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«És un projecte amb voluntat de
continuïtat». Això va dir la regido-
ra Anna Crespo l’any passat quan
el Festivalet de Circ es preparava
per a la seva posada en marxa, en
el marc de la capitalitat cultural de
Manresa. I sembla que els organit-
zadors i l’Ajuntament han trobat
el camí perquè enguany, els dies
13 i 14 de setembre, se’n celebrarà
la segona edició.

La gran novetat, tal com expli-
quen els responsables del Festiva-
let, Arnau Serra i Rat Serra, és la
«centralització» dels espectacles a
l’antiga fàbrica elèctrica de l’Anò-
nima. Després que, en la seva pri-
mera edició, la jornada es portés
a terme en diferents punts del nu-
cli antic, la concentració de la pro-
gramació en un mateix espai
obeeix, segons els organitzadors,
a dos motius: «La davallada del
pressupost ens obliga a buscar no-
ves sortides i, a més, si plou tenim
un espai on podem traslladar una
part dels espectacles».

La regidora de Cultura, Anna
Crespo, apunta que «l’Anònima és
un espai per explotar» i a falta d’un
punt per donar cabuda al Festiva-

let de forma definitiva, l’antiga fà-
brica és «un bon lloc» per
instal·lar-hi el certamen. El diven-
dres 13 es farà, com l’any passat, la
posada en escena del Festivalet al
teatre Kursaal (21 h), amb Exten-
sion, de la companyia Cirque inex-
tremiste. Segons el responsable
d’El Galliner, Joan Morros, es trac-

ta «d’un espectacle vibrant i molt
emotiu. Un dels integrants és te-
traplègic, sorprendrà tothom».
L’entrada val 8 euros, 2 menys que
el 2018. La resta de funcions  con-
tinuaran sent d’entrada gratuïta.

La jornada del dissabte comen-
çarà a les 11 del matí, ja a l’Anòni-
ma, amb tallers de circ a càrrec de

l’entitat manresana La Crica. Se-
gons una de les seves represen-
tants, Rut Trias, «Manresa té molt
potencial de circ, és una disciplina
que seguirà creixent».

Al matí, el taller serà per als més
menuts i, a les 5 de la tarda, per als
adults. «S’habilitarà una zona
amb jocs de fusta per als nens que

no hi vulguin participar», explica
Arnau Serra. A les 14 h, es farà  una
paellada popular (8 euros).

«L’objectiu del Festivalet és
mostrar una gran varietat de ma-
neres de fer i portar diferents com-
panyies, i creiem que ho hem
aconseguit», apunta Rat Serra.

L’espectacle Entre nous (18.30
h), de la companyia francesa Co-
llective entre nous, oferirà acrobà-
cies del més alt nivell amb tres
pals. A salto alto (20.30 h), de la
companyia brasilera Circo no Ato,
formada per set joves acròbates,
parodia el romanticisme de la
Ventafocs per criticar la societat
de consum. La nit es clourà amb
la companyia catalana Capicua i
l’espectacle Koselig, on els acròba-
tes posaran en escena una pro-
posta «molt atrevida», segons in-
dica Arnau Serra.

Paral·lelament, durant el dia es
podran veure les exposicions «Fa-
bulós», on Arnau Serra i Berni
Puig fan interaccionar el circ i les
arts gràfiques; i «Ser: instantània
en moviment», de Marta GC.

El Festivalet convertirà l’Anònima en una
gran carpa de circ amb tallers i espectacles
El certamen que tindrà lloc els dies 13 i 14 de setembre a Manresa vol fer una mirada àmplia a les disciplines circenses

ARXIU/MARTA PICH

Una de les actuacions acrobàtiques del Festivalet de l’any passat

MANRESA

Albert Blaya Sensat El certamen tindrà una prèvia
el dia 13 al Kursaal amb els
acròbates francesos del grup
Cirque Inextremiste

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
Espanya, 2019. Comèdia. 96 minuts.
Direcció: Santiago Segura. Guió: Marta
González i Santiago Segura. Intèrprets:
Santiago Segura (Javier), Toni Acosta, Sílvia

Abril, Leo Harlme, Luna Fulgencio, Carlos

González Morollón, Anabel Alonso i Pepa

Charro. Pantalles: Bages Centre (Manresa),

Guiu (la Seu) i Yelmo (Abrera).

Santiago Segura començà la
seva trajectòria artística
com una figura polièdrica i

hiperactiva (dirigí els curts gam-
berros de la sèrie Evilio i interpre-
tà un paper important a la para-
digmàtica El día de la bestia). Tor-
rente, el brazo tonto de la ley,  la

seva opera prima en el camp del
llargmetratge, no només tingué
un èxit popular descomunal, sinó
que també generà un vertader fe-
nomen sociològic. Aquest film
contenia, en la seva primera part,
algun element suggeridor que en-
llaçava amb la llarga i brillant tra-
dició de l’esperpent ibèric. Però
en les seves quatre  seqüeles van
desaparèixer aquests encerts i el
realitzador espanyol es va decan-
tar obertament per la comèdia
més xarona i paupèrrima. I així, el
cinema de Segura es convertí gra-

dualment i inexorablement en un
plat de menjar ràpid tan indigest
com insubstancial.

Les seves aspiracions artístiques
s’han esvanit i el popular creador
s’ha convertit en un producte de
consum. En els últims anys ha
volgut obrir altres filons i desem-
pallegar-se (suposem que només
temporablement) de Torrente.
L’any passat estrenà Sin rodeos,
una nova versió d’un  film xilè, i
ara ens presenta un altre remake
d’una comèdia sud-americana.

Padre no hay més que uno s’ins-

pira en la pel·lícula argentina
Mamá se fue de viaje (Ariel Wi-
nograd, 2017), que, curiosament,
ja tingué enguany una altra adap-
tació, la italiana 10 días sin mamá.
El film relata les peripècies de Ja-
vier, un home només lliurat a la
seva feina i que mai ha valorat
els sacrificis domèstics de la seva
muller. Però les seves idees mas-
clistes entren en crisi quan ha

d’assumir temporalment totes les
responsabilitats de casa seva i
cuidar els seus cinc fills.

Santiago Segura, que també
encarna el personatge central de
la pel·lícula, es lliura sense com-
plexos a una comèdia blanca,
amable i declaradament familiar
que perfila amb una comicitat
vulgar i estèril  un missatge falsa-
ment progressista.

«Padre no hay más que uno» és un remake d’un film argentí
que cau pel pendent d’una comicitat vulgar i estèril

CRÍTICA CINEMA

Jordi Bordas

SANTIAGO SEGURA

NO TROBA LA TECLA

JORGE ALVARINO

Santiago Segura protagonitza i dirigeix un film que també ha escrit

EN AUGE El món del circ creix a Manresa. Enguany, la segona edició del Festivalet oferirà quatre espectacles de companyies catalanes 
i foranes en el si d’una programació que també inclou tallers per a petits i grans. El gruix de la programació tindrà lloc a l’Anònima

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


