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Balanç del 2013: cultures

Valentí Oviedo
encara nous
reptes a l’Auditori 
de Barcelona 

Valentí Oviedo a la platea del Kursaal, on ha estat sis anys

ARXU/MIREIA ARSO

El directiu manresà va començar
el 16 de desembre una nova aven-
tura professional al capdavant de
l’Auditori de Barcelona en substi-
tució de Josep Maria Amorós. El
seu darrer encàrrec al Kursaal va
ser la celebració de la Nit de San-
ta Llúcia. Oviedo ja havia aspirat a
la direcció general del mateix equi-
pament quan Joan Oller va fer el
pas al Palau de la Música Catala-
na, el 2011. Oviedo va acceptar la
proposta com una «oportunitat»
després de tenir com a aval les cre-
dencials de públic i d’eficiència llu-
ïdes pel Kursaal.

l gran equipament tea-
tral de la Catalunya
Central, el Kursaal, en-
carava el darrer tri-

mestre de l’any amb canvis a l’ho-
ritzó. Després de liderar i consoli-
dar durant sis anys un projecte tea-
tral d’àmplia acceptació social, el
manresà Valentí Oviedo (1977)
acceptava, l’octubre, ocupar la ge-
rència d’una de les institucions
capdavanteres del país, L’Audito-
ri de Barcelona. Començava, així,
a la capital del Bages, un procés per
trobar un nou gerent.

Ajuntament i El Galliner –pro-
gramadors del Kursaal– van en-
capçalar la tria de candidats entre
els 22 currículums rebuts. Dels
deu candidats que van passar el
primer cribratge, en van quedar 4
per presentar al consell d’admi-
nistració de Manresana d’Equi-
paments Escènics (MEES). El 16 de
desembre, el consistori manresà
anunciava el nom del nou gerent
del teatre manresà a partir de l’1 de
febrer: Jordi Basomba Gonzalvo,
un barceloní de 44 anys, provinent
de Focus, la principal empresa
privada de teatre català, per subs-
tituir en el càrrec Valentí Oviedo. 

Així com el canvi de gerència del
Kursaal, a final del 2007, després
de la dimissió de Laura Bozzo, va
ser convuls, el relleu de Valentí
Oviedo es va encarar amb molta
més tranquil·litat. El moment era
substancialment diferent. Ovie-
do arribava mesos després de la
reinauguració de l’equipament,
quan tot estava per fer, i Basomba
ho farà amb l’engranatge perfec-
tament acoblat. Per a la tria de Ba-
somba van pesar, sobretot,  la co-
neixença, el model i la filosofia del
Kursaal i un currículum amb àm-
plia experiència en la gestió.
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UN ADÉU I UNA BENVINGUDAEl manresà Valentí Oviedo és des del 16 de desembre el nou gerent de
l’Auditori de Barcelona. El seu lloc, al Kursaal, l’ocuparà el barceloní Jordi Basomba, provinent de l’empresa teatral Focus

Canvis al timó del teatre Kursaal
L’equipament manresà tindrà a partir del febrer un nou gerent, el tercer des de la reinauguració

EFEMÈRIDES

Moià i Berga van veure recone-
gudes les trajectòries artístiques de
dues de les seves principals figu-
res culturals, el tenor Francesc Vi-
ñas i l’escriptor Ramon Vinyes.
Un tribut més que merescut a
dues personalitats que molts con-
ciutadans encara han de descobrir.

Joventuts Musicals de Moià va
liderar la celebració de l’Any Viñas,
en honor de qui va ser un dels
grans cantants d’òpera –especial-
ment dotat per als papers wagne-
rians– de final del XIX i principi del
XX. El tenor va néixer el 1863 a la
localitat moianesa i va morir el
1933 a Barcelona, dues dates que
han coincidit en aquest 2013 per
commemorar el 150è aniversari de
la primera efemèride i el 80è de la
segona. A més, el Festival Interna-
cional de Música Francesc Viñas va
complir tres dècades de vida. El
certamen va perillar fa dos estius
per la falta de pressupost munici-
pal –fins i tot es va deixar de cele-
brar–, però Joventuts Musicals va
entomar amb èxit el repte de re-
tornar-lo a la vida.

