
Va avisar que agafava el timó
però que mantindria el rumb. El
barceloní Jordi Basomba (1969),
gerent de Manresana d’Equipa-
ments Escènics des de principi
de febrer, ha complert els seus
primers 100 dies al capdavant  del
Kursaal. Un temps que, explica, li
ha servit, sobretot, per «observar»
i prendre les primeres mides del
vaixell cultural del Passeig i de la
ciutat. S’ha trobat amb el referèn-
dum del Conservatori i ja ha posat
el seu granet de sorra per a la pro-
pera temporada del Kursaal. Se’l
veu còmode, encantat amb el seu
equip («cent per cent d’implica-
ció») i amb ganes de jugar les se-
ves cartes. Coneix qui és qui en el
mapa ciutadà; els espònsors li
han renovat la confiança i, fins i tot,
han incrementat l’aportació al tea-
tre (l’Obra Social de La Caixa, per
exemple, entra, també, a Platea
Jove); i  diu que ha seguit el consell
del seu predecessor, Valentí Ovie-
do: «parar l’orella quan comencen
i acaben els espectacles». Per de-
tectar «problemes» o «la satisfac-
ció de la feina ben feta».

Cent dies. Què l’ha sorprès?
Adonar-me’n de com és d’im-

portant el Kursaal per a la ciutat,
una eina vertebradora del seu eix
cultural. Cada setmana hi ha ha-
gut 4 o 5 reunions amb gent que
volia conèixer el nou gerent, volia
presentar-se, volia exposar pro-
jectes... I això m'ha servit molt
per fer-me una idea clara de qui és
qui. Jo arribava amb una man-
cança: no conèixer Manresa ni el
seu teixit cultural i associatiu.  I això
es relaciona amb una altra sor-
presa.

Quina?
La força associativa. A Manresa,

xutes una pedra i et surten quatre
entitats que proposen... I això és
fantàstic. Per exemple, amb la
campanya pel no a l’enderroc del
Conservatori hi havia 100 enti-
tats adherides a la plataforma.
Són moltíssimes! I això m’ha aju-
dat a entendre per què el Kursaal
funciona tan bé: aquesta ciutat
culturalment és molt potent i El
Galliner en el seu dia va saber
captar això. Per als que venim de

fora és sorprenent la riquesa cul-
tural, associaciativa i social que hi
ha a la ciutat. No m’ho imaginava.

Sobreentenc que les relacions
amb el seu principal soci, El Ga-
lliner, van sobre rodes?

No sóc un gallinaire però gaire-
bé! El que he proposat els ha agra-
dat i a l’inrevés. Ja ho vaig dir
quan vaig acceptar el càrrec: jo no
vinc a canviar gaires coses sinó
veure on es pot incidir, ajudar.
L’estructura funcionava molt bé. El
fet diferencial del Kursaal amb al-
tres teatres municipals similars
és El Galliner. És un equip que no
es podria pagar amb diners. 

Parlava del Conservatori. Com
a gerent dels teatres municipals
quina ha estat la seva postura?

Jo no tinc records i memòria his-
tòrica del Conservatori així que la
meva anàlisi ha estat molt freda.
Què significa per a Manresana
d'Equipaments Escènics? Totes

les funcions escolars passen per
allà, els espectacles de Platea Jove,
d’Imagina’t; els festivals de les di-
ferents escoles... És absolutament
necessari un teatre com el Con-
servatori. Ha de ser nou, reformat
amb 500 localitats o hem d’excavar
una tercera sala sota el Kursaal?.
Aquí no m’hi puc posar però el que
tinc clar és que Manresa el neces-
sita, sigui com sigui.

On es veurà la mà de Jordi Ba-
somba a partir d’ara?

Volem potenciar i posar en va-
lor la Sala Petita. Tindrà més pes.

Fins ara ha estat la germaneta
pobra de la gran.

Sí, perquè, involuntàriament o
inconscientment, programar allí ja
sembla que vulgui dir que és un es-
pectacle menor. 

I com agafa més volada?
Si parlem de teatre, que és la for-

ça del Kursaal, amb una progra-
mació potent i pensada per a l’es-

pai. Per què ha de ser més barata
una entrada de teatre a la Sala Pe-
tita que a la Gran? No és així al
TNC i és que, objectivament, no té
un perquè. Quasi bé al contrari:
tens l’actor a cinc metres i això és
un valor afegit. Buscarem dos o tres
obres per semestre, depenent del
mercat, i farem l’esforç econòmic
per portar-les a la Petita. Ara estem
lligant com comunicar-ho.

