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Es defineix com una persona «en-
èrgica», «constant», «extraverti-
da» i «força exigent», i això, diu, li
és favorable per a la seva fei-
na.Valentí Oviedo Cornejo, que
va estudiar al col·legi Bages i a
l’insitut Lluís de Peguera, és des
del gener del 2008 gerent de l’em-
presa municipal Manresana d’E-
quipaments Escènics. Diu que és
un amant del teatre, de l’art i de la
gestió empresarial i que se sent
«orgullós» del seu quasi primer
any al capdavant del teatre Kur-
saal. Sobretot perquè «en gaudeix
molt». Tot i haver finalitzat la re-
habilitació del Kursaal, amb la in-
auguració del restaurant, Oviedo
explica que «sempre hi ha feina
per fer i nous reptes per assolir».
–D’on ve la seva afició per les arts
escèniques?
–De petit em van portar a veure
«Mar i cel», i em va encantar.
Quan anava a l’institut,  des del
Bloc s’organitzaven sortides a
Barcelona per veure teatre, i sem-
pre m’hi apuntava. Recordo amb
especial atenció «Germans de
sang» i «Per davant i per darrere».
–Ha crescut pensant en la cultura.
–Sempre m’ha agradat. Vaig estu-
diar piano fins al setè curs del
Conservatori, perquè ja m’agrada-
va la música. Quan sortia de classe
passava per la sala d’exposicions
de Caixa Manresa a escoltar músi-
ca clàssica i veure art. En aquella
època aquestes propostes eren
molt avançades, i a mi m’apassio-
naven.
–I ara continuen formant part de

la seva vida.
–El teatre és una de les meves pas-
sions. En general, m’agrada molt
el món de les arts escèniques. La
música em continua apassionant,
des de Bach fins als grups del Pri-
mavera Sound, com Russian Red.
A més, sempre que hi ha un piano
a prop, m’escapo una estona a to-
car-lo. El cine també m’agrada,
però quan un no té gaire temps ha
de decidir què li ve més de gust fer.
–Però ha dirigit la seva vida pro-
fessional cap a l’empresa.
–Quan tens 18 anys no saps què

vols fer exactament, tot i que ja sa-
bia quina direcció volia agafar. A
mitja carrera vaig veure que el que
m’agradava especialment era la
gestió i l’organització d’empreses,
el màrqueting i els controls de ges-
tió.
–Això té alguna cosa a veure amb
les arts escèniques?
–No, d’entrada, però és totalment
possible de compaginar: com la
meva feina actual. Ara puc viure
envoltat del que m’agrada, teatre i
gestió. Hi ha gent que serveix per
actuar, i altres que esperem servir

per gestionar.
–Per què se’n va anar a Nova
York?.
–Hi vaig anar per aprendre, però
va ser una experiència molt maca i
una de les etapes més importants
de la meva vida. En aquell mo-
ment ho vaig viure com un pas cap
a la maduresa, era el meu primer
any de carrera i el primer cop que
viatjava tants dies fora de Manre-
sa. Em vaig adonar que havia co-
mençat una nova etapa, que m’es-
tava fent gran.
–Què li interessa de les ciutats?
–El que és interessant de les ciutats
no són les pedres, sinó les persones
i les maneres de viure. M’agrada-
ria viatjar més del que puc fer, però
ara mateix la feina no m’ho per-
met. M’apassionen les ciutats, co-
nèixer el que passa a dins, viure
com una persona autòctona i sen-
tir-me implicat en la societat. El
meu propòsit és viatjar a Tòquio.
És una ciutat molt avançada i mo-
derna, amb una cultura diferent.
Tinc ganes de fer-hi un cop d’ull,
perquè crec que val la pena desco-
brir-la.  
–Continuem en les ciutats. Sem-
pre ha estat molt vinculat a Man-

resa, fins i tot va ser-ne l’hereu l’a-
ny 1999.
–I tant! Va ser una època molt es-
pecial per a mi. Feia molts anys
que estava a Creu Roja Juventut, i
amb motiu del seu 15è aniversari
em van proposar presentar-me per
a hereu de la ciutat. Ningú no està
totalment convençut de voler ser
hereu, perquè és un món descone-
gut, però m’hi vaig llançar i ho
vaig viure amb molta intensitat. 
–Què li va aportar aquesta expe-
riència?
–Em va permetre conèixer a fons
la meva ciutat,  les seves entitats,
les seves persones, empapar-me de
Manresa, i de gent nova d’altres
llocs. Em va aportar coses molt
positives, en tinc molt bon record.
–Què significa la seva ciutat?
–Per a mi, Manresa és vital, és el
lloc on he nascut, el cor de Catalu-
nya i la futura capital de la Catalu-
nya central. Aquí em sento còmo-
de, tot i que és una ciutat que no té
grans infraestructures, però és
molt dinàmica i la gent té moltes
ganes de fer coses. I a mi m’agrada
molt aquest esperit. 
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«El món de les arts
escèniques és una de les

meves passions,
especialment el teatre, al
qual estic molt vinculat»

«Ara puc viure envoltat del
que m’agrada, teatre i

gestió empresarial»

«Per a mi, Manresa és vital,
és el lloc on he nascut, el

cor de Catalunya i la futura
capital de la Catalunya
central. Aquí em sento

còmode, tot i que és una
ciutat que no té grans

infraestructures, però és
molt dinàmica i la gent té

moltes ganes de fer coses.
I a mi m’agrada molt

aquest esperit»

«El viatge a Nova York el
meu primer any de carrera

universitària el vaig viure
com un pas cap a la

maduresa»
Valentí Oviedo Cornejo. Gerent del teatre Kursaal

per NOEMÍ ZOMEÑO

«L’interessant de les ciutats no
són les pedres, sinó les persones»

Nascut a Manresa el desembre del 1977,
Valentí Oviedo Cornejo és, des de fa gairebé un any,
el gerent del Kursaal. Fill únic del Valentí, responsa-
ble de qualitat de l’empresa Roca, i de Roser, propie-
tària del forn de pa Passeig, Oviedo és llicenciat en
Administració i Direcció d’Empreses per la UAB, té
un postgrau de gestió, i un MBA de l’Instituto de Em-
presa de Madrid, on va viure cinc anys abans de tor-
nar a la seva ciutat, Manresa. Es declara un apassio-
nat del teatre i de la gestió i un afortunat per poder
viure del que li agrada més
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”–Però quins canvis li convin-
drien?
–Cal marcar-se objectius perquè
arribi a ser una ciutat avançada
culturalment. Hem de pensar amb
mentalitat europea, tot i que amb
la complicitat i el respecte que te-
nen les persones es poden fer mol-
tes coses. Concretament, calen es-
pais per a la creació, producció i
formació. Llocs on poder exhibir
obres de nous creadors, sales d’as-
saig, espais musicals. La gastrono-
mia també és un vessant a poten-
ciar, i el Barri Antic el lloc per fer-
ho, només hi calen ganes.
–No és comparable amb Madrid,
on va viure cinc anys.
–A Madrid m’hi vaig traslladar
per estudis i per feina, i aleshores
ho vius d’una manera diferent. Tot
i això, recordo que va ser una eta-
pa molt bona. Allà és molt més fà-
cil viure l’art i la cultura, veure es-
pectacles i visitar museus, hi he
après moltes coses i hi he viscut
bons moments.
–També d’importants.
–I tant! Quan em vaig graduar a
l’Instituto de Empresa, en MBA.
Aquell moment va ser el final d’u-
na etapa, un punt i a part en la me-
va vida. Són moments en què veus
que fas un pas endavant tant en el
terreny personal com en el profes-
sional, i això va ser molt impor-
tant per a mi.
–Però va tornar a Manresa.
–Si, i també ho feia quan vivia a
Madrid. Al principi venia cada
dues setmanes, però després el

