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FORMACIÓ Més de 350 alumnes, infants, joves i adults, participen en l’Aula d’Arts Escèniques de Manresa, que inclou
formació teatral i circense en espais municipals; la primera, coordinada pel servei formatiu del Kursaal i, la segona, per
l’associació de circ La Crica. El nou curs vol ser més receptiu amb els alumnes i aprofitar millor la infraestructura



Després de 8 anys gestionant
l’Aula d’Arts Escèniques de Man-
resa, el servei formatiu del Kursaal,
encapçalat per Cristina Gonzà-
lez, vol «avaluar» la necessitat de
fer canvis en una proposta forma-
tiva que rep més de 350 infants, jo-
ves i adults en la trentena de cur-
sos de teatre i de circ, aquests
darrers, organitzats per La Crica.
Amb la intenció de ser «receptius
a les demandes dels alumnes», el
primer objectiu d’enguany és
«aprofitar el dia a dia del Kur-
saal», cosa que vol dir poder ofe-
rir als alumnes trobades amb ac-
tors, assistència a les proves de so,
al muntatge escènic, la possibilitat
de veure el funcionament d’un
espectacle des de dins, o participar
en accions culturals de la ciutat.

Així, l’Aula d’Arts Escèniques
de Manresa encara un curs «pont» 
que vol, com va explicar ahir Teti
Canal, coordinadora dels cursos
teatrals, «oferir, en especial als
adults, una formació més inte-
gral», i buscar, específicament,
professorat per a activitats més
concretes, com podria ser, per ex-
emple, «una lluita escènica d’es-
pases». Canal va valorar el fet de
disposar d’uns espais i d’una tec-
nologia (vídeo, projectors, mi-

cros...) per aprofundir encara més
en els tallers, i va apuntar la ne-
cessitat de «trepitjar l’escenari més
que mai». Així, en comptes d’un
únic taller de final de curs, se’n po-
drien fer més, com a mínim, dos al
llarg del curs. Per a Canal, la dife-

rència entre la línia pedagògica
que ofereix el Kursaal i la d’altres
escoles rau en el fet que es poten-
cia que «l’alumne entri en un pro-
cés d’aprenentatge, que es diver-
teixi i aprengui a treballar en grup,
sense protagonismes, sobretot
amb els alumnes petits». 

Una trentena de propostes
L’Aula d’Arts Escèniques de Man-
resa ofereix una trentena de cursos
de formació de teatre, circ i teatre
musical per a infants, joves i adults.

Els tallers estan dividits en l’Esco-
leta de Teatre (4 cursos, inclòs en-
guany un de teatre musical) i de
Circ (4 cursos), adreçats a nens i
nenes de 4 a 15 anys; i l’Aula de
Teatre (3 cursos); de Teatre Musi-
cal (2 cursos i una masterclass);
l’Aula de Circ (deu cursos) i els mo-
nogràfics (2), pensats per a més
grans de 16 anys. Els tallers es fan
a les instal·lacions que gestiona
Manresa d’Equipaments Escè-
nics: Kursaal, Conservatori i Espai
Sant Domènec.
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L’Aula d’Arts Escèniques vol que els
alumnes treguin profit del Kursaal
Els cursos, que coordina el servei formatiu del teatre i La Crica, reben més de 350 participants

Els tallers s’estructuren en
Escoleta de Teatre i de Circ
(petits), i en Aules de Teatre,
Teatre Musical i Circ (adults)

Inscripcions obertes per a uns
tallers que comencen a l’octubre

El nou curs començarà la set-
mana del 5 d’octubre. El perío-

de d’inscripcions és obert. A més dels
cursos, l’Aula ofereix monogràfics
(enguany, «Les òperes de Mestres
Cabanes» i «Cinc cèntims de Mo-
zart», a càrrec del musicòleg Ovidi
Cobacho) i una masterclass (25 d’oc-
tubre) amb Daniel Anglès (oberta a
tothom). A part, d’això, també hi ha
els tallers de teatre d’Els Carlins (4
cursos i un monogràfic de teatre en
anglès). Informació: http://www.kur-
saal.cat/servei-formatiu.php
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Serà el cinquè any en què l’as-
sociació de circ La Crica participarà
amb els tallers de circ a l’Aula
d’Arts Escèniques de Manresa. I és
que el circ s’ha fet un nom a la ca-
pital del Bages des del naixement
d’una entitat que l’any passat va re-
bre un dels premis Zirkòlika, els
més importants del gènere a Ca-
talunya, amb la concessió del gu-

