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Amb la primavera no no-
més arriba la moda. A Fi-
gueres el canvi estacional
es rep amb molt d’humor i
amb la visita d’alguns dels
còmics més destacats de
l’escena internacional. Hi
té lloc del 23 al 27 de març
el Festival Còmic, que en-
guany arriba a la novena
edició. Un esdeveniment
obligat per als amants de
les arts escèniques en ge-
neral i la comèdia en parti-
cular. I més que mai, per-
què la presència de noms
com Julien Cotterau,
Housch-ma-Housch, Otto
Wessely, la Compagnie
Kadavresky i la Compag-
nie Pasvupaspris presti-
gien el cartell d’aquest fes-
tival, que ja és un referent.

Com a plat fort, el mim i
clown francès Julien Cot-
terau, que estrenarà el seu
espectacle Imagine-toi
(25 de març), una obra
mestra que fa deu anys
que meravella especta-
dors de tot el món. I els
més afortunats participa-
ran en una experiència
formativa exclusiva per a
actors professionals mit-
jançant el taller que farà
durant dos dies. I la conne-
xió París-Figueres s’inten-
sificarà amb la gala inau-
gural (24 d’abril, a les 21
h), amb l’actuació de
Housch-ma-Housch, con-
siderat un autèntic mar-
cià d’estil inclassificable,

format a l’Escola de Circ
de Kíev i premiat arreu.
L’acompanyarà Otto Wes-
sely, figura del mític Crazy
Horse, propietari i senyor
dels cafès teatre, els caba-
rets i els music-halls.

I per complaure la de-
voció figuerenca pel sur-
realisme i el circ, què mi-
llor que les acrobàcies i
els malabars de la Com-
pagnie Kadavresky (26
de març), que estrenaran
per a l’ocasió l’espectacle
L’effet escargot. I més

circ és el que portaran
Les Moldaves (27 de
març), uns clowns espe-
cialistes en acrobàcies i
jocs malabars. Una altra
actuació a l’escenari gra-
tuït instal·lat a la plaça Ca-
talunya de la capital em-
pordanesa és la que oferirà
l’humorista i cantant Pep
Plaza (25 de març).

Com a producció del
festival destaca la nit Hu-
mor de Micro (26 de
març), dedicada al monò-
leg al més pur estil stand-

up, que reunirà el talent
de quatre còmics especia-
litzats, com són Àlex
O’Dogherty, José Corba-
cho, Peyu i Godoy.

L’actuació de cloenda
del festival serà a càrrec
dels mítics Los Toreros
Muertos, que oferiran un
concert espectacle al
Teatre el jardí. Pablo Car-
bonell, el líder de la ban-
da, presentarà també en
el marc del festival el seu
llibre El mundo de la ta-
rántula, publicat per

l’editorial independent
Blackie Books, en un acte
organitzat juntament
amb la llibreria Low Cost
de Figueres.

Altres activitats són els
tallers de risoteràpia i ioga
del riure per a tots els pú-
blics que organitzen di-
versos barris de la ciutat.
Tot, perquè Figueres
aculli amb humor aquest
festival còmic, que l’any
que ve arribarà plena-
ment consolidat a la pri-
mera dècada de vida. ■
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Humor primaveral
La novena edició del Festival Còmic de Figueres rep alguns dels millors humoristes,
amb Julien Cotterau, Housch-ma-Housch i Otto Wessely com a caps de cartell

El ‘marcià’ Housch-ma-Housch serà un dels protagonistes de la gala inaugural del IX Festival Còmic ■ ARXIU

Tindrà lloc entre
el 23 i el 27 de
març i clourà
amb l’actuació
de Los Toreros
Muertos
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Catalunya Ràdio i el grup
TeleTaxi han arribat a un
acord perquè l’emissora
Ràdio TeleTaxi enllaci en
les connexions horàries
amb els titulars de les ho-
res en punt de Catalunya

Informació. “Des del
1982, Ràdio TeleTaxi ha
esdevingut una valuosa ei-
na d’integració i normalit-
zació d’uns col·lectius arri-
bats d’arreu de l’Estat”, va
destacar el president del
grup TeleTaxi, Justo Moli-
nero, que va valorar l’a-
cord amb Catalunya Ràdio
en la línia “d’ampliar l’ofer-
ta radiofònica amb els in-
formatius radiofònics
amb més audiència i credi-
bilitat del país”. ■

Ràdio TeleTaxi
emetrà connexions
informatives de
Catalunya Ràdio

Mateixos butlletins horaris
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Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, amb Justo
Molinero, fundador de Ràdio TeleTaxi ■ CATALUNYA RÀDIO


