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22 CURRÍCULUMS És la xifra rebuda en el procés de selecció obert per l’Ajuntament per trobar el substitut del
manresà Valentí Oviedo, fitxat per l’Auditori de Barcelona. Dels deu candidats que van passar el primer cribatge en
quedaran 3 o 4 perquè el consell d’administració de Manresa d’Equipaments Escènics (MEES) prengui una decisió

4

A final d’aquesta setmana, l’A-
juntament de Manresa ja tindrà els
«tres, com a molt, quatre» candi-
dats d’entre els quals hauria de sor-
tir el nom que substituirà Valentí
Oviedo al capdavant de la gerèn-
cia del Kursaal. Dilluns que ve, si
no hi ha canvis, aquests noms es
posaran sobre la taula del consell
d’administració de Manresa d’E-
quipaments Escènics (MEES),
l’empresa municipal que gestiona
els teatres públics manresans, per
tal de prendre la decisió final. 

Tal i com es va anunciar ara fa
un mes, quan es va fer públic el fit-
xatge de Valentí Oviedo per l’Au-
ditori de Barcelona, la intenció
és tenir clar qui serà el nou o nova
gerent del Kursaal manresà a final
d’aquest mes tot i que la seva in-
corporació a l’engranatge del tea-
tre es pugui fer més tard. De fet,
Oviedo continuarà a l’equipament
manresà fins a la celebració de la
Nit de Santa Llúcia. El dilluns 16 de
desembre s’estrenarà en el nou
càrrec.

El procés de selecció obert per
l’Ajuntament per trobar nou ge-
rent –es va descartar el concurs pú-
blic perquè no és una plaça fun-
cionarial sinó un càrrec d’una
empresa municipal– ha rebut 22
currículums, explicava ahir Joan 
Calmet, regidor de Cultura de
Manresa. Persones «de la capital
del Bages i comarca, però també
d’Igualada o Tàrrega». El primer
cribatge, del qual han sortit deu
noms d’un «nivell entre bo i molt
bo», l’han fet a tres bandes: el

mateix regidor de Cultura; Joan
Morros, responsable d’El Galli-
ner (entitat que programa al Kur-
saal) i un tècnic municipal de l’à-
rea econòmica de l’Ajuntament
perquè, subratllava Calmet, «el
perfil que es busca és, fonamen-
talment, econòmic». D’aquesta
primera preselecció, cinc ja van fer
la setmana passada l’entrevista

personal i els  5 restants ho faran
aquests dies. Segons Calmet, hi ha
paritat entre homes i dones. D’a-
quests deu en quedaran tres o
quatre «per fer la tria final».

El proper pas serà dilluns que
ve, en la reunió que celebrarà el
consell d’administració, format
per l’alcalde Valentí Junyent, com
a president i el regidor Joan Cal-
met, com a conseller delegat; un
regidor de cada partit polític amb
representació al ple; Joan Morros,
en representació d’El Galliner;
Lluís Piqué, arquitecte i president
de l’Orfeó Manresà; Josefina Re-
casens, sociòloga i professora uni-
versitària; Tom Seix, consultor i
gestor cultural; i el gerent de l’e-
quipament, Valentí Oviedo. Els
qui tenen veu però no vot són
Oviedo, Recasens i Seix. A tots

ells se’l presentaran els «3 o 4
noms» escollits per arribar a la de-
cisió final, que es pot prendre per
majoria tot i que des de l’arribada
a la gerència d’Oviedo, les deci-
sions que han afectat a Manresa-
na d’Equipaments Escènics, s’han
resolt amb unanimitat.

El gerent del Kursaal –amb una
consideració semblant a un càrrec
de confiança– percebrà un sou
d’entre 43 i 44.000 mil euros bruts
anuals, una xifra «que ja sabem
que està per sota del preu de mer-
cat però que no pujarem, man-
tindrem», remarcava Calmet. Tot
i no voler entrar en noms concrets,
el regidor assegurava que entre les
persones que s’han presentat per
accedir a la gerència del Kursaal hi
ha noms d’alguna «potent insti-
tució del país». Segons Calmet, al-
guns currículums provenen del
món de la gestió cultural però
també d’altres àmbits de l’empre-
sa privada, com de fet, el mateix
Oviedo, que treballava en el sector
de consum quan va arribar al
Kursaal. Per al regidor, això respon
al fet que «la marca Kursaal és ex-
emplar en molts aspectes i alguns
dels seleccionats, malgrat tenir
feines o càrrecs de responsabilitat
en altres empreses, no han dubtat
en provar sort i aspirar a la gerèn-
cia del teatre manresà».