ardó destinat a la Millor Iniciativa
per a la Projecció del Circ. L’any
passat, 240 alumnes (infants i
adults) van participar en els dife-
rents cursos de circ (malabars, ae-
ris, verticals, acrobàcia, ioga...).
Però, tot i la xifra d’alumnes, Oriol
Garriga, de La Crica, va posar ahir

sobre la taula les mancances de la
seu, l’Espai Sant Domènec, i la ne-
cessitat d’invertir-hi: «no tenim
ni un espai realment adequat ni els
recursos tècnics necessaris». Se-
gons Garriga, «trobem a faltar del
regidor Calmet [titular de Cultura],
a banda de predisposició, el suport
econòmic necessari». La Crica,
que ara ha afegit un setè membre,
que s’encarregarà de la imatge de
l’entitat a les xarxes socials, es
planteja obrir-se a la Catalunya
Central amb noves escoles: «vo-
líem descentralitzar el circ de Bar-
celona i ara toca fer-ho a Manresa».
La primera setmana d’octubre, La
Crica obre el local perquè qui ho
vulgui provi què vol dir fer circ.
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La Crica reclama millores a l’Espai Sant Domènec i
es planteja obrir altres escoles a la Catalunya Central
L’associació manresana

va guanyar el 2014 el premi
Zirkòlica a la Millor Iniciativa
per a la Projecció del Circ



«Sóc el primer pixapins de la
meva família». S’ho diu a ell mateix
i explica que això li ho deia l’avi. Mi-
quel Adam Rubiralta (Barcelona,
1979), va treballar a l’editorial
Laertes, ha estat editor de LaBreu
Edicions i, des de fa una mica
més de dos anys, és el cap de
premsa d’Edicions de 1984 –que
dirigeix el també manresà Josep
Cots–, segell que aixopluga el seu
debut literari, Torero d’hivern: dis-
set relats que beuen de l’humor,
l’autobiografia i, sobretot, de la
seva «veueta interior». Aquella
que li diu que, durant l’hivern, no
hi ha temporada de toros.

Adam, fill de manresans («tota
la meva família és d’aquí excep-
tuant-me a mi, que ja vaig néixer
a Barcelona»), torna avui a la ciu-
tat dels pares per presentar la seva
opera prima. Ho farà a la Biblioteca
del Casino (19.30 h), acompanyat
de la periodista Susana Paz, cap de
Cultures d’aquest diari. Com ex-
plica ell mateix, Adam va comen-
çar a sentir-se escriptor sota el
pseudònim Subal Quinina, va par-
ticipar de l’auge dels blogs litera-
ris amb La Segona Perifèria i, ara
sí, ja sap el que és publicar un lli-
bre. Amb el punt d’ironia que el ca-
racteritza, Adam subratlla que,
aquest cop, «no he hagut de per-
seguir periodistes», i que, sense ob-
viar «el que sóc» i coneixent des de
dins el món editorial, té molt clar
que, tant les «decepcions com les
alegries» –i d’aquestes en té, per les
bones crítiques rebudes–, que-
den més matisades. 
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L’escriptor barceloní amb
arrels manresanes retrata
una galeria de personatges
amb «molt de mi mateix»



Miquel Adam
presenta avui al
Casino el seu
llibre de debut,
«Torero d’hivern»

Miquel Adam va néixer el 1979

ANDREU ADAM

Taller de circ per a famílies

ARXIU/MIREIA ARSO

Cristina Gonzàlez, Oriol Garriga i Teti Canal, ahir, en la presentació
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Circ Pistolet, als premis Zirkòlica
El Circ Pistolet, amb la manre-
sana Rat Serra (de La Crica) i

Joan Ramon Graell, actuarà el dia 29
de setembre en la gala de lliurament
dels premis Zirkòlika.
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