
La Gran Gala Inaugural és un
espectacle únic i irrepetible que
el públic espera amb candeletes.
Tot i que no caldria: el Festival
Còmic ja omple el Teatre El Jar-
dí d’espelmes. Com cada any, Fi-
gueres rep la primavera vestida
de cabaret.

En aquesta ocasió, el Lido i el
Crazy Horse de París cediran per
una nit dos dels seus millors ar-
tistes al festival: el mim-clown
Housch-ma-Housch i el catas-
tròfic però sorprenent mag Otto
Wessely. També es podrà gaudir

en directe del popular i salat hu-
morista televisiu Santi Rodrí guez
(El Club de la Comedia, 7 Vidas)
en una gala conduïda pel senyor
Bohigues, el cambrer amb més
conya de tot Catalunya.

Humor excèntric
Directament des de París,
Housch-ma-Housch ens portarà
el seu humor més excèntric. És
ucraïnès, treballa a París i resideix
a Alemanya: un autèntic marcià.
Un mim-clown d’estil inclassifi-
cable. Format a l’Escola de Circ
de Kíev, premiat en nombrosos

festivals, arriba a Figueres provi-
nent del Lido de París, amb esca-
la al Festival de Montecarlo. 

El seu company d’aventures

serà Otto Wessely, que oferirà un
espectacle total. El seu primer
truc va ser néixer el dia de la in-
vasió russa al seu país, Àustria, i
fer-se mag. Desastrós, decadent,
entranyable. De París a Las Ve-
gas, amo i senyor dels cafès-tea-
tre, els cabarets i els music-halls.
Actualment, estrella del Crazy
Horse parisenc.

Una gala de referència
La voluntat del Festival és fer créi-
xer la Gran Gala Inaugural i con-
vertir-la en un espectacle de refe-
rència, també amb els millors ar-
tistes del país, que cada any pujen
el llistó una mica més. Així doncs,
en la inauguració del Festival,
Santi Rodríguez ens demostrarà
que el seu humor és fruit d’una

combinació explosiva: andalús i
humorista amb una mescla de re-
signació i ironia. Aquesta sensa-
ció constant d’improvisació,
aquest treure petroli de qualsevol
situació... i sempre des de la més
pura alegria que el caracteritza.

Un personatge entranyable
I qui no coneix el senyor Bohi -
gues?, un personatge que habita
fa més de quinze anys dins l’actor
terrassenc Eduard Biosca. Ha
conquerit també el programa
Versió RAC1 de Toni Clapés i tota
TV3. El seu pessimisme desprèn
optimisme. Ho critica tot. És el
cambrer ideal.

En definitiva, un espectacle de
clown, màgia i bon humor que al
llarg d’una hora i mitja farà riure
el públic sense parar.
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La gala inaugural es vesteix amb
la màgia dels cabarets parisencs
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AGENDA
CLAUS � ACTIVITAT � LLOC  � DIA I HORA

ACTIVITATS

DIJOUS
FIGUERES

� PROTAGONISTES
Housch-ma-Housch, Otto
Wessely, Santi Rodríguez i 
Sr. Bohigues

� TÍTOL DE L’ESPECTACLE
Gran Gala Inaugural

� Teatre Municipal El Jardí 
� 21.00 hores
� El Teatre es torna 
a transformar en un cabaret 
de bon humor 
en el qual no faltarà ni l’humor
més excèntric, ni el més popu-
lar i salat.

24
març

Es podrà gaudir del popular humorista Santi Rodríguez en un espectacle conduït pel Sr. Bohigues�

Els actors 
que intervenen 
a la gala del dijous

La voluntat és fer créixer 
la «Gran Gala Inaugural» cada
any una mica més i convertir-la
en un espectacle de referència 

En aquesta ocasió, El Lido i 
el Crazy Horse de París cediran
per una nit dos dels seus
millors artistes per al Festival

El popular humorista Santi
Rodríguez participa en la Gala,
que conduirà l’entranyable
Senyor Bohigues
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