
PREDISPOSICIÓ Comunicatiu, malgrat els nervis de saber-se el focus d’atenció, el barceloní Jordi Basomba trepitjava ahir el teatre Kursaal, l’endemà
de fer-se públic el seu nomenament com a gerent de Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) en substitució de Valentí Oviedo. Il·lusionat,
predisposat i amb ganes d’aprendre el funcionament del teatre i de la societat manresana, Basomba ja es mira l’equipament des d’una altra banda 
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Ahir va ser un dia «peculiar» per
a Jordi Basomba (Barcelona, 1969),
el flamant nou gerent del Kursaal
de Manresa. Els focus l’apuntaven
quan, fins ara, era ell qui els si-
tuava. Casat i pare de tres fills,
aquest barceloní que viu a Vallvi-
drera i que sempre ha treballat a
Barcelona, amb un breu període a
Madrid, arriba al Kursaal disposat
a capitanejar-lo mantenint «el
rumb, en una línia clarament con-
tinuista. És un teatre que no ne-
cessita sacsejades per fer-lo fun-
cionar perquè els motors ja estan
en marxa». Però està disposat a tro-
bar, continuant amb el símil, la
seva pròpia línia de flotació.

Ahir, Basomba va conèixer po-
lítics manresans, agents socials i l’e-
quip que treballa al teatre, després
de reunir-se amb el consell d’ad-
ministració de Manresana d’E-
quipaments Escènics (MEES).
Afirmava estar «encantat d’haver
estat seleccionat» per al càrrec i
que se sentia «com a casa». Que te-
nia «moltes ganes» que arribés
l’1 de febrer per aportar, al teatre
manresà, el seu «granet de sorra».
Diu saber què vol dir el «model
manresà» i que El Galliner és «una
garantia que fa que equivocar-se si-
gui més difícil».

Ahir, al principi nerviós, però
immediatament després clar i co-
municatiu, Basomba va assegurar
que ha estat «el projecte» el que
l’ha fet decidir deixar l’empresa Fo-
cus («on estava molt de gust»), on
des del novembre del 2011 exercia
de director de gires. L’equipament

manresà el té apamat, no com a es-
pectador, sí per la seva feina: Fo-
cus és la principal empresa pro-
veïdora de teatre a Manresa, però
això, explicava amb un mig som-
riure, no voldrà dir mantenir cap
tracte de favor. Si fins ara la seva
tasca era convèncer Joan Morros,

d’El Galliner –programadors del
teatre– que els productes de gira de
Focus eren els més recomanables
per portar a Manresa, ara se situa
«a l’altra pota. Tocarà decidir si, re-
alment, és tan programable o no».
Té clar que deixar «la primera em-
presa privada catalana i diria que
de l’estat en producció i distribu-
ció teatral no es fa si no és per un
projecte com aquest. Per a mi és
com completar el cercle».

El seu primer objectiu quan
s’incorpori –tot i que fins a l’1 de fe-
brer visitarà Manresa i el teatre
amb freqüència– és «fer d’espon-
ja. Estic tranquil perquè la pro-
gramació del primer semestre ja
està tancada i el que he de conèi-
xer és tot el funcionament intern:

com es venen les entrades, l’en-
granatge els dies de funció... He de
kursaalejar». Diu que des de Bar-
celona, el Kursaal «es veu com un
model que els altres teatres mu-
nicipals contemplen amb enveja
sana. De fet, el Kursaal és un tea-
tre supramunicipal i m’atreviria a
dir que un dels cinc millors de l’es-
tat, per capacitat, per ocupació, per
gestió...». Per la banda de pro-
ducció, explica, «mai no tens pro-
blemes, saps que l’ocupació ron-
da el 80 o el 85 %, que es comuni-
ca bé, que tot el personal que tre-
balla respon.. en aquest sentit és
modèlic».

La seva principal preocupació  a
l’hora d’acceptar el càrrec –a ban-
da de la distància de casa i la ges-

tió familiar– era «no conèixer la
ciutat. Sé que el Kursaal representa
molt bé Manresa però el que
m’han transmès, especialment
Joan Morros, és que tot es pot
aprendre. Així que endavant. Se-
gur que ens entendrem, tant amb
l’equip com amb els agents socials
i culturals de la ciutat. Tinc bons
mestres al davant». 

Basomba no buscava feina però
una trucada de Valentí Oviedo, la
persona a qui substituirà, l’ha aca-
bat portant a un nou càrrec i a una
nova ciutat: «tot ha estat molt gra-
dual i el procés, molt agradable»,
malgrat que després de la prime-
ra reunió «tornant cap a casa vaig
pensar que no, però al final...». Les
línies mestres que aplicarà a l’e-
quipament les haurà de definir «en
els propers mesos». Director de
producció de grans espectacles
com Fama però també de for-
mats reduïts amb El Musical més
petit, la seva experiència en aquest
camp li atorga camí per córrer al
Kursaal: «la producció és una via
però s’haurà de veure si és el mo-
ment. Ens haurem d’associar, bus-
car vies d’explotació... Pas a pas». 
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«Agafo el timó però mantindré el rumb»
Jordi Basomba, el nou gerent del Kursaal, defineix el teatre manresà de «model» que no necessita «sacsejades» 

LA DARRERA GRAN OBRA DE RICHARD WAGNER, «PARSIFAL», ES PODRÀ
VEURE AVUI AL MULTICINEMES BAGES CENTRE DE MANRESA. Es projectarà a la
sala 1, a les 18 h, des de la Royal Opera House de Londres. A Parsifal, el gran
compositor alemany ofereix una profunda reflexió sobre la culpa, la mort i la
possibilitat de redempció. Per a aquest nou muntatge s’ha reunit un repartiment de
cantants amb gran experiència en les obres de Wagner: Simon O’Neill (Parsifal); el
baix René Pape (Gurnemaz); Gerald Finley, que debuta com a Amfortas; Willard
White (bruixot Klingsor) i la versàtil Angela Denoke (Kundry). L’equip creatiu de la
producció d’El minotaure de la Royal  Opera House s’encarrega d’aquest muntatge,
sota la direcció de Stephen Langridge i amb els dissenys d’Alison Chitty. La direcció
de l’orquestra anirà a càrrec d’Antonio Pappano, director musical de la Royal Opera.
Parsifal, en tres actes, tan controvertida com influent des de la seva estrena, també
es projecta en directe als cinemes Guiu de la Seu.



Bages Centre projecta avui en
directe des de la Royal Opera
House «Parsifal», de Wagner
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«No deixes una empresa líder
com Focus si no és per un
projecte com aquest. Per a mi
és completar el cercle»

«La principal preocupació
que tenia era no conèixer
la ciutat, però tinc bons
mestres i tot es pot aprendre»

Jordi Basomba ahir a la platea del teatre Kursaal, equipament on començarà a treballar l’1 de febrer
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1 de febrer
Jordi Basomba s’incorporarà al
càrrec de gerent de Manresana

d’Equipaments Escènics el proper 1
de febrer, la mateixa data que la per-
sona a qui ara relleva, Valentí Oviedo,
però sis anys després.
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