
Simfonova és un projecte mu-
sical nascut l’any 2013 que té la
voluntat d’apropar l’òpera i la
música simfònica al gran públic,
tant l’afeccionat a aquesta músi-
ca com els que s’hi endinsen per
primer cop. El lideren l’Orques-
tra Barcelona Filharmònica i el
cor Camerata Impromptu, dife-
rents cantants solistes i està pre-
sentat de forma didàctica per
Manel Gorgori. Un dels seus
muntatges, Només per a uns
quants?, que inclou la interpre-
tació de fragments d’òperes com

Nabucco, La Bohème, La Travia-
ta, Carmen, Norma o Lohengrin,
es podrà veure el divendres 6 de
maig al Teatre Municipal El Jar-
dí de Figueres.

Manel Gorgori, conegut perio-
dista especialitzat en temàtica
musical i un dels impulsors del
projecte Simfonova, oferirà
aquest mateix dissabte una xer-
rada a la galeria El Claustre per
facilitar les claus de la iniciativa
musical que ja ha conreat grans
èxits de públic, amb les entrades
exhaurides i l’auditori dempeus,
a espais com l’Auditori de Barce-
lona, el de Girona, a Reus, Tarra-
gona i Manresa, entre altres. 
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Manel Gorgori oferirà
una conferència dissabte
per explicar aquest projecte
que es podrà veure el dia 6
al Teatre El Jardí de Figueres

�

Simfonova apropa l’òpera al gran públic

Manel Gorgori. EMPORDÀ

Jean-Claude Grumberg és un
reconegut dramaturg francès
amb més d’una trentena d’obres
escrites i amb múltiples premis
teatrals. Tot i aquest bagatge, mai
s’havia estrenat una obra seva a
l’Estat espanyol i ara, de la mà del
director i actor Josep Maria Flo-
tats, és possible amb Ser-ho o no.
Per acabar amb la qüestió jueva,
una comèdia recent que aborda
un tema polític candent. Serà
aquest dissabte a les 9 del vespre
al Teatre Municipal de Figueres.

Flotats, que interpreta  un dels
personatges junt amb Arnau Puig,
explica que aquesta peça “està
construïda a partir d’un pretext:
unes converses entre dos veïns
d’una mateixa escala, d’horitzons,
coneixements i creences antagò-
nics”. A través de les converses
apareix el gran tema, el de la iden-
titat col·lectiva i la personal, junt
amb la tolerància. Es tracta de te-
mes que apareixen una vegada i
una altra en l’obra de Grum berg,
autor que evoca sempre la memò-
ria històrica per discernir la vio-

lència o l’absurd del present.
“Ser-ho o no és una obra que ha

après molt del teatre de l’absurd i

l’ha superat després d’haver-se
enriquit de la seva experiència”,
diu Flotats, que incideix en la idea
que és a través d’un diàleg incisiu
entre els dos personatges i un hu-
mor irresistible i intel·ligentíssim
que “ens porta a interrogar-nos
sobre temes importants de la con-
dició humana: el compromís ètic,
social i moral amb un mateix,
amb propis i estranys, amb la llen-
gua, la cultura i la història”.
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Josep M. Flotats reflexiona sobre 
el compromís ètic, social i moral

Interpreta, junt amb Arnau Puig, l’obra «Ser-ho o no» de Jean-Claude Grumberg�

Flotats i Arnau Puig dialoguen sobre la condició humana. ROS RIBAS

REPRESENTACIÓ DE «SER-HO O NO.
PER ACABAR AMB LA QÜESTIÓ JUE-
VA» DE JEAN-CLAUDE GRUMBERG
� Teatre Municipal de Figueres. 
� Dissabte 30, a les 21.00 hores.

L’ACTE

CONFERÈNCIA «NOMÉS PER A UNS
QUANTS?» AMB MANEL GORGORI
� Galeria El Claustre de Figueres. 
� Dissabte 30, a les 12.00 hores.
CONCERT SIMFONOVA � Teatre de
Figueres. � Dissabte 6, a les 21.00 h

ELS ACTES

TEMPORADA AL TEATRE EL JARDÍ-SALA LA CATE I CAPUTXINS DE FIGUERES�HIVERN-PRIMAVERA
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972 510 722 - 669 550 169

Sant pau, 65 · FIGUERES

blondegirl-tattoo@hotmail.com
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ESPECIALITAT EN BMW 
I VEHICLES D’IMPORTACIÓ

MECÀNICA, ELECTRICITAT 
I PNEUMÀTICS.
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C/ Garrigàs, 13 - FIGUERES
SECTOR RECINTE FIRAL

Tel. 972 505 555 - Fax 972 670 470
info@tallerjuanola.com
www.tallerjuanola.com

DDEL MOLINETFLECA
CAFETERIA

JA PODEU ENCARREGAR LA NOSTRA BRIOXERIA XXL
CROISSANTS, NAPOLITANES, ENSAÏMADES...

Vilafant, 69
FIGUERES

T. 972 902 167
648 000947

central@delmolinet.com
www.delmolinet.com15
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“LA PEIXATERIA”
Reserva el teu 

peix fresc i marisc
Gaudeix de les Fires!

Ample, 32, local C  •  FIGUERES •  M 622 230 963 •  T 972 501 755
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SEGUNDA MANO
PPAGO AL CONTADO

DESALOJO DE PISOS, LOCALES Y TIENDAS, MUDANZAS Y TRANSPORTES

Progrés, 23 · FIGUERES · Tel. 972 672 781 / 639 329 546
Horario: de10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h

segundamanofigueres@gmail.com
www.segundamanofigueres.com ·     segundamanofigueres
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• SOFÁS, SOMIER, LAVADORA, FRIGORÍFICO, CONGELADOR,
COCINAS, MUEBLES DE HABITACIÓN, MESAS, SILLAS, ETC.

Oferta
colchones

00
00
00
00
0