El regidor de Cultura explicava
que hi ha tres aspectes que s’estan
valorant essencialment en la tria
dels candidats finals: «el perfil
econòmic; el lideratge en recursos
humans i que sigui un bon nego-
ciador, sobretot ara que s’han de
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El consell d’administració del Kursaal
podria triar dilluns que ve el nou gerent 

El nom dels «tres o quatre» candidats finals es posarà sobre la taula en la reunió del dia 25

El regidor de Cultura, Joan Calmet
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El fins ara gerent, Valentí Oviedo
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Valentí Oviedo s’incorporarà a
l’Auditori de Barcelona el 16
de desembre, després de la
Nit de Santa Llúcia

Entre els candidats hi ha
«algun nom d’una potent
institució del país», explica
el regidor Joan Calmet
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PER REMOURE
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PODER ABSOLUTO
Text i direcció: Roger Peña i Carulla.

Intèrprets: Emilio Gutiérrez Caba, Eduard
Farelo. � DIES:  17 de novembre.
Teatre Kursaal. Manresa.

n una setmana en què
de nou, les trames de cor-
rupció política, estafa i

tràfic d’influències tornaven a ocu-
par gairebé amb quotidià tedi les
portades i titulars de les notícies, 
a l’escenari del Kursaal de Manre-
sa arribava el muntatge Poder ab-
soluto, un providencial, necessari
i contundent exercici per remou-
re consciències i soterrar l’apatia
generalitzada.

Amb text i direcció de Roger
Peña Carulla i amb les interpreta-
cions d’Eduard Farelo i Emilio
Gutiérrez Cava, Poder absoluto
tracta amb diàfana contundèn-
cia el tràfic d’influències, la cor-
rupció i la trista pèrdua de valors
(que no siguin egoistes i personals)
de l’anomenada societat política
escollida «democràticament» i en
representació de la civil. El candi-
dat (amb força números) a la pro-
pera presidència del país (Gutiér-
rez Cava), cita secretament un
dels segurs i eficaç valors emer-
gents del seu partit (Farelo); la
data de la seva candidatura s’a-
proxima però uns execrables fets
del seu passat poden destruir la
seva imatge i el més important, la
seva candidatura i carrera política.
Cal una ràpida reacció.

Amb una estructura de partida
d’escacs amb resultat de taules
(els dos personatges pequen de
corrupta ambició), Poder absolu-
to es desenvolupa en una conse-
cució de fets in crescendo. Voler 
creure que fets així no són reals, és
simplement voler viure d’esquena
a la realitat. I el més important del
text: ni concessions ni demagògia
que maquillin la baixesa i vilesa de
l’actuació dels dos personatge. La
mestria de Gutiérrez Cava i de Fa-
relo a saber moure les seves peces,
de vegades perdent-les volguda-
ment, d’altres de manera impre-
vista, els fa arribar al mateix espai:
l’enfrontament obert de dos reis
nus d’artificis. Poder absoluto no
esdevé un text per atemorir-se i l’e-
ficàcia dels dos actors resideix en
aquest vital i vibrant joc escènic,
que els fa superar la contundència
de les paraules.
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L'abat de Montserrat, Josep Ma-
ria Soler, explica en un conte per a
nens, il·lustrat amb dibuixos i fo-
tografies de Sebastià Serra, qui és
el bagenc Pere Casaldàliga, el mis-
sioner claretià, bisbe emèrit de
São Félix do Araguaia, al Mato
Grosso brasiler. Amb un text sen-
zill i clar, l’abat benedictí explica en
el llibre, destinat a infants a partir 

de 6 anys, com va conèixer Casal-
dàliga de petit i com aquest va
abandonar Balsareny per traslla-
dar-se a Sabadell, on va fer de
mestre al col·legi dels Claretians.
Editat per Publicacions de l'abadia
de Montserrat, al llibre el pare
abat revela que ell mateix va ser
alumne seu a Sabadell, i que no ob-
lidarà mai «la seva manera de ser
i de pregar». Recorda que Casal-

dàliga va dirigir un programa de rà-
dio, va fundar una revista i va co-
mençar a atendre els immigrants
que arribaven a Sabadell; que no
volia acceptar ser bisbe però que
ho va fer «a canvi de seguir sent
com és». El text de l’abat desprèn
una estimació cap a «aquest mes-
tre que va marcar» la seva vida i el
seu futur com a monjo: «Casaldà-
liga no busca ser famós».
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L’abat de Montserrat explica en
un conte qui és Pere Casaldàliga

La portada del llibre, que forma
part de la col·lecció «Sabies que?»

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT


