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Ahir es va presentar en ple
centre de Barcelona la
programació del Festival
Ingràvid que tindrà lloc
aquest cap de setmana a
l’Arts Santa Mònica. A l’es-
pera que el gruix de la pro-
gramació, que tindrà lloc
enguany del 10 al 12 d’oc-
tubre novament a Figue-
res, el festival de cultura
contemporània de l’Em-
pordà desembarcarà amb
tot el seu potencial artís-
tic.

Els seus directors, Es-
ther Pujol i Rafael Camps,
posant èmfasi a la volun-
tat de continuar apropant
la cultura contemporània
a la ciutadania i vincular-
la a la creació, han organit-
zat entre altres una mos-
tra d’instal·lacions artísti-
ques per a tots els gustos,
conformada per iniciati-
ves d’Eduard Escoffet,
Jordi Mitjà i Miniature.
També hi ha prevista la
projecció de documentals
i una proposta titulada Es
Lloga Poeta, on intervin-
dran Meritxell Cucurella-
Jorba, Josep Pedrals,

Eduard Carmona, Núria
Martínez Vernis i Martí
Sales. L’intensiu de poesia
es clausurarà amb l’actua-
ció del poeta Enric Casas-
ses acompanyat de la for-
mació Don Simon i Tele-
funken.

El dissabte la progra-
mació se centrarà en el pú-
blic familiar, amb una pro-

posta de tallers de creació i
de robòtica per a tota la fa-
mília, un de construcció
de robots amb materials
reciclats que faran les ar-
tistes Mònica Rickic i Joa-
na Mollla i un altre sobre
stop motion i dibuixos ani-
mats que portarà a terme
la cineasta Lyona. El punt i
final el donarà Mau Boada,

del grup Esperit! amb un
concert instrumental que
proposa un recorregut a
través dels sons i instru-
ments d’arreu del món.

El festival, segons els
seus responsables, espera
poder complementar la in-
tensiva setmana marcada
per les festes de la Mercè i
consolidar-se com una de

les propostes de referèn-
cia de cultura contempo-
rània al territori i ara tam-
bé a Barcelona.

Volar a Barcelona
Windoor, un dels patroci-
nadors del festival, va
aprofitar l’obertura d’un
nou Túnel de Vent prope-
rament a Barcelona. ■

L’Ingràvid s’avança i es fa un
lloc al centre de Barcelona
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a El festival de cultura contemporània de l’Empordà arrenca divendres la seva programació a
l’Arts Santa Mònica a El gruix de la programació es farà a Figueres els dies 10, 11 i 12 d’octubre

Ingràvid, amb el suport de
Windoor, convida a nens i ne-
nes a participar a un concurs
que consistirà a presentar els
dibuixos més creatius i origi-
nals que es facin en unes es-
tovalles dissenyades espe-
cialment per l’ocasió i que mi-
llor plasmin la sensació d’in-
gravidesa. Els guanyadors
podran guanyar un vol gratis
al Túnel del Vent d’Empuria-
brava. Tots els dibuixos es po-
dran veure ex-posats a la
Rambla de Figueres durant el
festival que tindrà lloc del 10
al 12 d’octubre, i posterior-
ment a Windoor.

Presentació de l’Ingràvid, ahir a l’Arts Santa Mònica de Barcelona ■ INGRÀVID
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La ingravidesa
permet volar al
Túnel del Vent

Una temporada més, anar
al teatre a Figueres no té
preu. Bé, matisant sí, i és
de 10 euros. Per a aquesta
nova temporada, d’octu-
bre a desembre, el Teatre
Municipal El Jardí i la Sala
La Cate han endegat una
nova campanya en què es
pot escollir un espectacle
considerat “Excel·lent
(E10)” a aquest preu. En
total n’hi ha tres i són Con-
fessions de dones de 30, de

Domingos Oliveira i la
companyia Anexa (17
d’octubre); La partida
(Dealer’s choice), de Pa-
trick Marber, produïda pel
Grec 2014 (18 d’octubre),
i Madre coraje, de Bertolt
Brecht, d’Atalaya Centro
TNT Sevilla (7 de novem-
bre).

No tot s’acaba aquí, i en-
tre la variada i completa
programació destaquen
també els espectacles ano-
menats “Estrella”, que
combinats amb els ante-
riors poden sortir a un
preu de 15 euros. Entre els
que es podran veure a La
Cate destaquen La ban-
queta, de Paco Mir (24
d’octubre); André i Dori-
ne, de Kulunka Teatro (25

d’octubre); El pes del
plom, de Cia La Virgueria
(31 d’octubre), i Vània,
adaptació de la Cia. Les
Antonietes amb el suport
del Teatre Lliure (8 de no-
vembre).

El regidor de Cultura,
Josep M. Godoy, també
destaca del conjunt els es-
pectacles de companyies
figuerenques, com ara El
exorcismo de Yerma. Des-
estructuració de l’obra de
Federico García, que por-
tarà a escena la Cia. A Mos-
segades –formada per jo-
ves de 17 a 21 anys–, i An-
dorra, la nova obra de la
Funcional Teatre; així
com els espectacles sor-
gits a partir de les beques
Agita: el projecte Escar-

xofffes... Retrats sonors
de l’univers dalinià (29
d’octubre) i el concert de
Joanjo Bosk Figueres-Ger-
nika (15 de novembre).

L’estrena del musical
Lucífer, de Kim Planella
(4 d’octubre), el concert
de New Orleans Gospel
Quartet (22 d’octubre) o el

concert inaugural del con-
servatori Una tarda amb
Beethoven: Cinquena i se-
tena simfonies, dirigit per
Gonçal Comelles, són al-
tres propostes remarca-
bles en l’apartat musical
també.

En aquest àmbit Godoy
destaca la relació més es-

treta que es manté amb
Joventuts Musicals, i més
que n’hi haurà de cara a la
inauguració l’any que ve
de l’esperat auditori dels
Caputxins.

Les entrades anticipa-
des es posaran a la venda a
partir de demà passat, 18
de setembre. ■

a Presenten la nova
programació
d’octubre a desembre
d’El Jardí i La Cate

J. Camps Linnell
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A Figueres el teatre
continua no tenint preu

Les protagonistes de ‘Confessions de dones de 30’ ■ DANIEL ESCALÉ

L’Ajuntament de Roses ha ini-
ciat les inscripcions per als
nous cursos de recerca de fei-
na i d’eines per millorar els co-
merços, així com formació es-
pecífica per a emprenedors.
Els idiomes que s’impartiran
són el francès i l’anglès. Els
cursos d’alfabetització digital
estan preparats per atendre
les necessitats d’aquelles per-
sones que no han agafat mai
un ordinador i que es volen
iniciar en les seves eines.
També hi ha un apartat for-
matiu especial per a empre-
nedors. Les inscripcions es
tanquen el 3 d’octubre i cos-
ten 68 euros. ■ REDACCIÓ

RetolArt és el títol de l’exposi-
ció solidària que s’inaugurarà
el 20 de setembre al Museu
de la Ciutadella de Roses amb
peces de l’artista rosinc Joan
Mas. Es tracta d’una mostra
benèfica en què els ingressos
de la venda de les obres es
destinaran íntegrament a la
Fundació Roses contra el
Càncer. RetolArt inclou una
vintena de peces, entre escul-
tures i pintures, que estaran
exposades fins al 28 de se-
tembre. L’experiència de Mas
s’ha desenvolupat en el camp
de les arts gràfiques i el dis-
seny, orientat cap a la retola-
ció, que transfigura cap a la
creació artística. ■ REDACCIÓ

Nous cursos de
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