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entos, i al càsting trobem a Ra-
mon Gómez, Carme Magester, 
Ricard Catalan, Jaume Pujadas 
i Cristina Carbonell.

Tequatre és una troupe que es 
va presentar en societat l’any 
2006 al Teatre Municipal de Fi-
gueres i que des de llavors ha ac-
tuat a diferents pobles de la co-
marca;  Navata, Llançà, Castelló 
d’Empúries, Vi lajuïga o R iu-
mors, però també en altres con-
trades com Peratallada, Llei-
da, Girona, Caldes de Malave-
lla, Banyoles o Aiguaviva. Entre 
els seus muntatges destaquen 
Retalls (2006) o La llegenda del 
Bruell (2009).

L’espectacle dura una hora i 
mitja i el preu de les entrades va 
dels 10 als 12 euros. n

Antigona és una sense sostre 
als carrers de Nova York  
Josep Pérez l figueres

Antigona a Nova York 
és una adaptació del 
mite de Sòfocles crea-
da pel polonès Janusz 

Glowacki que trasllada l’acció als 
carrers de la ciutat dels gratacels 
i que pren com a personatges  un 
grup de sense sostre que viuen 
arraulits en un banc. L’acció gi-
ra al voltant d’Anita (Antigona), 
una imigrant porto-riquenya 
que  lluita per aconseguir que la 
seva parella tingui un enterra-
ment digne i no vagi a parar a un 
fosa comuna.  

Com a l’original, hi ha dos con-
flictes, un d’intern, entre el deure 
a la família i el deure a les ordres 
de l’estat civil, i un altre d’extern, 
la lluita entre les germanes per 
resoldre un mateix problema de 
diferents maneres.

La versió que arriba al Teatre 
El Jardí durant aquest llarg pont 
(tres representacions) és la de 
la companyia altempordanesa 
Tequatre, que destaca per tenir 
una posada en escena minima-
lista, com diuen “amb un cert ai-
re d’intriga, tot i que el caràcter 
senzill i  desenfadat dels perso-
natges busca fer somriure el pú-
blic al llarg de la  representació”.  

Pel que fa al rerefons, el mun-
tatge “fa una reflexió sobre la re-
lació entre classes socials i te-
oritza sobre el fet que tots som 
indigents en potència. El fet de 
tenir una vida acomodada no  és 

antigona a nova york. Una imatge de promoció de l’obra

revisió del mite de sòfocles 
que condueix antigona als 
carrers de la gran ciutat

antigona a nova yorkY

diJous, divendres i dissabte 
a les 21 hores al teatre el 
Jardí

tres passisY

Les tres orquestres 
de la comarca en un 
mateix concert

 L’any passat es va 
programar per pri-
mera vegada un re-
cital que convocava 

en un mateix escenari les tres or-
questres que tenen seu a Figue-
res; l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, la Jove Orquestra de 
Figueres (JOF) i l’Orquestra Ver-
satile del Casino Menestral. El 
concert, que duia per nom, Con-
cert Ciutat i es va fer coincidir 
amb Santa Cecíla, patrona dels 
músics,  va ser un èxit total de pú-
blic, el Teatre El Jardí es va emple-
nar, i a més va permetre descobrir 
en un mateix espai a tota la plan-
ter d’intèrprets de la comarca. 
Aquest 2012 s’ha decidit donar 

Josep Pérez l figueres

H Nla jof. la jove orquestra de figueres durant el darrer Concert de fires

continuïtat a aquella iniciativa i 
també s’ha buscat una efemèri-
de  que l’emmarqui; l’atorgament 
del títol de ciutat a Figueres, un 19 
d’octubre de 1875. El recital tin-
drà lloc diumenge, 14 d’octubre, a 
les 20 hores al Teatre El Jardí. A la 
batuta trobarem als tres directors 
titulars de les formacions; Santi 
Escura (Versatile), Jordi Piccore-
lli (JOF) i Carles Coll (OCE). El re-
pertori inclou peces com “ Tita-
nic “ ( suite orquestral), “The Pit 
and the Pendulum” i “The Lord 
of the Rings”.  n

cartellera d’espectacles. el ProPer caP de setmana a figueres i garriguellaY

sinònim de felicitat, i una dissort 
pot fer variar completament el 
rumb de la  nostra vida”.

Dirigei xen la representació 
Jaume Pujadas i Àngels Barri-

l’orquestra de cambra de 
l’emPordà, la versatile i la 
Jove orquetra de figueres

participantsY

segrestadors amb molt a Conya. el cartell promocional de l’obra HN

El segrest de Guti i les misèries 
de la classe mitjana al Sindicat

Vamos a por Guti és el títol del 
muntatge que la companyia Pre-
jecte NISU presenta a la Sala Sin-
dicat de Garriguella el proper di-
vendres (23 h). La sinopsi té molta 
conya: quatre treballadors d’una 
immobiliària decideixen segres-

tar  Guti per desestabilitzar al Re-
ial Madrid i aconseguir que per-
di un partit contra el Barça amb 
l’objectiu de guanyar una apos-
ta milionària a Internet. La histò-
ria d’aquest rapte s’explica, però 
queda en un segon pla. En prime-
ra línia queden, perquè l’especta-
dor pugui reconèixer l’autèntica-

ment interessant, els dilemes, les 
inseguretats, les frustracions, els 
somnis, les humiliacions i el pate-
tisme de quatre personatges que 
carreguen sobre les seves esque-
nes la tediosa motxilla de la classe 
mitjana. L’entrada costarà 5 eu-
ros. Tot seguit hi haurà els Dj Sit i 
Guille. n

redacció/JPg l garriguella
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