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Podem aventurar que el
públic que assisteixi avui a
la funció de Don’t explain,
dels The Umbilical Bro-
thers, sortirà amb la sensa-
ció d’haver fet un desco-
briment, entre d’altres co-
ses perquè a l’Estat espa-
nyol se’ls ha vist ben poc i,
a Catalunya, menys. Es
tracta de dos mims excel-
lents, capaços de recrear
una situació concreta, gi-
rant-la fins a convertir-la
en quelcom tan surrealista
com còmic, amb una tèc-
nica de mim i clown depu-
radíssima, en la línia de
grans mestres i estrelles
del gènere, com ara Les
Bubb, Johnny Melville,
Rowan Atkinson o Peter
Shub, que tindrien el seu
equivalent a l’Estat o a Ca-
talunya en Yllana, El Tri-
cicle, Vol Ras o el mateix
Cascai Teatre. La compa-
nyia australiana hi afe-
geix, a més del teatre d’hu-
mor gestual, una inusual
capacitat dels dos mem-
bres del duet per imitar to-
ta mena de sorolls, una ca-
pacitat que, sincronitzada
amb el moviment, han dut
al virtuosisme.

Orphéon Célesta (Em-
manuelle Hussenot, Pa-
trick Perrin i Christina Po-
nard) és un altre dels plats
forts del festival, amb De
la fuite dans les idées.
Aquest trio de músics i lu-
tiers francesos, autoano-
menats la big band més
petita del món, fan revi-
sions d’estàndards del
jazz, afegint-hi molt d’hu-
mor i interpretant-los amb
la quarantena d’instru-
ments inversemblants que

ells mateixos construeixen
amb diversos materials.

El veterà Avner, que
presenta el seu espectacle
Exceptions to gravity, la
pallassa Gardi Hutter
(Joana d’Arc) i els cata-
lans Los Dos Los (Volare),
completen el cartell del
festival. Avner, a més, ha
ofert, des de dimarts i fins
avui, un curs intensiu per a
còmics, en què la matèria a

estudiar era l’energia i els
recursos per a gags i esce-
nes. Per la seva banda, la
inclusió de la pallassa su-
ïssa Gerdi Hutter en el car-
tell respon a la voluntat de
l’organització de fer visi-
ble la representació de
l’humor femení en un àm-
bit en què predomina el
factor masculí, una carac-
terística que tant Custey
com Valentí volen que es-

devingui un signe d’iden-
titat del festival. En la pri-
mera edició, la represen-
tant de l’humor femení va
ser la pallassa Pepa Plana.

Per riure amb la mainada
El Festival Còmic, a més,
també ha programat es-
pectacles específics per a
un públic familiar, en què
ha inclòs una de les millors
companyies de titelles es-

panyoles, els malaguenys
Espejo Negro, que a més
de fer espectacles d’un hu-
mor absolutament irreve-
rent i gamberro per a
adults, també en creen de
destinats a nens. En aquest
cas a Figueres es podrà
veure La vida de un piojo
llamado Matías, que ex-
plica la vida i les vicissi-
tuds d’un poll, en Matías,
que neix al clatell d’un
maquinista, i que en passa
de tots colors. El més inte-
ressant d’aquesta compa-
nyia, independentment del
text, és la seva exquisida
tècnica en la manipulació
d’objectes i titelles.

Pel que fa als especta-
cles familiars, també hi ha
incloses dues companyies
de referència al nostre
país, com La Tal, que pre-
senta Click!, i La Baldufa,
que presenta El llibre ima-
ginari. Els andalusos Va-
galume portaran a Figue-
res l’espectacle de carrer A
cuadros, una cercavila
protagonitzada per uns pe-
culiars escocesos, mentre
que, com l’any passat,
també hi ha espai per a les
companyies locals. En
l’anterior edició van ser
Capa i Espasa, i en aques-
ta, la companyia local La
Bèstia Peluda presenta
Laif is laif.

El festival s’ha traslla-
dat a la sala d’El Molí de
l’Anguila a causa de l’ac-
tual context de crisi, que
no ha permès que el pressu-
post, de poc més de 70.000
euros, hagi estat suficient
per a la instal·lació de la ve-
la al Parc Bosc, com es va
fer en la primera edició.

Figueres mostra els colors de l’humor
La segona edició del Festival Còmic comença avui amb The Umbilical Brothers com a caps de cartell
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(*) Espectacles familiars 

(**) Espectacle familiar a l'aire lliure, 

que es farà al Parc Bosc

Lloc: Tots els espectacles es faran al 

Molí de l'Anguila

Venda anticipada d'entrades: Oficina 

de Turisme de Figueres (972 50 31 55)

Preus: espectacles d'adults (12 euros); 

espectacles familiars (nens i nenes, 

gratuït. Adults, 5 euros)

Més informació: www.festivalcomic.cat

Avner 
The Eccentric

The Umbilical BrothersEspejo Negro

Vagalume Teatro

● Els australians The Umbilical Brothers obri-
ran avui (22.30h), a la sala d’El Molí de l’An-
guila, la segona edició del Festival Còmic de
Figueres, que se celebra des d’avui fins al 3 de

DANI CHICANO / Figueres maig. La companyia australiana i els francesos
Orphéon Celesta, juntament amb el clown Av-
ner Eisenberg, són els caps de cartell d’aquest
festival, que va néixer gràcies a la iniciativa de
Titin Custey i Xavier Valentí, amb el suport,

incondicional en la primera edició, de l’Ajun-
tament de Figueres. Custey i Valentí al·leguen
que calia omplir un buit a les comarques giro-
nines en aquest àmbit, i que bogeria i Empordà
fan un «binomi interessant».

Papiol presenta
«Devos a vós» a
Vilablareix
● Vilablareix. El clown
gironí Claret Papiol,
acompanyat del saxo-
fonista Jordi Borrell,
porta avui (21h), a la sa-
la polivalent de Vila-
blareix, l’espectacle
d’humor Devos a vós,
en què ret homenatge a
l’humorista belga Ray-
mond Devos. El mate-
rial amb què va treba-
llar Devos és part de
l’espectacle de Papiol,
mentre que Jordi Bor-
rell és «el saxospitós».
El clown és «el reparti-
dor de paraules», amb
les quals construeix en-
ginyosos jocs, servint-
se de l’aspecte semàn-
tic i fonètic per crear
malentesos, humor ab-
surd i surrealista, por-
tant les idees i els con-
ceptes que expressen
les paraules al límit de
l’imaginari. / EL PUNT

Adolfo Roitman
explica a Besalú
els Manuscrits
del Mar Mort
● Besalú. L’antropòleg i
expert en pensament
jueu antic Adolfo Roit-
man (Buenos Aires,
1957), director del San-
tuari del Llibre del Mu-
seu d’Israel, explicarà
demà (18h) els misteris
que envolten els Ma-
nuscrits del Mar Mort
en una conferència a la
Sala Gòtica de la Cúria
Reial de Besalú orga-
nitzada per l’associació
Tarbut Sefarad. La xer-
rada permetrà als assis-
tents aprofundir en l’e-
nigma d’aquests ma-
nuscrits, que van ser
descoberts el 1947 a
Qumran i que aporten
dades reveladores de
les fonts del cristianis-
me. / EL PUNT
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