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El cantautor figuerenc
Joanjo Bosk ha estat un
dels músics seleccionats
per la revista Enderrock
per acostar la música als
alumnes de diferents ins-
tituts catalans. El cantant
formarà part d’una nova
edició del cicle Músic del
Mes, que organitzen con-
juntament Enderrock,
l’Institut de Cultura de
Barcelona (Icub) i el Con-
sorci d’Educació de Barce-
lona. Aquesta proposta té
l’objectiu de mostrar com
és la feina de músic profes-
sional als estudiants de se-
cundària i, enguany, apro-
fundeix en l’ofici de cons-
tructor de cançons. Així
doncs, vol ajudar a fer que
els més joves s’adonin de la

importància de la poesia
en la música a través de la
figura dels cantautors.
Juntament amb Joanjo
Bosk, a més, en aquest ci-
cle també hi seran pre-
sents Toni Xuclà, Merit-
xell Gené i Judit Nedder-
mann.

A banda d’això, aquest
mes de març serà un mes
intens per a l’artista ja que
el diumenge 29 oferirà un
concert molt especial al
Teatre de Bescanó. Aquell
dia Joanjo Bosk disposarà
de la col·laboració de dife-
rents músics per enregis-
trar el que serà el seu pri-
mer disc en directe, que
repassarà tant el seu últim
treball, Figueres-Gernika,
com els seus treballs ante-
riors. Ho farà, a més, en el
marc del festival Barna-
sants. ■

Joanjo Bosk
porta la música
als instituts
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a El cantant participa en el cicle Music
del Mes que organitza ‘Enderrock’

El cantautor Joanjo Bosk serà un dels protagonistes del
cicle Músic del Mes ■ XAVIER MERCADERLa vuitena edició del Festi-

val Còmic de Figueres tin-
drà lloc del 2 al 5 d’abril i
arrencarà amb La Gala in-
augural al Teatre El Jardí,
conduïda pels personat-
ges de caricatura de To-
màs Molina i Mònica Ter-
ribas (David Olivares i Ag-
nès Busquets, respectiva-
ment) i Carlos Latre, amb
el seu repertori d’imita-
cions. Hi desfilaran també
la pallassa americana Lau-
ra Herts, Peyu i el seu dis-
curs mordaç i Acrobarouf,
el trio “d’acròbates teme-
raris del Cirque du Soleil”.

La cita anual de l’humor
a Figueres, que coincideix
amb els dies de Setmana
Santa, afronta la vuitena
edició amb la mateixa línia
de les edicions prece-
dents: una programació
variada amb artistes i es-
pectacles de teatre inter-
nacional d’estrena al país,
artistes catalans, concerts
i actuacions gratuïtes al
carrer, mim, circ, màgia i
actualitat en clau d’hu-
mor.

Entre aquesta progra-
mació destaca l’actuació
de la companyia berlinesa
Familie Flöz, uns refe-
rents mundials en teatre
de màscares, per l’estrena
a Catalunya de l’obra Ho-
tel Paradiso. Antonio
Díaz, també conegut com

El Mago Pop, tot i repetir
en el festival, ja té pràcti-
cament totes les entrades
venudes per a la seva ac-
tuació del dia 5.

L’Orquestra de Cambra

de l’Empordà i l’espectacle
de Joan Garriga i Tortell
Poltrona seran algunes de
les altres cites d’aquesta
edició, a més d’una exposi-
ció de fotomuntatges en

videoprojecció en dife-
rents espais de la ciutat i la
possibilitat de seguir un
Taller de felicitat o una
sessió de teràpia del riu-
re. ■
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a Tindrà lloc del 2 al 5 d’abril i els personatges caricaturats de Tomàs Molina i
Mònica Terribas faran la gala inaugural a La diversitat marca la vuitena edició

Els personatges del
‘Polònia’ visitaran el
Festival Còmic de Figueres

Familie Flöz presentarà per primer cop a Catalunya ‘Hotel Paradiso’. A baix, Tortell Poltrona i
Joan Garriga, i l’imitador de Tomàs Molina, altres protagonistes del festival ■ EL PUNT AVUI

Els agents de la gendar-
meria van participar en la
recerca d’un jove autoes-
topista que va sostreure
de manera violenta l’auto-
mòbil a una conductora
que, uns instants abans,
el va recollir amb el vehi-
cle. Els fets van tenir lloc

dimarts de la setmana
passada. Segons va expli-
car el diari L’Indépen-
dant, la víctima circulava
sola amb el seu cotxe per
l’A-9. Es tracta d’un tram
de l’autopista E-15, que
en part discorre pel Ros-
selló i que enllaça amb
l’AP-7. A l’altura del terme
municipal de la Jonquera,
la denunciant es va aturar

i va agafar un vianant que
estava fent autoestop a
peu de carretera. Quan
duien poca estona de tra-
jecte, el noi va dir a la con-
ductora que tenia una ur-
gència i li va insistir que
parés. Ella així ho va fer i
es va dirigir a l’àrea de des-
cans de la Porta Catalana.
Un cop va haver estacio-
nat, l’agressor va subjec-

tar-la violentament, la va
empènyer cap a l’exterior
del turisme i va escapar
amb l’automòbil.

Després del succés, la
víctima de l’assalt va avi-
sar ràpidament els gen-
darmes de la unitat de se-
guretat vial, entre els
quals es va difondre àm-
pliament la informació so-
bre les característiques

del cotxe sostret. Una ve-
gada el van interceptar,
els efectius van iniciar la
persecució del fugitiu. Va
ser localitzat pels investi-
gadors del departament
francès del Gard. El con-
ductor, en un principi, va
aconseguir esquivar els
policies, si bé va acabar te-
nint un accident al depar-
tament de Droma.

En el transcurs de la
persecució, va perdre el
control del vehicle, que va
sortir de la calçada i va
quedar immobilitzat. Va
ruixar l’interior de l’auto-
mòbil amb oli del motor
amb l’objectiu d’esborrar

rastres amb què el pu-
guessin identificar i va fu-
gir corrents. L’home, fi-
nalment, va ser atrapat a
poca distància de la Na-
cional 7, a la localitat de
Torretas de Lop, a la Pro-
vença. Va ser retingut
pels gendarmes de l’esca-
mot de l’autopista de Mal-
atavèrna i de la brigada de
Montelaimar. Va quedar
arrestat com a presumpte
responsable d’un delicte
de robatori amb violència.
Quaranta-vuit hores des-
prés, va ser traslladat als
jutjats de Perpinyà, on va
tenir lloc la celebració
d’un judici ràpid. ■

Una conductora recull un
autoestopista i ell li roba el cotxe
G. Pladeveya
LA JONQUERA