El Teatre Nacional de Catalunya
va fer justícia a Ramon Vinyes
(Berga, 1882-Barcelona, 1952) en
recuperar el text de l’obra Ball de
titelles per programar-lo a la sala
petita. Dirigida per Ramon Simó,
la peça es va estrenar a final del
2012 i va perllongar la seva estada
al coliseu escènic de la capital ca-
talana durant el mes de gener. El
muntatge va donar a conèixer l’o-
bra teatral d’un autor la trajectòria
dramatúrgica del qual havia que-
dat en l’oblit. El jove Nao Albet va
protagonitzar un repartiment amb
altres noms com Mercè Pons, Jor-
di Martínez i Jordi Banacolocha.
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Merescuts
homenatges a
Viñas & Vinyes
en la música 
i el teatre

Jordi Basomba
arriba al Kursaal
amb la intenció de
mantenir el rumb

Jordi Basomba, al mateix escenari. Començarà al Kursaal l’1 de febrer
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L’endemà de fer-se públic el
nom de Jordi Basomba com a nou
gerent del Kursaal, el barceloní
va conèixer polítics manresans,
agents socials i l’equip que treba-
lla al teatre. Il·lusionat, predispo-
sat i amb ganes d’aprendre el fun-
cionament de l’equipament i de la
societat manresana, Basomba va
definir el Kursaal de «model» que
no necessita «sacsejades» i va as-
segurar que mantindria el rumb en
una línia clarament continuista. El
projecte el va convèncer i a  partir
de l’1 de febrer ja hi podrà aportar
el seu «granet de sorra».

Un nou disc d’estudi per posar
punt final al retir temporal

L’any sabàtic del popular quin-
tet manresà va desembocar en

l’elaboració del seu cinquè disc d’es-
tudi, Batecs, que va sortir a la venda
el mes d’abril. Un treball compromès
amb el moment social a càrrec d’una
banda que, amb vint anys d’història,
ha sabut perdurar.



GOSSOS
GRUP DE MÚSICA

ELS PROTAGONISTES

Nou àlbum i obra teatral a la sala
gran del TNC per a l’artista surienca

El nom de Beth ha estat notícia
durant aquest any en el terreny

cultural per dos motius. Al setembre,
la cantant bagenca va publicar el seu
quart disc, Família. D’altra banda, du-
rant els mesos de març i abril va pro-
tagonitzar el musical infantil La dona
vinguda del futur al Teatre Nacional. 



BETH
CANTANT I ACTRIU

Un volum aplega tres novel·les
cabdals de l’autor manresà

Edicions de L’Albí va retre tribut
a la trajectòria literària de To-

màs Cabot amb la publicació del llibre
El cercle tràgic, que aplega la trilogia
novel·lística –Giravolt dels dies, Deu
visites al company absent i Adéu, Ba-
kunin! – sobre la Catalunya que va de
la Setmana Tràgica a la guerra civil.



JOSEP TOMÀS CABOT
ESCRIPTOR

El primer Sant Jordi sense
novetats d’Edicions de l’Albí

La mala notícia de la festa de
Sant Jordi d’enguany va ser

l’absència del segell berguedà Edi-
cions de l’Albí, que va decidir no publi-
car cap novetat en protesta pel que
Huch considera un tracte injust per
part de les llibreries i dels mitjans d’in-
formació amb les editorials modestes.



JAUME HUCH
EDITOR

Un supervendes s’emporta el
Premi Joaquim Amat-Piniella

L’autor gironí Rafel Nadal va
triomfar al Sant Jordi de l’any

passat amb la novel·la Quan érem feli-
ços. Després de conquerir el Josep Pla
del 2012, Nadal també va merèixer
aquest mes de febrer el Premi Joa-
quim Amat-Piniella, que lliura Òm-
nium del Bages.



RAFEL NADAL
ESCRIPTOR


