
 esllàgrimesdeLlibert, elsgagsiels
trucsdelMagLari,l’impacted’es-
coltarMichalNymanendirecte,la
festadeMamma mia!, elsilencicol-

pidord’Incendis, laintimitatdelsGossos,les
riallesdeJoanPera,lafal·leraperSergioDal-
ma,elsManelielsAmicsdelesArts,lacalidesa
deRosana....Quinéselmomentmésmàgic
quehaviscutalKursaal?Quinésl’espectacle
quenooblidaràmai?Mentrevostèfamemò-
ria,vuitdelespersonesquetreballendiaadia
al teatremanresà comparteixen el seu àl-
bumd’emocions,pled’instantsviscutsalapla-
teaperòtambémoltsaltresqueesvanrepre-
sentarentrebastidors.Icomqueelmillorde
mirarenrereésgirarelcapialbirarl’horitzó,
l’actualgerent,JordiBasomba,apuntaquines
sónlesclausdelfuturmésimmediatdel’e-
quipament.

ElteatreKursaaldeManresavaobrirpor-
tesl’agostdel1927,vamorirel1988ivares-
suscitareldia20defebrerdel2007desprésd’u-
nadècadadereivindicacióciutadanaiconsens
polític.Vuitanysdesprésd’aquestafita,elKur-
saalhaesdevingutunreferentperl’èxitdepú-
blic,queelevacadatemporadalaxifrad’ocu-
paciópersobredels75%,perlagestióvolun-
tàriaicooperativadelaprogramacióiperla
sevacentralitatenlesdinàmiquesculturalsde
laCatalunyaCentral.
JoanMorrosiMarcBorrós,delGalliner;Cris-

tinaGonzález,responsabledelServeiEduca-
tiu;ValentíOviedo,gerententreel2008iel2013;
PereMontoro,capdel’equiptècnic;Mònica
Àvila,capd’administració;RosaClarena,res-
ponsabledecomunicació;iEvaArimany,enre-
presentaciódel’equipdetaquilles,expliquen
quinsepisodisportaransemprealcor.

L
El teatre Kursaal de Manresa compleix vuit anys en plena forma.
Vuit persones que treballen dia a dia per fer-lo funcionar expliquen
els moments inoblidables que han viscut entre les parets del que
és un dels epicentres de la cultura de la Catalunya Central. Text:
Toni Mata i Riu. Fotos: Marta Pich, Salvador Redó i Mireia Arso
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CADA ESTRENA DEL SERVEI EDUCATIU ÉS
COM UN FILL ACABAT DE NÉIXER 
«Em sembla que és impossible escollir un

únic moment...», assegura Cristina González.
«En aquesta feina, cada dia és diferent de l’an-
terior», apunta. «Però si he de triar, em quedo
els dies d’estrena dels projectes del Servei Edu-
catiu», afegeix. «Portar el Fem Òpera o el Fem
Dansa a l’escenari demana molta feina, perquè
has d’organitzar les escoles, però quan després
constates el resultat i veus que al públic li ha
agradat, t’emociones». Tampoc pot faltar en el
desplegament de records «el primer cop que
les històries del Jan i la Júlia van pujar a l’esce-
nari. Van ser només quinze minuts en la con-
venció de Kids&Us, jo n’havia fet el guió, i to-

thom es va posar dret aplaudint. Se’m va posar
la pell de gallina i vam veure que teníem un es-
pectacle amb possibilitats de trirar endavant». 

EL PRIVILEGI DE PARTICIPAR EN UN PROJEC-
TE QUE FA FELIÇ LA GENT 
Com a espectadora, a Cristina González li vé-

nen flaixos d’un parell de muntatges que van
passar pel Kursaal en els primers anys com Pas-
sat el riu, dirigida per Oriol Broggi, i el thriller
L’habitació de Verònica, amb Silvia Marty en el
rol protagonista. «Quan assisteixo a un espec-
tacle, m’emociona veure que la gent és feliç.
Per exemple, la reacció del públic davant d’un
cantant famós. Crec que sóc afortunada de po-
der viure aquests moments».