temps passa i cada cop véns me-
nys cops. La festa major no me
l’he volgut perdre mai, ni les festes
de Nadal, que és quan vols ser
amb la família. Quan vius fora,
veus la teva ciutat amb més bons
ulls i te l’aprecies d’una manera
molt diferent. 
–I arribem al Kursaal.
–Arribar al Kursaal va ser un gran
canvi. Aquí puc combinar feina i
oci, i d’una manera molt agraïda.
Sempre he estat una persona críti-
ca i ambiciosa amb Manresa, i en
aquell moment vaig veure que es-
tava en les meves mans treballar
per canviar allò que abans havia
trobat a faltar. Em vaig sentir afor-
tunat de poder afrontar aquest
nou repte, i, alhora, responsable.
–Va passar de l’empresa privada a
la municipal. Gaire diferència?
–Més que la diferència entre la
propietat de les empreses, el que he
notat més és la diferència en el
meu càrrec. Anteriorment treba-
llava en un comandament inter-
medi, i ara, amb el càrrec de gerent
passes a responsabilitzar-te de to-
tes les àrees. Tens molta gent que et
dóna suport i que també hi treba-
lla, però és diferent.
–Va agafar les regnes en un mo-
ment delicat, després de la dimis-
sió de la primera gerent, Laura
Bozzo.
–En aquell moment treballava a
Barcelona i veia les coses des de la
distància, més objectivament. En-
gegar un projecte com el Kursaal
és i va ser una feina molt comple-
xa, i Laura Bozzo es va trobar

amb molta feina. 
–Ara, què significa el Kursaal gai-
rebé un any després d’assumir el
càrrec de gerent?
–Per a mi, el Kursaal és el referent
de tot allò que es pot aconseguir
amb esforç i  il·lusió. 
–Ha canviat la seva vida en
aquest any?
–No gaire. El que m’agrada és que
ara en deu minuts sóc a casa. Hi ha
tantes coses per fer que ens pas-

sem moltes hores treballant. Han
estat uns mesos molt intensos,
convivint entre la feina i l’oci.
–I això no sempre és bo.
–L’avantatge que té és que et lleves
amb un somriure perquè el que
fas et ve de gust. Al contrari, notes
una responsabilitat afegida, per-
què estàs treballant perquè la gent,
els espectadors, estiguin contents.
És un sentit de deure, però com
que es fa de gust no és cap incon-
venient.

–Parla d’il·lusió?
–Sí. Tothom n’hi posa. Tots els tre-
balladors del teatre se l’estimen
molt i són els primers que volen
que funcioni. Tot ens en sentim or-
gullosos. Fins ara hi he vist molta
il·lusió i moltes ganes de treballar, i
crec que això també es nota en els
resultats.
–Quin estat de salut tenia el Kur-
saal quan hi va arribar?
–L’any 2007 el Kursaal va ser el

teatre municipal amb més especta-
dors de Catalunya, una dada molt
positiva. Però no ens podem que-
dar amb això, totes les plantes
s’han de regar, i quan vaig arribar
hi faltava aigua. 
–I ara?
–Ara l’estem cuidant i regant, té un
bon aspecte. Fins i tot hem plantat
altres flors i en tenim de noves en
perspectiva.
–Per acabar de crear el jardí.
–Si, estem potenciant activitats pa-

