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FSTIVAL CÒMIC FIGUERES�DEL 23 AL 27 DE MARÇ

La primavera arrenca amb molt
d’humor a Figueres.  Del 23 al 27
de març,  el Festival Còmic apro-
parà el públic a les diferents sen-
sibilitats del riure. En aquesta
nova edició, es vol seguir explo-
tant la idea de cabaret, amb es-
pectacles exclusius i l’oportunitat
de descobrir noves propostes in-
ternacionals com Housch-ma-
Housch i Otto Wessely a la gala in-
augural. Julien Cottereau és un al-
tre dels grans artistes que actua-
ran al Festival, per al públic fami-
liar (dia 25),  a El Jardí. L’endemà,
durant els monòlegs Humor de
micro,  la nit, al teatre, serà ame-
nitzada per una banda de rock,
amb músics de Figueres.

Les famílies podran gaudir,
gratuïtament, de l’oferta de l’Es-
pai Citroën, a la plaça Catalunya,
per on passaran propostes com la
de Pep Plaza amb el seu especta-
cle musical i d’imitacions, la com-
pa nyia Kadavresky i Les Molda-
ves. Prèviament, dimecres, la pro-
gramació començarà amb What
We Do in the Shadows, a Cineclub
Diòptria, un film excepcional di-
rigit per Taika Waititi i Jemaine

Clement que dóna el tret de sor-
tida al Festival.

Activitats paral·leles
L’objectiu del Festival és descen-
tralitzar el riure, així que nova-
ment s’han convocat activitats pa-
ral·leles com ara l’edició del ioga
del riure, que ha tingut una ex-
cel·lent acollida i ja té cobertes to-
tes les places, o els tallers de riso-
teràpia als barris que encara pot
admetre els darrers participants.

FIGUERES | SÒNIA FUENTES

Propostes internacionals com Julien Cottereau i Otto Wessely i els grans humoristes del país, conviuran durant quatre dies�

Figueres torna a ser capital de l’humor

La Gala inaugural de dijous comptarà amb artistes internacionals, procedents de París. FESTIVAL CÒMIC

23 DE MARÇ
� Projecció: What We Do in

the Shadows � La Cate
� 21 hores. � 5 euros

24 DE MARÇ
� Gran Gala Inaugural. 

� Jardí � 21 hores. � 15/18 euros
25 DE MARÇ
� Pep Plaza � Espai Citroën 

� 17.00 hores. � Gratuït
25 DE MARÇ
� Julien Cottereau � Jardí

� 21.00 hores. � 12/15 euros

25 DE MARÇ
� Risoteràpia als barris

� Rally Sud � D’11 a 14 hores. 
� Gratuït

26 DE MARÇ
� Cia Kadavresky � Espai Ci-

troën � 17.00 hores  � Gratuït
26 DE MARÇ
� Humor de micro

� Jardí � 21.00 h. � 15/18 euros
26 DE MARÇ
� Risoteràpia als barris

� Horta de l’Hospital

� D’11 a 14.00 h. � Gratuït
27 DE MARÇ
� Cia Pasvupaspris � Espai

Citroën � 17.00 hores  � Gratuït
27 DE MARÇ
� Toreros muertos

� Jardí � 21 hores. � 15 euros
27 DE MARÇ
� Ioga del riure � La Cate �

D’11 a 14.00 hores. � Gratuït
27 DE MARÇ
� El mundo de la tarántula

� Teatre Jardí � 18.00 hores. 
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LES ACTIVITATS

El Mundo de la Tarántula és
un dels llibres de l’any, segons

l’editorial independent Blackie
Books, una obra autobiogràfica a
través de la qual Pablo Carbonell re-
lata, amb el seu peculiar estil, dife-
rents esdeveniments que han influït
en la seva trajectòria com a artista i
han conformat la seva personalitat
caòtica i irreverent. El Festival Còmic
i Llibres Low Cost han programat un
acte per presentar el llibre el dia 27
de març a les sis de la tarda, al saló
de descans del Teatre Jardí.  L’acte
serà retransmès via Periscope a tra-
vés de la Revista Esguard que es
traslladarà a Figueres amb el seu Es-
guard On Tour per entrevistar l’artis-
ta. El mateix dia a les 9 del vespre,
tindrà lloc el concert En Vivo. Los to-
reros Muertos. REDACCIÓ | FIGUERES

�

Les memòries de Pablo
Carbonell, al teatre

SÓN, EN TOTAL, SETZE BALLARINES D’ENTRE 7 I 22 ANYS les que integren el Jove Ballet de Figueres, una nova
formació que es va presentar divendres passat al centre de dansa Marta Coll, amb l’assistència de l’alcaldessa Marta
Felip. Durant l’acte, les ballarines van oferir un tastet de les coreografies que presentaran a la Dance Word Cup. El Jove
Ballet de Figueres ha nascut amb la voluntat de donar acollida a ballarines de les diferents escoles de dansa de la
ciutat i una manera creativa de difondre el nom de Figueres.

�

El Jove Ballet de Figueres es presenta en societat

BORJA BALSERA
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FESTIVAL CÒMIC
� Diferents espais
� Del 23 al 27 de març
� www.festivalcomic.cat
#FestivalCòmic

L’ACTE