«No oblidaré el dia que vam presentar
el Jan i la Júlia a la convenció de Kids&Us.
Només eren quinze minuts, però tothom
es va posar dempeus aplaudint»

Cristina González
RESPONSABLE DEL SERVEI EDUCATIU I DE TAQUILLES

EMOCIONS DESBORDADES AL FINAL D’UN
CAMÍ QUE ERA L’INICI D’UN DE MÉS LLARG
«El tip de plorar d’emoció que em vaig fer no

l’oblidaré mai». El propietari d’aquest instant
tan intens és Joan Morros, Premi Bages de Cul-
tural del 2013 per una vida dedicada a l’activis-
me associatiu. «El moment més màgic que he
viscut al Kursaal data del 23 de febrer del
2007, quan es va acabar la primera de les cinc
representacions de l’espectacle Inauguraal i hi
havia tota la gent del Galliner i tots els partici-
pants del muntatge dalt de l’escenari i la platea
era plena de tota la gent que havien comprat
les entrades deu anys abans». Els qui van ser
aquell dia al Kursaal poden entendre perfecta-
ment l’emoció que va fer plorar Morros fins a la

sacietat, unes llàgrimes que portaven implíci-
tes tant la satisfacció de la fita que significava
reobrir el teatre com la descàrrega de la tensió
acumulada en els mesos anteriors davant la im-
minència de l’esdeveniment.

PARLAR SOBRE L’ALZHEIMER AMB MOLTA
SENSIBIILITAT I SENSE OBRIR LA BOCA
Poca gent deu haver vist a Manresa tant tea-

tre com Joan Morros. Entre les dotzenes de pro-
postes que han passat pel Kursaal, el coordina-
dor del Galliner es queda André y Dorine, de la
companyia basca Kulunka, «i el treball dels tres
actors de teatre de màscares que van sensibi-
litzar sobre l’Alzheimer sense dir ni una sola pa-
raula».





«Quan va acabar la primera de les cinc
funcions de l’espectacle ‘Inauguraal’, amb
tota la gent del Galliner dalt l’escenari, i la
platea plena... no ho oblidaré mai»

Joan Morros
COORDINADOR DEL GALLINER

Carlos Núñez és recordat com un músic
proper a l’espectador
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UNA PEÇA EXCEL·LENT PER DENUNCIAR EL RACISME I
UNA ABRAÇADA CÒMPLICE AMB JUAN DIEGO BOTTO
L’actor hispanoargentí Juan Diego Botto va emocionar pú-

blics d’arreu del país amb l’espectacle Un trozo invisible de
este mundo, una peça teatral construïda amb cinc relats so-
bre la injustícia del tracte que reben els immigrants que va
obtenir quatre Premis Max. Clarena recorda que «en Botto va
accedir a participar en un col·loqui postfunció amb els espec-
tadors. L’obra em va semblar boníssima, i la seva interpreta-
ció va ser bestial. Després de la sessió, vaig anar al seu came-
rino per avisar-lo i acompanyar-lo a la xerrada, i quan vaig en-
trar ell encara estava en plena catarsi. Recordo que li vaig co-
mentar que el muntatge m’havia agradat molt i em va fer una
abraçada molt còmplice, amb la qual tots dos vam descarre-
gar tensió», rememora Clarena.

L’INIMITABLE LUIS EDUARDO AUTE DES DE LA FILA 7 EN
UN CONCERT MOLT PERSONAL
«És molt difícil triar un espectacle»,  explica la responsa-

ble de comunicació del Kursaal. Però sempre recordarà el con-
cert que va oferir el cantautor Luis Eduardo Aute el novem-
bre del 2009. «Vaig poder seguir l’actuació des de la fila 7... i
va ser molt màgic, em va encantar. Pel moment personal que
jo estava vivint, el concert em va arribar moltíssim, les can-
çons de l’Aute em van omplir molt». Rosa Clarena, sempre
amatent a ajudar els mitjans de comunicació en la seva feina,
apunta que també va tenir molt bones sensacions amb el
concert de Sílvia Pérez i Raül Fernández.





«Vaig dir al Juan Diego Botto que
m’havia agradat molt l‘obra i em va abra-
çar, tots dos vam compartir aleshores la
tensió per la intensitat del muntatge»

Rosa
Clarena
RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓ 

UN MAL DE CAP EN EL PITJOR MOMENT PER A UNA CAN-
TAIRE QUE ES VA EMOCIONAR AMB TIRRI TARRA
L’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics

es va constituir el juny del 2007, pocs mesos després de la in-
auguració del Kursaal, i des d’aleshores Mònica Àvila treballa
a l’àrea administrativa. No oblidarà mai «la màgia de poder
cantar amb l’Orfeó Manresà en el concert que va oferir el
grup basc Tirri Tarra», ja fa set anys. Una experiència que li
va compensar l’absència de l’espectacle inaugural, en què
també va actuar la formació coral. «Tinc migranya, i quan es-
tic nerviosa se m’accentua. El dia de l’Inauguraal vaig passar
tants nervis que mentre es feia l’espectacle jo era al llit amb
un mal de cap molt fort».

L’ENERGIA DE LA BALLARINA MARÍA PAGÉS, CAPAÇ DE
MOURE A L’ESCENARI UN VESTUARI MOLT PESANT
L’àlbum de vivències d’Àvila és extens. Un dels moments

que rescata de la memòria és l’actuació de la ballarina María
Pagés, en una època en què calia fer de tot. «Vaig ser la seva
ajudant, i em vaig quedar parada de l’energia que desprenia
aquella dona, la força amb què actuava, fins al punt que no
parava de suar. Quan sortia de l’escenari, jo l’ajudava a des-
pullar-se i a vestir-se... com pesaven aquells vestits!». L’ad-
ministrativa també té un record per l’espectacle del cinquè
aniversari, «un moment d’unió» en què fins i tot el gerent,
aleshores Valentí Oviedo, «va interpretar un paper». I no
oblida ni els concerts de Carlos Núñez i Rosana –«els més
propers al públic»– ni l’obra de teatre «Urtain».





«Pateixo de migranya, sobretot quan
em poso nerviosa. I n’estava tan abans
de l’espectacle inaugural que no vaig
poder cantar amb l’Orfeó Manresà»

Mònica
Àvila
CAP D’ADMINISTRACIÓ

«Treballàvem dotze i catorze hores
cada dia, però ens vam quedar fins a les
dues de la matinada al Passeig per veure
si funcionava l’apagada dels llums»

Pere
Montoro
CAP DE L’EQUIP TÈCNIC 

APLAUDINT EL KURSAAL DE MATINADA DESPRÉS DE
TREBALLAR DURANT HORES I MÉS HORES
Les setmanes prèvies a la reobertura del teatre Kursaal,

ara fa just vuit anys, van ser «molt intenses, amb jornades
de dotze i catorze hores», explica Pere Montoro. Però la il·lu-
sió ho compensava tot, si no, és impossible d’explicar aques-
ta anècdota: «un dia, després de pencar molt, i quan ja eren
les dues de la matinada, i en ple mes de febrer, ens vam estar
tot l’equip al Passeig durant vint minuts perquè volíem com-
provar que l’apagada automàtica dels llums del Kursaal fun-
cionava perfectament. Recordo que, aleshores, vam aplau-
dir».

ELS ESPECTACLES CASOLANS SÓN ELS QUE MÉS SATIS-
FACCIÓ REPORTEN PERQUÈ TOT ESTÀ PER FER
Montoro reconeix que li costa ser espectador al Kursaal

perquè «estic pendent de moltes coses». Però, si li fan triar
un espectacle, es queda els de producció pròpia, «els con-
certs d’Ampans, les obres del Jan i la Júlia, el Fem Dansa, el
Fem Òpera... Els records que tinc d’aquests moments són els
que guardo amb més tendresa, ja que són diferents perquè
tot ho hem de muntar nosaltres, no ens ve donat».





El premiat muntatge teatral «Urtain»
va passar pel Kursaal el maig del 2010



Jordi Basomba (Barcelona, 1969) va
aterrar fa un any al Kursaal com a
relleu  de Valentí Oviedo. Mostrant la
seva admiració pel model que ha fet
créixer el teatre, admet que no poden
deixar de treballar per millorar.

Què sabia i què ha après en el seu
primer any al Kursaal?

des de fora, és un referent, tothom sap
que és un teatre especial. No n’hi ha cap
com aquest a catalunya ni a espanya, i
potser fins i tot a europa. No sé si els man-
resans en són prou conscients.

Per què?
la història de la venda d’entrades a deu

anys vista per un teatre que no estava ni
tan sols obert, per exemple. quan el Joan
morros em va explicar aquesta història em
vaig quedar ben sorprès. em va confirmar

l’excepcionalitat absoluta del kursaal. el
tema dels abonaments és un altre feno-
men digne d’estudi: en venem 900 en un
quart d’hora! hi ha qui té tres ordinadors
oberts per comprar les millors localitats.
el dia de la shopping Night vam vendre
quatre mil entrades, amb la promoció dels
vuit anys en vam dispensar tres mil. el que
fa el Galliner té molt mèrit, però la res-
posta ciutadania també. en el darrer any
es van vendre 84.000 entrades en una
ciutat de 75.000 habitants. això no passa
ni a l’emblema dels teatres municipals,
l’arriaga de bilbao.

Com s’ho explica?
al kursaal hi passen coses, no només

s’hi va a veure teatre o un concert. Pots di-
nar-hi bé, passejar i mirar la cartellera,
gaudir del pati... És un punt de trobada.

Per on passa el futur?
Per crear experiències noves. el toc de

Prop de la sala Petita n’és un exemple. hi

ha gent que feia anys que venia al toc i que
ni tan sols sabia com s’anava a la sala Pe-
tita. No és broma. ens hem d’anar pre-
guntant en què podem millorar: ho fem
prou bé amb el circ, i amb la dansa, i amb
la música clàssica? ho posem sobre la tau-
la i en parlem.

Que hi hagi noms que es vagin re-
petint en la programació es percep
com un fet negatiu?

està bé que vingui el Víctor ullate, però
també ens hem de plantejar si podem pro-
gramar dansa a la sala Petita, ser més ar-
riscats. Potser ens adonem que no és
possible perquè els caixets són massa
alts, però ho hem de valorar.

En la primera entrevista que va con-
cedir a Regió7 va dir que agafava el
timó però no canviaria el rumb. Ha ha-
gut de fer algun viratge brusc?

No, perquè el vaixell funciona, en aquest
sentit he tingut un any molt còmode.
Però això no vol dir que no siguem auto-
crítics. si admetem que el toc va bé, hem
de reconèixer que hi ha obres de teatre que
no hi estan incloses i són molt bones
però punxen perquè no hi va gaire gent. els
casos de dos muntatges com André y Do-
rine i Un trozo invisible de este mundo, que
són molt bones, ens han de fer reflexionar
sobre la manera de portar més gent a
aquestes propostes. hem de pensar com
hem d’embolcallar-les, comunicar-les i
vendre-les millor.

Potser és que l’espectador vol veure
les cares conegudes de la televisió?

No crec que sigui això. Potser és que pro-
gramem massa coses...

Pensa que és així?
sincerament, no. Però ho hem de con-

siderar. una explicació per als espectacles
que tenen poca gent és que no podem pre-
tendre omplir-ho tot sempre.

Després de vuit anys, el teatre ne-
cessita reformes, retocs3...?

en aquest sentit tinc una anècdota. el
primer dia que vaig veure un espectacle al
kursaal, em vaig adonar del soroll que ar-
riben a fer les cadires de la sala Gran. Fins

i tot vaig anar a demanar pressupost per
canviar-les. Però després penses que,
com que no arribes a tot, jugues amb l’a-
vantatge que la resta de l’experiència per
a l’espectador és positiva. si vas a londres,
veuràs teatres que cauen de vells, però si
tota la resta és bo, aleshores no hi penses,
que la butaca fa soroll. dit això, però, és
cert que ara toca renovar-se, al kursaal se
l’ha espremut molt. estem preparant un
pla tècnic per saber quines adquisicions
hem de fer. Vuit anys, en matèria tecno-
lògica, és molt temps. 

La crisi ha fet canviar la relació amb
les companyies?

encara n’hi ha moltes que van a caixet,
o amb uns mínims garantits. el problema
és que cada cop hi ha menys gent que el
pugui pagar. la crisi ha canviat les regles
del joc: abans programaves el que ja ha-
vies vist, ara ja no, ara has d’avisar les com-
panyies que les vols portar si fan gira
perquè, en cas contrari, quan acaben a
barcelona ja pleguen veles. les grans
produccions dels teatres públics, el tNc
i el lliure, ja no poden girar perquè no surt
a compte. cal que l’iVa baixi del 21 % ac-
tual. És necessari per a la salut del sector.
a França, és del 2,1 % en les primers 140
funcions, i després passa al 5,5 %.

Una solució és programar grups de
la comarca, que surten més barats?

se’ls programa i aquest és un motiu,
però no l’únic, naturalment. Vénen perquè
ho fan bé i és beneficiós per a tothom.

Dijous es va estrenar «Vilafranca»,
amb coproducció de la xarxa d’Els
Teatres Amics. És el model per poder
fer grans produccions?

Ja ho veurem. No som centres de pro-
ducció. Però el que ja està passant és que
vénen moltes companyies a veure’ns per
explicar-nos el seu projecte, i  la tendèn-
cia és que això augmentarà. la crisi ha
trencat moltes barreres i tot està per fer.
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GERENT DE MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS (KURSAAL I CONSERVATORI)

«som crítics
i sabem que
el kursaal
ha de millorar»

Jordi Basomba 
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«Crec que els manresans no són

prou conscients que tenen un

teatre com no n’hi ha cap altre a

Catalunya, Espanya i potser Europa»

«Han canviat les regles del joc.

Abans compraves obres vistes, ara

les contractes abans, si no, després

de fer Barcelona els grups pleguen»

«Ens hem de preguntar si fem

prou bé el circ, o la dansa, o la

clàssica, i per què hi ha obres tan

bones com la del Botto que punxen»