D’on prové la reflexió?
D’El principi d'Arquímedes. És

una obra de sala alternativa, que es
va fer a la Beckett. La meva sor-
presa va ser veure-la programada
al Toc i omplir tres funcions de la
Sala Gran. Això, a Barcelona no
s’ho creien! I la meva pregunta va
ser: si l’haguéssim programat a la
Sala Petita quanta gent hagués
vingut? 100 persones? Doncs aquí
tenim un problema. D’aquí a dues
temporades el que visualitzo  és
poder fer minitemporades de di-
marts a diumenge a la Petita amb
espectacles potents de la Beckett,
la Seca... 

O sigui que la Sala Petita no són
rebaixes.

Exacte. Al contrari.
Més canvis?
Només a nivell organitzatiu

intern. Introduirem la figura del
cap de funció, que serà rotativa.
Fins ara, tothom ha treballat al 200
per 100, els set dies de la setmana.
S’ha fet un sobreesforç que era
necessari perquè el teatre enge-
gava.  Però ara toca afermar i no
cremar-ho.

És la perspectiva que dóna po-
der mirar-se el teatre des de fora?

Segurament. Immers en  el dia
a dia és més complicat. 

Diu que la força del Kursaal és
el teatre.

Sí. És on el públic ens fa con-
fiança cega. 

I la resta de gèneres?
No es poden oblidar. Una de les

funcions d’un teatre municipal és
arribar al màxim de públic possi-
ble. També hem de ser conscients
que millor programar 3 espectacles
de dansa inapel·lables que 6 que

no facin ni fred ni calor. Però hem
de tenir clar que aquí costa menys
vendre teatre que dansa i menys
dansa que clàssica. 

La clàssica: el gènere pendent.
Algú ho ha definit dient que la

música clàssica és molt poc sexy.
I deu tenir raó. S’han de buscar vies
per entrar-hi perquè els petits i els
joves no en volen ni sentir a par-
lar. Buscarem espectacles com
Concerto a tempo d’humore, de
Jordi Purtí, que veurem la prope-
ra temporada.

Un teatre no hauria de ser no-
més un contenidor. On queda la
creació i producció?

Amb Jan & Júlia: Benvinguda,
Nanny!, la primera coproducció
que hem fet amb Kids&Us, estem
girant pel país. L’any que ve pre-
veiem anar a Madrid i busquem
teatre a Barcelona. És el primer pas
per veure que som capaços de fer
espectacles que ens compren els
teatres com nosaltres. Fer una
producció mitjana no baixa de
150.000 euros i necessites mante-
nir-la en cartell dos mesos. Fer això
a Manresa no té sentit... excepte
que t’associïs.

Això es preveu?
Sí. Estem amb els Teatres Amics

i entrarem com a coproductors en
un espectacle.

El principal problema, ara, són
els diners?

Aquest és un punt feble. Cada
cop en tindrem menys de les ad-
ministracions. La Generalitat man-
té la seva subvenció però no la re-
bem des del 2011. És és un pro-
blema perquè hem de pagar a les
companyies en 30 o 60 dies. I això
escanya el sector. Qui pot fer gires?.
Només les grandíssimes compa-
nyies amb molt múscul financer.

L’Ajuntament manté l’aporta-
ció econòmica?

L’ha rebaixat però també és cert
que es compensa amb altres as-
pectes com una disminució del llo-
guer. L’explotació a grans números
se sustenta per si mateixa però el
cost estructural ja no es pot pagar
amb les entrades. 

L’IVA del 21 % ha reblat el clau?
Totalment. L’impacte fiscal ha

estat negatiu i la mesura ha sem-
blat més ideològica que altra cosa
perquè ha destruït llocs de treball
i no s’ha recaptat més. Se suposa
que es modificarà i passarà al 10 %.
Quan? Ho estem esperant. 
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Entrevista Jordi Basomba
Gerent de Manresana d’Equipaments Escènics.De Vallvidrera a Manresa. Basomba, relleu de Valentí Oviedo, ha canviat l’empresa privada (Focus) per la
pública (Manresana d’Equipaments Escènics). Comença a conèixer la ciutat, ha visitat el teatre amb la família i, quan pot, s’escapa a nedar a la piscina municipal

«La Sala Petita tindrà obres potents»
El gerent del Kursaal explica com ha viscut els primers cent dies al càrrec i els principals canvis per a la propera temporada

Susana Paz
MANRESA
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«El que més m’ha sorprès

és la riquesa associativa,

social i cultural de la ciutat, i la

importància com a eix del Kursaal»

Jordi Basomba, aquesta setmana a la terrassa del teatre Kursaal

MIREIA ARSO


