
Plena i absoluta satisfacció dels
promotors del Festival Còmic de
Figueres. Al llarg dels cinc dies
que ha durat l’esdeveniment, des
de dimecres i fins diumenge, la
ciutat s’ha bolcat totalment en les
propostes impulsades aconsegu-
int omplir fins a la bandera el
Teatre El Jardí o la platea de la
plaça Catalunya. “La gent que ha
vingut a riure ens ho agraeix tant,
també els mateixos artistes que
marxen amb una emoció profun-
da i alegria; això és el sentit que
té tot plegat”, reconeix Xavier Va-
lentí, codirector del Festival jun-
tament amb Sergi Custey.

El repte de tirar endavant cada
edició del Festival Còmic és im-
portant. Aquest any, els promo-
tors han apostat per gestar dues
gales –la inaugural i l’Humor de
Micro– que han tingut una gran
acollida. També l’ha tingut l’es-
pectacle de l’artista Julien Cotte-
reau. “Portar perles com aques-
tes, que actuïn per primer cop a
l’Estat, costa trobar-les”, expli-
quen. El resultat, el públic d’El
Jardí emocionat i dempeus.

Retorn a la ciutadania
L’altre escenari que ha aconsegu-
it fer el ple, sens dubte, ha estat
l’Espai Citroën a la plaça Catalu-
nya. “Ha estat espectacular”, afir-
ma Valentí, tot assegurant que
com a promotors es deuen a
aquestes propostes gratuïtes. “És
el retorn que donem als ciuta-
dans”, assenyala convençut. Per
aquest espai, doncs, s’han pogut
veure i viure les múltiples cares
de l’humorista Pep Plaza i l’art de
la companyia de circ Kadavresky.

D’altra banda, la culminació del
Festival va ser apoteòsica, amb la
presentació del llibre de Pablo
Carbonell El Mundo de la tarán-
tula, i l’actuació de Los Toreros
Muertos, a El Jardí.

Quelcom que constaten els or-
ganitzadors és el fort impacte
mediàtic del Festival arreu del
país. “Figueres comença a ser un

punt calent de la Setmana San-
ta”, diuen tot afegint, però, que
“cal mirar de preservar aquest ni-
vell tenint en compte que hi ha
molt de treball al seu darrera i
molt d’esforç”. Per aquest motiu
demanen més implicació de les
institucions tenint en compte
que, l’any vinent, se celebra ja la
desena edició.
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El Festival Còmic genera altes
dosis d’emoció i somriures

Els organitzadors valoren la consolidació de la iniciativa i com la ciutat
se l’ha fet seva tot afirmant que ara cal més implicació de les institucions
�

Un moment d’una de les gales i la presentació del llibre. BORJA BALSERA
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TEMPORADA AL TEATRE EL JARDÍ-SALA LA CATE I CAPUTXINS DE FIGUERES�HIVERN-PRIMAVERA

S’acosta Sant Jordi i les presen-
tacions de les novetats literàries
es van succeint. Figueres, com a
capital de comarca, en monopo-
litza unes quantes. Aquesta set-
mana serà una marató ja que en
tan sols tres dies, des de dimecres
fins divendres i sempre a les 8 del
vespre, es presentaran quatre vo-
lums, entre ells els premis Mercè
Rodoreda i Sant Jordi 2016.

La cursa començarà dimecres
amb La vida sense la Sara Amat,
de Pep Puig, que es va endur el
guardó de la diada de les lletres
catalanes, el Sant Jordi. Aquesta
història emotiva i inoblidable la

presentarà una altra escriptora
premiada amb el Rodoreda l’any
passat, la figuerenca Mercè Cu-
artiella. L’acte, organitzat amb el
suport d’Òmnium Cultural, tin-
drà lloc a Llibres Low Cost, el ma-
teix espai on es presentarà, di-
jous, Jo també veia Bola de Drac
del guionista de ràdio i televisió
Josep Maria Bunyol. En aquest
volum, que presentarà la perio-
dista Mercè Mayné, Bunyol reviu
els records de més d’una genera-
ció catalana de la mà de perso-
natges com Els joves, Mr. Bean,
l’orca Ulisses o Magnum.

Divendres serà el torn d’una de
les escriptores més carismàti-

ques, l’Empar Moliner, que arri-
ba amb Tot això ho faig perquè
tinc molta por, recull de contes
amb el qual va guanyar el premi
Rodoreda. La presentarà l’arti-
culista Isabel Guzmán. L’acte es
farà a la terrassa de la Sidreria
Txot’s.

Novetat a Atenea
Canviant d’escenari –ara als an-
tics jutjats– i organitzadors, Ate-
nea ha convidat divendres l’es-
criptor i poeta Antoni Puigverd a
presentar La finestra discreta:
Quadern de la roda del temps, un
dietari de records personals, vi-
vències i pensaments. 
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Entre els autors destaquen Empar Moliner, premi Rodoreda, i Pep Puig, premi Sant Jordi�

Figueres escalfa motors per Sant Jordi
presentant quatre llibres en tres dies

Després de representar fa dos
anys la Fedra d’Espriu, amb un
elenc molt ampli, la companyia
figuerenca Taller de Teatre pre-
senta, aquest dissabte (21.00 ho-
res) i diumenge (18.00 hores) a la
Sala La Cate de Figueres, un
muntatge més senzill i amb me-
nys actors. Es tracta de Fuita,
una obra del dramaturg català
Jordi Galceran, “un espectacle
molt fresc i amb rerefons polític”,
com recorda el director del mun-

tatge, Alfons Gumbau.
Galceran és un mestre de la co-

mèdia. Les seves obres són sàti-
res àcides sobre la realitat banya-
des amb un humor intel·ligent.
Fuita no és l’excepció. Escrita el
1994, ja parlava de la corrupció
política i del poder. “És una obra
molt ben escrita que dóna moltes
possibilitats,  és una contínua sor-
presa”, afirma Gumbau, qui diri-
geix  un elenc eclèctic on es recu-
peren antics actors i s’incorporen
noves i joves promeses que bus-
quen renovar la formació. L’elenc
l’integren: Txema Alabert, Mar-
ta Juan, M. Elena Heredia, Ru-
bén Gifreu i Jaume Alsina. Com-
pleten el grup Magda Bosch com
a adjunta a la direcció i Montse
Bofill a la part tècnica.
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Taller de Teatre es deixa
seduir per «Fuita», una
comèdia de Jordi Galceran

La companyia, integrada
per antics i nous actors,
presenta aquest muntatge
tan fresc dissabte a la nit i
diumenge, ja a la tarda
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Els cinc actors que donaran vida a aquest muntatge. TALLER DE TEATRE

La visita nocturna al cementiri municipal ha tornat a registrar un ple
d’assistència en la convocatòria d’aquest diumenge passat. El triumvirat de
guies habitual (Bardalet, Dacosta i Seguranyes) ha comptat amb la
companyia del professor Daniel Genís, coautor de la conferència prèvia al
tanatori de la Funerària Vicens al costat del doctor Bardalet. La visita es va fer
en dos torns i per entrar a la sala d’autòpsies hi havia cua.
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