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Tornen Els Joglars a Fi-
gueres i ho faran amb
l’adaptació de la novel·la
de Cervantes, El coloquio
de los perros (dissabte, 22
de març). Aquesta serà
una de les propostes des-
tacades de la temporada
teatral 2014 de Figueres,
que també inclourà, entre
altres obres, Tempta-
cions, de la Fura dels Baus
(dissabte, 15 de febrer) i
Iaia, del director Roger
Peña i amb la interpreta-
ció de Montserrat Carulla
(dimecres, 30 d’abril).

Des de finals de gener i
fins a finals de maig són
prop de quaranta especta-
cles teatrals, humorístics,
musicals o infantils que
seran proposats al Teatre
Municipal El Jardí i a la sa-
la La Cate de Figueres.
Una programació que Jo-
sep Maria Godoy, regidor
de Cultura, qualifica
“d’equilibrada i de qualitat
i que torna a fer que la tem-
porada teatral de Figueres
sigui un esdeveniment es-
perat”.

Sessions golfes
Una de les novetats d’en-
guany serà la programació
de Les Nits Golfes (els dis-
sabtes a les 11 de la nit a la
sala petita de la Cate). S’hi
inclouen espectacles de
petit format, com ara una
sessió de contes eròtics,

teatre gestual i titelles,
màgia per a adults, un es-
pectacle de cabaret i un al-
tre d’humor gestual. El
preu de les entrades del ci-
cle és de 5 euros (3 euros

pels socis de La Cate).

Preus competitius
Per segon any consecutiu,
l’Ajuntament de Figueres
aposta per oferir aquesta

programació amb preus
d’entrades que gairebé no
superen mai els 10 euros.
No només això, sinó que el
públic també pot benefi-
ciar-se de descomptes su-

plementaris: triant un es-
pectacle de la categoria
Excel·lent del teatre El
Jardí i un espectacle mar-
cat com a Estrella de la sa-
la La Cate, les dues entra-

des surten a 15 euros. De
la mateixa manera, les
cinquanta primeres en-
trades de cada espectacle
Excel·lent del Jardí més
una d’un espectacle Estre-
lla de La Cate, comprades
a la taquilla, només costen
10 euros. “Més econòmic
no pot ser”, recalca Salva-
dor Torres, programador i
director del teatre El Jar-
dí. Segons Torres, aquesta
política de preus, que no-
més és possible gràcies al
suport de l’Ajuntament i
als preus ajustats de les
companyies, encara que
sembli que potser no és
rendible econòmicament,
“és molt rendible des d’un
punt de vista social”.

Primer balanç positiu
En aquest sentit, el regi-
dor de Cultura explica que
l’aposta dóna fruits per-
què, tot i els preus a la bai-
xa (i la puja de l’IVA), al fi-
nal els ingressos són supe-
riors perquè ho compensa
una major afluència de pú-
blic. Amb aquesta política,
l’any 2013 la temporada
teatral de Figueres va
atraure uns 20.000 espec-
tadors, unes xifres que re-
presenten un increment
d’un 70 per cent d’espec-
tadors respecte al 2012. El
pressupost de la tempora-
da –tant de l’any passat
com d’aquest 2014– és
d’uns 80.000 euros, i tot i
que el balanç econòmic del
2013 no està tancat, Go-
doy avança que l’any pas-
sat es van ingressar uns
55.000 euros amb les en-
trades.

Amb aquestes dades, el
regidor de Cultura consi-
dera que la diferència serà
mínima en relació amb
l’import pressupostat i en
fa un balanç molt positiu,
tenint en compte també
l’impacte a la ciutat (en
bars i restaurants) que su-
posa cada sessió. ■

Esteve Carrera
FIGUERES

TEATRE

a La temporada teatral del 2014 a la capital de l’Empordà inclou una quarantena d’espectacles
teatrals, musicals o infantils a Es repeteix l’aposta de preus econòmics que no superen els 10 euros

Els Joglars i la Fura dels
Baus, programats a Figueres

DIA HORA ESPAI PREUESPECTACLE

24/01 21.00 La Cate

25/01 21.00 El Jardí

1/02 21.00 La Cate

7/02 21.00 La Cate

14/02 21.00 El Jardí

15/02 21.00 La Cate

16/02 18.00 El Jardí

22/02 21.00 El Jardí

23/02 18.00 La Cate
28/02, 1/03 21.00

2/03 18.00 El Jardí

8/03 21.00 La Cate

14/03 21.00 La Cate

15/03 21.00 La Cate

22/03 21.00 El Jardí

28 i 29/03, 4 i 5/04 21.00

30/03 i 6/04 18.00
El Jardí

12/04 21.00 El Jardí

El Jardídel 17 al 21 

30/04 21.00 El Jardí

1/05 20.00 La Cate

2/05 21.00 El Jardí

3/05 12.00 La Cate

3/05 18.00 El Jardí

4/05 18.00 El Jardí

24/05 16.30 i 20.00

25/05 12.00 i 18.00
El Jardí

Espectacles infantils a La Cate
25/01

18.00 La Cate
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'Red Pontiac'

'Mobília o la vita è mobile'

'Només un anunci'

'L'Abanderat (el bibliobús del front)'

'Els guapos són els raros'

'Temptacions', de La Fura dels Baus

'1714, la música de la nostra història', de Solistes de 
l'Empordà
'Barcelona (Dues dones i una ciutat assetjada)'

Empordà Gospel Choir

'Figueretes de vidre', de la cia. Tequatre

'Hotot', de Cascai Teatre

'Manyac, manyac'

'Una ciutat brillant', de la cia. El Partiquí

'El coloquio de los perros', d'Els Joglars

'La Nit de les Tríbades', de La Funcional Teatre

'Isabeau'

Festival Còmic de Figueres ('Concerto in Gag Maggiore', 
20 d'abril)

'Iaia!!'

Concert de Fires de la Polifònica de Figueres

'Un aire de família'

'Cants des del cor', de la Coral Germanor Empordanesa

'Músiques simfòniques d'arreu del món', de la Jove 
Orquestra de Figueres

The Gospel Viu Choir

'Rambla Llibertat', cantata infantil Cantània 2014

'La granja més petita del món', de la cia. Anna Roca

'La nina del cap pelat', de la cia. Engruna Teatre

'Tut tururut la princesa', de cia. La Bleda

'Somnis de sorra', de la cia. Y Tú Qué Pintas

'Pinocchio', de la cia. Roseland Musical
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'Hototott''

'El coloquio 
de los perros' 

Caixafòrum Girona expo-
sarà, del 26 de febrer al 31
d’agost, la mostra itine-
rant Mòmies egípcies. El
secret de la vida, que pre-
senta els tresors arqueolò-
gics del Museu Nacional

d’Antiguitats de Leiden,
als Països Baixos, conegut
per les seves col·leccions
d’egiptologia. L’exposició
es presentarà el 25 de fe-
brer amb una xerrada del
comissari, Christian Gre-
co, i serà la primera gran
mostra de l’any a Caixafò-
rum, després que el 26 de

gener es tanqui Els objec-
tes parlen (Col·leccions
del Museu del Prado).

Els visitants del 2013
El Caixafòrum de Girona
va rebre el 2013, en el seu
tercer any d’existència, un
total de 103.482 visitants,
tot i que el centre va tan-

car les portes durant gai-
rebé tres mesos per fer re-
formes. Per a aquest any
també hi ha previstos els
cicles de conferències De-
sembolicant les mòmies
egípcies, Gaudir de l’art,
Els significats de la músi-
ca i El món, des dels ulls
dels joves. ■

Caixafòrum Girona rebrà al febrer
una mostra sobre mòmies egípcies

EQUIPAMENTS

X. Castillón
GIRONA

Una imatge de l’exposició sobre les mòmies egípcies, quan
es va presentar l’any passat al Caixafòrum Tarragona ■ J.C.L.


