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Lloll Bertran va ‘ser’ Mary Santpere en l’espectacle «Inauguraal», ara fa un any

Lluís Llach va oferir a Manresa els penúltims concerts abans del recital de comiat de Verges

Un any de rècord per al Kursaal
El rehabilitat teatre celebra el primer aniversari havent triplicat l’assistència d’espectadors

El nou teatre Kursaal com-
pleix un any. Aquesta set-
mana, fa dotze mesos, se’n
va fer la inauguració oficial,
la concorreguda jornada de
portes obertes i l’espectacle
«Inauguraal». Un any des-
prés, el balanç és altament
positiu: s’hi ha triplicat el
nombre d’espectadors i la
programació hi ha crescut
espectacularment

La gran acceptació de
l’òpera, novetat
destacada d’una
programació àmplia i
variada

El sistema de venda
d’entrades per
Internet ha fet passar
a la història les
llargues cues

�� TONI MATA I RIU
�� Manresa

Ja han caigut dotze fulls del ca-
lendari, dotze mesos, els perti-
nents 365 dies amb què el món
compta l’inexorable pas del
temps des de fa segles.El Kursaal
es va estrenar en un ambient d’e-
norme expectació fa 365 dies,
dotze mesos, un any. El 20 de fe-
brer es va celebrar la inauguració
de les autoritats, l’endemà van
ser set els milers de manresans
que van fer cua i van entrar al
nou teatre per donar el primer
cop d’ull tant als espais visibles
com als habitualment són ocults
a la mirada dels espectadors.
L’endemà, el dia de la Llum del
2007, la jornada de portes ober-
tes va ser un èxit clamorós i els
tres dies de funció amb l’especta-
cle Inauguraal van reblar el clau
els dies 23, 24 i 25 de febrer. Ja fa
un any.

I, en canvi, sembla que va ser
ahir. Sembla que no hagi passat
el temps,que encara dansin al pa-
ti del Kursaal els ballarins d’èpo-
ca que van rebre els primers visi-
tants. Sembla que fos fa quatre
dies que una Lloll Bertran trans-
mudada en la inoblidable Mary
Santpere saludava els sorpresos
espectadors de l’estrena. Sembla
que només en un obrir i tancar
d’ulls podríem rememorar que
pel Kursaal ja han passat Lluís
Llach just abans del comiat, un
Joan Manuel Serrat altre volta en
plena forma, Ramon Madaula
fent de Santiago Rusiñol, els tres
del Tricicle saldant un deute pen-
dent,Juan Echanove i la colla del
Romea trencant esquemes amb
una Plataforma agressiva,sorpre-
nent i multipremiada, Manolo
Escobar cantant-li a Espanya,
Víctor Ullate dansant com els àn-
gels,Quimi Portet tant iconoclas-
ta com sempre, el Mag Lari fent
riure i bocadabar grans i petits, ...

L’Efecte Kursaal va propiciar
que de febrer a desembre del
2007 es venguessin 57.570 entra-
des. El triple d’assistència que la
registrada al Teatre Conservato-
ri,on el Galliner va semblar la lla-
vor d’un èxit esclatant. L’obertu-
ra del nou teatre ha permès Man-
resa disposar d’un equipament

de primer ordre, comparable als
millors escenaris del país.Les 803
butaques que sumen la platea i
l’amfiteatre de la sala gran del
Kursaal superen, fins i tot, les 800
del recinte escènic principal del
Teatre Nacional de Catalunya.
Però la rehabilitació arquitectò-
nica també va dotar l’edifici d’u-
na sala petita que ha servit de
punt de trobada d’espectacles de
format reduït i, en alguns casos,
tall experimental.

La posada en marxa del Kursa-
al també ha tingut la virtut de re-

cuperar per a la ciutat de Manre-
sa el gust per l’òpera, un gènere
pràcticament desaparegut du-
rant dècades i que ha reviscolat
amb una força impactant. Si La
Cenerentola va ser vista per 650
persones el mes de maig,Un ballo
in maschera va fer el ple a l’octu-
bre.I dimarts i dimecres de la set-
mana vinent,La Traviata portarà
al Kursaal 1.400 espectadors,sen-
se comptar els que compraran
l’entrada aquests darrers dies.No
menys rellevant és l’interès que
està despertant la dansa. La pro-
pera presència d’Ángel Corella
ja no té entrades a la venda.

Els responsables de la progra-
mació han destacat des del pri-
mer dia la voluntat d’aportar a la
ciutadania una oferta plural i di-
versa. El Galliner ha continuat
duent a Manresa algunes de les
propostes teatrals més rellevants
de la cartellera barcelonina,però

també ha obert les portes del
Kursaal a altres gustos. Manolo
Escobar,Antonia San Juan, Fae-
mino y Cansado i Gabino Diego
són noms de l’escena espanyola
que han rebut una bona acollida
a la Catalunya central.En el capí-
tol dels espectacles adreçats al
públic infantil i familiar, la platea
del Kursaal també ha estat un
marc magnífic per una part de la
població, la dels més petits de la
casa,a la que agrada anar a veure
teatre i música.

El Kursaal també ha obert les

seves portes a diverses manifes-
tacions culturals que s’organit-
zen a la ciutat.La Fira d’Especta-
cles d’Arrel Tradicional es va be-
neficiar poderosament de l’en-
trada en escena del nou equipa-
ment. El Festival Internacional
de Cinema Negre i les sessions
d’El Documental del Mes també
tenen acollida a l’edifici del Pas-
seig Pere III.

En el balanç del primer any no
hi pot faltar la novetat tecnològi-
ca de la posada en marxa d’un sis-
tema de venda d’entrades per In-
ternet. D’aquesta manera, molts
ciutadans s’estalvien les llargues
cues que s’originaven el primer
dia en que es posaven a la venda
els abonaments. I, de passada, es
facilita la compra a espectadors
de fora de la ciutat. El Kursaal
bufa la primera espelma mirant
enrera amb satisfacció i, sobre-
tot,pensant sempre en el futur.

Laura Bozzo i
Valentí Oviedo,
dos gerents en
una temporada

El Kursaal no s’ha escapat de
la polèmica. El dissabte 20
d’octubre, Regió7 va publicar
la notícia de la dimissió de
Laura Bozzo, la primera ge-
rent de l’empresa encarregada
de gestionar els teatres muni-
cipals, Manresana d’Equipa-
ments Escènics SL. Les diver-
gències amb el Galliner, l’enti-
tat responsable de la progra-
mació,van ser la causa de la ir-
revocable decisió de la profes-
sional.

Laura Bozzo va ser contrac-
tada per l’Ajuntament de
Manresa per encarregar-se de
la posada en marxa del nou
Kursaal, una tasca de gran en-
vergadura i que requeria mol-
ta mà esquerra per part de tot-
hom. Però les coses no van
anar bé i el regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Manresa i
conseller delegat de l’esmen-
tada empresa, Ignasi Perra-
mon, va acceptar la renúncia
de Bozzo. D’aquesta manera,
es va obrir un període de tran-
sitorietat que es va cloure amb
el nomenament de Valentí
Oviedo,un manresà provinent
del sector privat i antic col·la-
borador del Galliner.

Dies abans de prendre pos-
sessió del càrrec, Oviedo va
expressar el seu desig de tre-
ballar en equip amb totes les
parts implicades en el funcio-
nament del Kursaal, així com
la necessitat d’obrir el teatre
no tant sols a la programació
escènica. Vertebrar propostes
culturals de ciutat i cercar fór-
mules de finançament són du-
es de les principals prioritats
del nou gerent, un càrrec de
confiança.
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