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CULTURES

L’associació La Crica de Manre-
sa celebra avui la quarta edició de
la Gala de Circ, al teatre Kursaal de
Manresa. L’espectacle aplegarà ar-
tistes locals i forans en una nova ex-
hibició del gènere a la ciutat per la
festa major.

La gala va començar amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer el
circ a la ciutat i oferir als
artistes manresans la
possibilitat d'actuar en
una nova i potent infra-
estructura com és el
teatre Kursaal. En les pri-
meres edicions només ac-
tuaven professionals o afi-
cionats locals. Actualment l’esde-
veniment porta a Manresa diver-
sos artistes de circ de fama inter-
nacional.

Enguany La Crica ha convidat la
contorsionista Julie Bergez, que va
treballar durant 5 anys al Cirque du
Soleil, la trapezista Mari Paz Aran-
go, l’equilibrista Joel Martí, la com-
panyia Circ Pistolet i els gimnastes
Jordi Torres i Cristina Masfred,
dos manresans formats al gim-
nàs Egiba i que es preparen per
participar en els mundials de tram-
polí. L’acte comptarà amb l’actor
Marc Font, que ja va fer la presen-

tació de l'any passat. «Aquest cop
hi ha molt bon nivell i tornem a te-
nir representació local», explica
Sira Bové, membre de l’associació
i organitzadora de la gala.

La companyia Pistolet també és
de Manresa i va néixer de la mà de
Rat Serra, membre de La Crica.
Normalment les companyies no
participen en aquest acte ja que
l’organització prefereix números
individuals d’entre 5 i 10 minuts.
No obstant aix´ò, s’ha volgut in-
cloure aquest nou grup, format per
sis persones, que farà un mostra
dels projectes en que treballa. 

Sira Bové destaca la diversitat
del públic de la gala. «Nor-

malment omplim el Kur-
saal de gent de perfils
molt diferents i de totes
les edats. El fet que co-
incideixi amb la festa

major i tingui un preu
assequible també hi aju-

da», diu l’organitzadora.
Per als qui es quedin amb ganes

de saber més coses sobre circ,
demà divendres des de les 6 de la
tarda i fins a les 8 del vespre La Cri-
ca oferirà tallers de malabars i
equilibris al jardí del Casino.
Aquesta activitat està totalment
oberta al públic i pretén oferir un
tastet de la feina que fa l’associació. 

Quatre anys de La Crica 
Els sis fundadors de l’associació
van atendre l’any passat uns 150
alumnes en els seus cursos de
circ. Gairebé un centenar eren
menors d’edat. «Ve gent de tota la

comarca i del Berguedà. Hem tin-
gut un gran increment d’alumnes
i a vegades comptem amb alguns
professors de fora ja que nosaltres
sols no podem assumir tota la
càrrega dels cursos», assegura
Bové. Hi ha aprenents des de 3 fins
a 45 anys. Enguany l’associació
també ha ofert activitats estivals
per als joves. La Crica va organit-
zar un casal per infants i tallers de
circ per a adolescents. 

De cara al futur
Continuant amb la seva voluntat
d’ambaixadora del circ a la co-
marca, l’associació es  planteja
nous reptes. Al voltant de les fes-
tes de Nadal volen estrenar uns
Pastorets. 

Els seus dirigents també desit-
jarien posar en marxa una branca
social que pogués becar joves sen-
se recursos perquè fessin algun
dels cursos que ofereixen. «El curs
passat vam becar un noi, però per
ampliar el fons de beques neces-
sitaríem la col·laboració de més
entitats o de l’administració pú-
blica», afirma Bové.
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Una contorsionista del Cirque
du Soleil i dos gimnastes de
l’Egiba seran a la Gala de Circ
La quarta edició d’aquesta iniciativa que se celebra cada any per la

Festa Major de Manresa al Kursaal es portarà a terme aquest vespre


En les primeres edicions només actuaven artistes locals, ara l’acte porta professionals del circ de tot el món
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L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35.
Manresa. � DIA: avui dijous, a les 21 h.
� ENTRADES: 7 euros. Venda a taquilles,
www.kursaal.cat i 93 872 36 36.
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El concert Catalunya Europa
1714 inaugurarà el 10 de setembre
la temporada del Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada, que depararà
setze propostes musicals i escèni-
ques fins a final d’any. El recital, di-
rigit per l’igualadí Daniel Mestre
amb la participació de la Coral Càr-
mina i l’Orquestra Barroca Cata-
lana, oferirà un recorregut sonor
per les músiques que s’escolta-
ven ara fa tres-cents anys.

Durant el setembre, la nova
companyia anoienca de dansa El
Ballet Imperial de la Reina Rosa-
munda presentarà Escenes d’in-
fants (dia 14) de Frederic Mompou.
La comèdia Dones com jo (dia
20), amb direcció de Pau Miró i in-
terpretació de les T de Teatre, po-
sarà sobre l’escenari la crisi de
quatre dones que voregen la cin-
quantena. El muntatge poètic i
musical U, set, u, quatre, Segar i Ba-
tre, tindrà lloc l’1 de novembre amb
Joan Massotkleiner, Gemma Hu-
met i Toti Soler. El 13 de desembre
serà el torn d’Andrea Motis i la Sant
Andreu Jazz Band.

Dins del programa estatal Pla-
tea, es podran veure a Igualada es-
pectacles premiats a Espanya: De
paso (4 d’octubre), de la compa-
nyia de circ La Industrial Teatrera
amb direcció del manresà Jordi
Purtí; La venganza de don Mendo
en versió titelles (18 d’octubre)
amb el grup El Espejo Negro; Dra-
goncio (26 d’octubre), de Los Titi-
riteros de Binéfar; Madre coraje (8
de novembre), amb Atalaya; i
Odeim (15 de novembre), de Cien-
fuegos Danza.

La Xarxa portarà El conte de la
lletera (28 de setembre), de Xip
Xap; Cabaret Elegance (12 d’octu-
bre), de la Cia. Elegants de circ; La
màgia del Mag Lari (9 de novem-
bre); Musiquetes de paper (23 de
novembre), i La Granja (7 de de-
sembre), amb L’Estaquirot. L’Aula
d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran comptarà amb Borja
González i l’espectacle Somnis de
sorra el 24 de novembre.

La venda d’abonaments s’ini-
ciarà el 3 de setembre. Les entra-
des es dispensaran des del 7 de se-
tembre. Informació al 93 801 91 16.
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L’Ateneu d’Igualada farà
setze espectacles de circ,
teatre, música i dansa

El teatre Kursaal de Manresa va anunciar ahir que Antonio Díaz, co-
negut amb el nom artístic de Mago Pop, oferirà una tercera funció el dia
1 de novembre. Un cop ja s’han exhaurit les localitats per a les sessions
de les 18 i les 21 h, ja es poden comprar entrades per a la que tindrà lloc
a les 12 del migdia, un horari inusual però que s’ha programat tenint
en compte el caràcter festiu de la jornada. El Mago Pop és un dels re-
presentants més populars del seu gènere, guanyador del Premi Nacional
de Màgia i del Premi del Públic de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
d’Igualada. L’espectacle que repetirà a Manresa en tres ocasions por-
ta per títol La gran ilusión.
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El Mago Pop farà una tercera funció al
Kursaal de Manresa l’1 de novembre

ESCENA

A l’espectacle actuarà la
contorsionista Julie Bergez,
que va treballar cinc anys a la
companyia canadenca

L’associació La Crica va crear
la gala per apropar el circ al
públic manresà i donar a
conèixer els artistes locals

El festival de blues retorna, des-
prés d’un any de parèntesi, a la
Festa Major de Manresa «de forma
discreta». La regidoria de Cultura
i el Sielu, sala manresana organit-
zadora del cicle, han considerat
que és una proposta que «l’any
passat es va trobar a faltar», ha ex-
plicat Jordi Cortés, propietari del
Sielu. Malgrat les dificultats eco-
nòmiques, el festival s’ha recu-
perat «amb la qualitat garantida,
però el format reduït. Els artistes,
que són dels millors del país, no es
presenten amb la banda comple-
ta sinó amb format de trio». 

El festival de blues d’enguany

constarà de tres concerts avui,
dissabte i diumenge (22.30 h) que
tindran lloc al Sielu, amb entrada
gratuïta. La darrera edició, la del
2012 es va fer al claustre del Museu
Comarcal de Manresa, un escenari
«molt adequat, però car a nivell
d’infraestructura. A la sala l’acús-
tica és bona i ja ho tenim tot pre-
parat. L’aforament, però, és limitat
i esperem que es faci petit per
convèncer-nos que el blues agra-
da a Manresa», diu Cortés. 

Les actuacions estaran prota-
gonitzades per Wax&Boggie, Blas
Picón & The Junk Express i el gui-
tarrista Amadeu Casas, un fix del
festival de blues manresà.
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El festival de blues retorna
«de manera discreta» amb
tres concerts en format de trio


