
l circ batega al Bages.
Tot i tractar-se d’una
disciplina minoritària
en les arts escèniques

(i sovint «abandonada», segons
els seus adeptes), l’associació local
La Crica, nascuda fa cinc anys a
Manresa, manté el pols circense en
un bon estat de salut. En la jorna-
da de Circ en família que ahir al
matí va tenir lloc a l’Espai Sant Do-
mènec, es va poder comprovar
com aquest art es manté viu i es-
table a la ciutat, lluny de la corda
fluixa per on sovint transiten els
seus acròbates.

«A banda de potenciar el circ i
donar a conèixer el nostre espai,
l’objectiu d’aquesta activitat és
que pares i fills trobin nous mo-
ments per jugar plegats», explica-
va ahir Rut Trías (integrant de La
Crica), mentre algunes famílies
feien malabars, acrobàcies, etc.

Una cinquantena de persones
van assistir a Manresa a la proposta

Circ en família que de forma tri-
mestral s’ofereix conjuntament
arreu de Catalunya sota el paraigua
de la XECC (Xarxa d’Espais de
Circ de Catalunya), amb la finali-
tat de fer visible el teixit d'espais de
circ i assolir un major reconeixe-
ment de la seva tasca.

L’aiguabarreig d’activitats artís-
tico-recreatives que es van poder
practicar, de les onze del matí fins
a la una del migdia a l’Espai Sant
Domènec -seu habitual de La Cri-
ca-, van aportar nombrosos be-
neficis als participants, segons el
seu propi criteri, com «la millora de
la psicomotricitat, la creativitat,
l’experimentació, l’autoestima, el
treball en equip i la confiança», i
l’adquisició d’un grau més alt
d’«expressió i comunicació» entre
pares i fills, sempre, enmig d’un
ambient de «diversió».

Més de 200 alumnes
Paral·lelament, Javi Soler, membre
també de La Crica, destacava ahir
la bona acceptació que està tenint
l’Escoleta de Circ de Manresa,
destinada a nens de 4 a 15 anys, en
la qual es fa un tast de totes les dis-

ciplines (teles, trapezi, malabars,
equilibris acrobàtics, etc). Junta-
ment amb els cursos d’especialit-
zació per a adults,  La Crica, que
enguany ha rebut el Premi Zirkò-
lica per la difusió i divulgació del
circ, compta actualment amb més

de 200 alumnes, procedents del
Bages; la xifra més alta aconse-
guida fins al moment. 

A La Crica, però, no estan sols,
i els seus associats agraeixen el su-
port de «la família del Kursaal».  A
nivell municipal, afirmen que a

Manresa «cada vegada s’aposta
més pel circ», amb propostes sor-
gides des de Platea Jove. D’aques-
ta manera, a poc a poc, segons Rut
Trías i Javi Soler, el circ està deixant
de ser l’«ovella negra» i «el germà
oblidat» de les arts.
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DIUMENGE D’ACROBÀCIES A SANT DOMÈNEC.
L’espai de La Crica, ubicat a la cèntrica plaça de

Manresa, va rebre ahir la visita de famílies que van tenir un
primer contacte amb les diferents disciplines del circ.

Una nena practicant a la barra d’equilibris amb el seu
pare. Rut Trías i Javi Soler, membres de l’Associació de
circ La Crica, es van mostrar satisfets de la jornada
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Anaïs Vila va omplir ahir al vespre la Sala Petita del Kursaal
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El circ bagenc
exhibeix bona salut
amb una jornada
lúdica i familiar

L’Associació La Crica va obrir ahir les portes
per fer visible la seva activitat a Manresa


ANAÏS VILA
Intèrprets: Anaïs Vila (veu i guitarra),

David García (guitarres), Mateu
Peramiquel (piano i teclat), Jordi Blanes
Petit (baix i contrabaix), Josep Cordobès
(bateria i percussió), Sandra Sangiao
(veus).  Disc: Entre els dits (Temps
Record, 2015) Dia: diumenge, 8 de
febrer. Lloc: Sala Petita del Teatre
Kursaal (Manresa). 

xhaurir les entrades en
un concert de debut no
acostuma a ser gens ha-

bitual. Anaïs Vila (Santpedor, 1988)
ho va fer ahir al vespre, a la Sala Pe-
tita del teatre Kursaal de Manresa,
en la reeixida presentació de la
seva opera prima en solitari. Ara
bé, no era ni de bon tros el primer
directe de la jove compositora,
que compta amb un bagatge mu-
sical de vuit anys a les files de di-
versos grups de versions.

Sigui com sigui, l’estrena oficiosa
de l’àlbum Entre els dits (Temps Re-
cord, 2015), va descobrir al públic
bagenc la faceta de cantautora de
Vila, que va estar acompanyada
d’una banda encarregada de ves-
tir la seva acústica atemporal.

Una veu  dolcíssima i tímbrica-
ment rica, s’erigeix com a princi-
pal argument de la seva proposta,
marcada per un pop d’autor sug-
gerent, gens cerimoniós, sota unes
lletres franques, emocionals, in-
trospectives i autobiogràfiques,
d’una tonalitat dramàtica sensible.

La cantant de Santpedor, es-
cortada a les veus per Sandra San-
giao (Barcelona Gipsy Orchestra),
va interpretar ahir els nous temes
propis (l’homònim Entre els dits, Et
penso, Jugues, Com qui deserta, etc)
a més d’alguna versió (Tu medio-
día, del madrileny Depedro) i in-
clús un poema musicat (Teoria
del caos, de la seva companya
Anna Gual). 

La cançó d’autor femenina en
català viu els darrers temps una es-
plendor amb noms com Ivette
Nadal, Bikimel, Maria Coma, Ma-
ria Rodés, etc. Anaïs Vila truca
ara a la porta.
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