), a la cafeteria L'es-

cut (la Bisbal d'Empordà) i a Dis-
cos Coll (Girona). Les entrades
anticipades valen 13 euros i el
mateix dia del concert, 15 euros.

Ja fa uns anys que Verges cele-
bra, en motiu de la seva festa ma-
jor, un concert amb diferents grups
del món musical català més actu-
al. Va iniciar-se amb el grup Manel
i, fins llavors, han passat damunt
dels escenaris de Verges grups
com La Troba Kung Fu, Rauxa,
Quart Primera, Els amics de les
Arts, Brams i Lax'n'Busto. 
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Els Pets porten «L’àrea petita» a Verges


