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costi el que costi, ens farem escoltar”, canten a
La vida és per cantar-la junts, un tema d’ener-
gia 100% positiva que obre el disc. “Junts po-
dem canviar-ho tot quan unim les forces!”
(És la nostra història), “Si som forts, si som
forts, sobreviurem” (Si som forts), “Podem
fer-ho entre tots, que bateguin tots els cors”
(El so que mou el món, una cançó dedicada als
donants de sang i al Banc de Sang i Teixits), i
“És el sol dins d’una tempesta, llum entre la
foscor, és la flor enmig de la guerra, esperan-
ça en temps de por” (Esperança en temps de
por) són alguns dels missatges que envia el
grup a través de les cançons de 100.000 histò-
ries, que té com a primer single i videoclip la
cançó homònima. “És un títol que vol subrat-
llar que la nostra missió com a grup és expli-
car les nostres històries a través de les can-
çons. Volem fer cançons que expliquin histò-
ries, facin pensar i animin la gent”, diu Ferran
Massegú. El grup també es posa seriós per
parlar de “les relacions tòxiques i com supe-

rar-les” en cançons com ara Good bye, que
acaba així: “No decideixes per mi. Ja no! Ja no
em controles.”

El videoclip de la cançó 100.000 històries,
realitzat per Dani Feixas, explica “una histò-
ria que no té res a veure amb la cançó, simple-
ment una història més”. La portada del disc,
creada pel baixista i dissenyador habitual del
grup, Albert Parés, mostra un collage molt
punk d’imatges personals dels membres del
grup, algunes de la seva més tendra infància,
al mig de símbols i elements gràfics diversos
que conviden a fer-ne una lectura atenta per
trobar-hi petits detalls.

La presentació oficial de 100.000 històries
tindrà lloc el divendres 10 d’abril a la sala La
Mirona de Salt, dins del festival Strenes. La
sala Music Hall serà, el 9 de maig, l’escenari
de la presentació a Barcelona, on el grup tam-
bé haurà tocat el dia anterior dins del IV Fes-
tival Benèfic per la Lluita contra la Sida que
tindrà lloc a Razzmatazz, amb altres grups i
solistes catalans. De moment, els altres dos
concerts anunciats al web oficial del grup són
el del Vendrell, el 25 de juliol, i un altre a An-
dorra, el 21 de novembre. “Per a nosaltres és
emocionant aquest retrobament amb el pú-
blic per presentar un nou projecte.”

El que no canviarà en aquesta nova gira se-
rà l’aspecte uniformat, amb “camisa blanca,
traje i corbata amb estil” –així comença, jus-
tament, Good bye, encara que sigui per des-
criure un personatge no gaire simpàtic–, que
ja és la imatge de marca de Teràpia de Shock.
“Mantenim aquesta indumentària perquè
ens ha representat sempre com a grup i, a
més, és un senyal de respecte al públic. I tam-
bé, tot s’ha de dir, perquè no sabem què po-
sar-nos”, confessa en Massa. ❋

“És el disc que
hem portat més
preparat a l’estudi
de gravació”

ARTS ESCÈNIQUES XAVIER CASTILLÓN

El Festival Còmic de Figueres celebra la seva 8a
edició del 2 al 5 d’abril, i proposa una programació
que combina l’humor amb música, circ, mim i màgia

uè té lloc entre el dijous 2 i el di-
umenge 5 d’abril? Aquest any, la
Setmana Santa, però també el

vuitè Festival Còmic de Figueres, ja instal-
lat en aquestes dates abans tan solemnes
per programar una sèrie d’espectacles d’ar-
tistes nacionals i internacionals que es mo-
uen dins dels límits flexibles de l’humor, en
connexió amb altres arts escèniques, com
ara la música, el circ i la màgia. El festival,
organitzat per TiP Produccions, es desen-
volupa en dos espais principals: el Teatre El
Jardí i l’Espai Citroën (plaça Catalunya),
on tindran lloc els actes gratuïts.

Avui, però, ja s’inaugurarà a la Biblioteca
Fages de Climent (20 h) l’exposició Humor
2.0, que inclou una selecció dels fotomun-
tatges amb què la popular piuladora Do-
lors Boatella ironitza sobre l’actualitat a
través de les xarxes. L’exposició inclou tant
aquests memes en videoprojecció com
obra gràfica impresa. I es proposa una ex-
periència interactiva: durant els dies del
festival, una part de l’exposició arribarà a
El Jardí i la plaça Catalunya, on el públic
podrà fer-se fotografies amb les creacions
de Boatella i compartir-les per Twitter i
Instagram amb l’etiqueta #LOLFigueres.

El Festival Còmic s’obrirà dijous vinent a
El Jardí amb la gala inaugural (21 h, 15 i 12
euros), que serà conduïda pels personat-
ges-caricatura de Tomàs Molina i Mònica
Terribas a Polònia, interpretats per David
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Riure en plena Quaresma

Olivares i Agnès Busquets. Aquesta gala
per a tots els públics inclourà les actua-
cions de Carlos Latre, que hi portarà tot el
seu repertori d’imitacions; el també televi-
siu Peyu, amb el seu humor implacable; la
prestigiosa pallassa nord-americana Laura
Herts, i el trio Acrobarouf, els acròbates
més temeraris del Cirque du Soleil.

Divendres tindrà lloc a l’Espai Citroën
l’actuació de Cuncurulla, que estrenarà el
seu Circant, un circ empordanès i musical
(12 h) i, a la tarda, l’espectacle complet
d’Acrobarouf, Scratch! (18 h). La jornada es
tancarà a El Jardí amb Hotel Paradiso, dels

alemanys Familie Flöz, uns clàssics del tea-
tre de màscares (21 h, 15 i 12 euros).

Dissabte actuarà a l’Espai Citroën en
Jam, amb El Mêtre (18 h), un espectacle
d’humor gestual per a tots els públics, i a la
nit l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i
Jordi Purtí tornaran a El Jardí amb Concer-
to a tempo d’umore (21 h, 15 i 12 euros), co-
produït pel festival, on es va estrenar.

Diumenge s’obrirà amb la sessió col·lec-
tiva Somriure a la vida, en la qual Mari Luz
Lurbe conduirà quatre hores de joc, diver-
sió i meditació, al castell de Sant Ferran (de
10 a 14 h, gratuït). A la tarda tindrà lloc a
l’Espai Citroën un concert-espectacle de
La Troba Kung-Fú i el Circ Cric de Tortell
Poltrona (19 h) i tancarà el festival Anto-
nio Díaz, el Mago Pop, amb La gran ilusión
a El Jardí (21 h, 15 i 12 euros). ❋

Acrobarouf, en una
escena de l’espectacle
‘Scratch!’, que es
podrà veure el 3
d’abril a Figueres
/ DANIEL AMMANN