ral·leles que van més enllà de la
programació estable, com les au-
les de formació, el web i el restau-
rant.
–Escolti, vostè no descansa mai.
–Sempre es poden fer millores.
Penso en canvis positius per al
Conservatori, on es podrien can-
viar equipaments tècnics, a més a
més d’altres aspectes que es po-
drien millorar, però no només s’ha
de treballar en aquest sentit. El
que és més important són els con-
tinguts, un cop acabada la rehabi-
litació del Kursaal, ara toca om-
plir-lo de vitalitat, com també els
altres espais escènics que tenim a
la ciutat.
–Quin creu que és l’èxit del teatre
a Manresa?
–L’èxit, evidentment, prové d’El
Galliner, que ha estat treballant
amb molts esforços durant molts
anys i escoltant els espectadors. En
aquest sentit, l’èxit està en el tacte i
la sensibilitat pel teatre i pels seus
espectadors. 
–I del teatre?
–L’èxit del teatre és que no te’l pots
baixar d’Internet, per tant, no té
perill de perdre espectadors com
altres arts, a més a més de les obres
de qualitat que s’hi fan. La clau es-
tà a aconseguir més públic, comu-
nicar-s’hi bé i aconseguir la seva
fidelització, a través dels consells i
del bon tracte. La predisposició
dels espectadors també hi contri-
bueix. Potser hi ha gent que no co-
neix el Kursaal, però és la nostra
obligació arribar també a aquests
sectors.
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–Creu que tothom té el que es
mereix?
–No.
–Quina diria que és la seva mi-
llor qualitat? I el principal dels
seus defectes?
–Sóc molt conciliador; el defec-
te, l’exigència.
–La part o característica del
seu cos que li agrada menys?
–Els cabells.
–A partir de quant diria que és
un bon sou?
–30.000 euros
bruts l’any.
–Quin llibre li
hauria agradat
escriure?
–«L’ombra del
vent», de Carlos
Ruiz Zafón.
–Triï una obra
d’art.
–Alguna d’art
deco de Marga-
ret Lizzy.
–Si disposés d’una quantitat
il·limitada de diners, què creu
que compraria?
–Portaria al Kursaal especta-
cles de Broadway i músics de la
talla de U-2.
–En què creu que és més ex-
pert?
–Encara em queda molt per
aprendre, però crec que en con-
trol de gestió.
–Déu existeix?
–Sí.
–El millor invent?
–Internet, perquè ha democra-

titzat la informació.
–Què s’hauria d’inventar?
–La fórmula per combatre ma-
lalties com el càncer.
–Un mite eròtic?
–Emmanuelle Beart.
–Completi la frase: la vida és...
–Un camí que s’ha de passejar
amb la major dignitat possible.
–Un costum intocable del seu
dia a dia?
–Llegir el diari i beure Coca-
cola ‘light’, sense gel ni llimona
per dinar.

–Per naturalesa
creu que la gent
és bona, dolenta
o regular?
–Bona. Després
cadascú en les
seves circums-
tàncies decideix
sobreviure com
pot.
–Si hagués de
triar tres ingre-
dients per cons-
truir-se el seu

paradís, quins triaria?
–Humor, bona fe i cooperativi-
tat.
–Un matrimoni gai és com
qualsevol altre?
–No, però sí que ha de tenir els
mateixos drets.
–Salut, amor i diners. En quin
percentatge creu que són ne-
cessaris per ser feliç?
–Salut 40%, diners i amor el
30% cada un.
–Un lema per a la seva vida?
–Els fets parlen més que les pa-
raules.
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Valentí Oviedo, al seu despatx al teatre Kursaal

>>> Ve de la pàgina anterior   

INSEPARABLES Valentí Oviedo no oblida mai
portar a sobre les claus de casa
i del teatre, les seves dues
referències. Segons Oviedo,
aquestes claus «obren totes les
portes de la meva vida». El
gerent del Kursaal assegura
que el clauer, que va comprar a
Broadway l’any 1995, és
especial: «el tinc des del primer
viatge que vaig fer». A Times
Square diu que «vaig veure
que conflueixen teatre i borsa,
les meves dues passions» 

ELS 4 CANTONS «A Manresa calen espais
per a la creació, per a la
producció i per a la
formació artística»

«Quan vius fora, veus la
teva ciutat amb més bons
ulls i te l’aprecies d’una
manera molt diferent»

«Quan vaig començar a
treballar al Kursaal em vaig
sentir afortunat de poder
afrontar aquest nou repte»

«Per a mi, el Kursaal és el
referent que allò que es vol
aconseguir, amb esforç i
il·lusió, es pot fer»

«L’èxit prové d’El Galliner,
que ha estat treballant amb
molts esforços durant
molts anys i escoltant els
espectadors. En aquest
sentit, l’èxit està en el tacte
i la sensibilitat pel teatre i
pels seus espectadors»


