
HORA NOVA 2.333  n12 de gener de 2016 19

Cultura
espectacles

EXPOSICIÓ DE PINTURES I ESCULTURES D’ENRIC CAMPSY

A la sala d’exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
nnFIGUERES.  La sala d’exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà mostra 
fins al 29 de gener una selecció de pintures i escultures de l’artista figuerenc En-
ric Camps i Lladó. La mostra es pot visitar tots els dies laborables durant l’horari 
d’obertura al públic de les oficines de la institució, de 9 a 14 h.n

CASINO MENESTRAL FIGUERENC

Dissabte, dia 16, a partir de les 9 del matí, a la Rambla, una nova edi-

ció del mercat mensual de brocanters i col·leccionisme.

ATENEA

Divendres, dia 15, a la sala Abdo Terrades, a les 20.15 h. Homenatge 

a Carles Bosch de la Tinxeria.

“Records d’un enoexcursionista”, conferència d’Eduard Puig Vayreda

ESCOLA DE MÚSICA

Dues noves activitats: Coral Allegro, nenes i nenes de 5 a 10 anys, di-

vendres de 17,30 a 18,30.

Conjunt 4cordes, per a alumnes de corda de grau elemental, divendres 

de 17,30 a 18,30

L’Ajuntament de Figueres va 
presentar divendres amb un acte 
obert al públic a l’auditori dels Ca-
putxins la nova temporada d’arts 
escèniques de Figueres, que in-
clou més de 40 propostes de tea-
tre, música i dansa que es repre-
sentaran en els diferents espais 
escènics de la ciutat entre els me-
sos de gener i juliol. Una de les no-
vetats d’aquesta temporada és 
l’aposta per la dansa, que comp-
ta amb la col·laboració de la com-
panyia figuerenca de dansa Agi-
tart. En total es podran veure set 
espectacles de dansa, d’entre els 
quals destaca Foot-ball, la darre-
ra creació del coreògraf Cesc Ge-
labert, que és també un dels set 
espectacles Excel·lents de la pro-
gramació. En aquest sentit, con-
tinua la categorització en espec-
tacles Excel·lents (Teatre Munici-
pal El Jardí) i espectacles Estrella 
(sala La Cate), amb descomptes si 
es combinen. 

Per nombrar-ne alguns, els tí-
tols Excel·lents de la nova tempo-
rada són Marits i mullers d’Àlex 
Rigola, l’adaptació al teatre del 
guió de Woody Allen; Els veïns de 
dalt, de Cesc Gay; Una giornata 
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Més de 40 propostes de teatre, música 
i dansa en la nova temporada escènica
La programació inclou la 

celebració del centenari 

d’El Jardí i destaca 

l’aposta per la dansa, en 

col·laboració amb Agitart

FIGUERES A ESCENA. PROGRAMACIÓ DE GENER A JULIOLY

PRESENTACIÓ. Un moment de l’actuació de joves actors, músics i ballarines de companyies locals ÀNGEL REYNAL

TORNA LA CATEGORITZACIÓ 

D’ESPECTACLES EXCEL·LENTS 

I ESTRELLA

LA PROGRAMACIÓ APOSTA PER 

LA DANSA I PER LA PARTICIPACIÓ 

DE COMPANYIES LOCALS

DESCOMPTES

NOVETATS

Y

Y

particolare, la versió teatral que 
ha dirigit Oriol Broggi de la cè-
lebre pel·lícula d’Ettore Scola, o 
l’últim treball de Josep Maria Flo-
tats, Ser-ho o no. Per acabar amb 
la qüestió jueva.
En la categoria d’espectacles Es-
trella hi ha la companyia Les An-
tonietes, que presenta una ver-
sió de l’obra Un tramvia anome-
nat desig de Tenesse Williams; 
l’adaptació de Paco Mir dirigida 
per Edu Pericas del best-seller de 
John Gray Els homes són de Mart 
i les dones de Venus i una obra del 
dramaturg figuerenc Carles Ma-
llol, Mata el teu alumne, entre 
d’altres. 

un espectacle de dansa, música 
i multimèdia, i Minuts del clown 
Marcel Gros. 

Per acabar, l’Espai A de la sala La 
Cate ha programat Somni d’una 
nit d’estiu, de William Shakespe-
are interpretada per Sotacabina 
Teatre; L’art de la comèdia, d’Edu-
ardo Filippo interpretada pel 
Grup Teatral Els Carlins i Kbar-
ret, del Grup Teatre Filagarsa.

CENTENARI D’EL JARDÍ. La nova 
temporada d’arts escèniques de 
Figueres  inclourà també, el mes 
d’abril, la celebració de diver-
ses activitats per commemorar 
el centenari de la construcció de 
l’actual edifici del Teatre Munici-
pal El Jardí i el 25 aniversari de la 
seva reforma.

Durant la presentació de la no-
va programació, l’alcaldessa de 
Figueres, Marta Felip, va  desta-
car la qualitat dels espectacles i 
que aquests es puguin veure a 
molt bon preu, per facilitar que 
la majoria de figuerencs i figue-
renques puguin gaudir-ne. “La 
nostra voluntat és acostar la cul-
tura a tothom”. També va expli-
car que aquest any la intenció és 
“promoure estratègies per atrau-
re públics poc habituats a les arts 
escèniques”.  

Per la seva banda, el regidor de 
Cultura, Alfons Martínez, va va-
lorar la presència de quatre com-
panyies de teatre locals que es-
trenaran produccions en aquesta 
temporada, i de les entitats ciuta-
danes, que tenen un pes impor-
tant en la programació.n

D’aquesta propera temporada 
també cal destacar la participa-
ció de companyies i entitats lo-
cals, com ara La Funcional Tea-
tre, que obrirà el programa a fi-
nals de gener amb Aquí no paga ni 

Déu de Darío Fo, o Tequatre, amb 
Un marit ideal .  

Pel que fa a la música, Joventuts 
Musicals de Figueres ha presentat 
una temporada variada amb di-
versos estils que van des del rock 
fins a la música antiga, amb un 
paper destacat del concert  Tan-
go Piazzola de la Giorquestra, o  
l’òpera Només per a uns quants? 
de Marcel Gorgori.

En la programació infantil, que 
aquesta darrera temporada ha 
assolit una important assistència 
de públic, es podran veure un to-
tal de cinc espectacles, entre els 
quals hi ha Bombolles de paper 
de la companyia Múcab Dans, 


