
De petit ja volia ser gerent d’un
teatre?

Volia ser futbolista; ho feia bas-
tant bé i vaig arribar a jugar a Ter-
cera Divisió amb el Martinenc,
que em va fitxar pagant 25 pilotes
de futbol com a traspàs. Però cap
als dinou anys em vaig adonar
que no era prou bo per anar més
enllà d’aquestes categories en què
es guanyen pocs diners i t’has
d’entrenar cinc dies a la setmana.
De manera que hi vaig tornar a ju-
gar com a simple aficionat amb els
antics companys de juvenils.

Del futbol al teatre. 
Vaig completar estudis d’Eco-

nòmiques, i per coses del destí, vaig
treballar d’economista al Teatre
Nacional de Catalunya. Allà vaig
conèixer la Bet Orfila i vam decidir
que tots dos podríem crear una
empresa de gestió cultural. D’aquí
va néixer la productora La Perla 29,
que continua treballant. Al cap
d’un temps ens vam adonar que
estàvem agafant tipus de produc-
cions diferents; la Perla 29 s’o-
rientava a les més artesanals i jo ti-
rava cap a coses més grans. Ens
vam separar, vaig continuar sol i al
cap d’un temps em van cridar de
Focus per portar les seves gires. El
Kursaal era un dels meus clients, i
un dia em van trucar per dir-me
que el Valentí Oviedo marxava i
oferir-me la seva feina.

Suposo que la producció teatral
necessita un tipus determinat de
gestor d’empreses.

Cal que t’agradi allò que fas,
perquè no és el sector més ben pa-
gat. I t’han d’agradar les relacions
humanes, perquè els actors, o els
músics, són artistes, i tenen una
sensibilitat especial. Els has de sa-
ber tractar.

Els artistes són gent estranya?
Sortir a l’escenari té un gran

mèrit, i si un dia estan emboirats,
o constipats, no poden dir: avui
plego una mica abans. Passen un
examen cada dia, i per tant tenen

unes inseguretats, uns dubtes...
És una feina molt exposada, gens
anònima, se’ls ha de saber tractar.
I s’ho mereixen. Vés a fer el que fan
ells! Dos mesos assajant, sortir a en-
senyar-ho sense saber si agradarà
o no agradarà, i si no agrada, si és
rebut amb una crítica ferotge, ima-
gina’t com ha de tornar a sortir l’en-
demà. A la majoria de mortals no
ens jutgen amb aquesta severitat.
Fins i tot com a productor, estàs
convençut que allò que fas és fan-
tàstic, que l’equip, el text i l’esce-
nografia són fantàstics, però fins
que no s’aixeca el teló el dia de l’es-
trena no saps si allò anirà bé o serà
un desastre. Però quan va bé, quan
l’encertes, és fantàstic, i aquest és
el gran atractiu.

L’actor arrisca la feina de me-
sos, però si un inversor hi ha po-
sat els diners... Hi ha productors,
com els que sortien a les pel·lí-
cules, que hi aposten molts diners
i de vegades s’arruïnen?

Cada cop es dóna menys el pro-
ductor individual i cada cop més
les produccions són de grans cor-
poracions o empreses que tenen
un cert paraigua. Fa quinze anys
vaig ser director de producció a
Fama, el musical, i eren quatre per-
sones que es van ajuntar i hi van
posar uns diners. Els va sortir bé
perquè va estar un any i mig en car-
tell. Però aquest model cada cop es
dóna menys, i els grans musicals
són d’un Stage o d’un Dagoll Da-
gom. Però la possibilitat del fracàs,
i de perdre-hi els diners, hi conti-
nua sent, perquè ja pots fer la fei-
na molt ben feta i acompanyar-la
d’una gran campanya de màr-
queting, que si a la persona que seu
a la butaca no li agrada, ho expli-
carà quan surti, i els grans èxits es
produeixen pel boca-orella.

Si un musical important pun-
xa, hi deixa molt de pèl, encara
que la productora sigui gran i
pugui aguantar-ho.

Són espectacles que poden te-
nir un cost setmanal de més de
60.000 euros, i això ho has d’in-
gressar cada setmana a la taquilla
per pagar els sous i els lloguers,
sense comptar tota la inversió en
la producció. S’ha de fer d’una
manera molt estudiada, però tot i
així hi ha musicals que s’estrenen
i al cap de tres mesos, tanquen. A
Broadway ho tenen molt ben en-
tès: si al cap d’una setmana un gran
espectacle no arriba a uns barems
determinats de recaptació, el tan-
quen. Perden tot el que hi han in-
vertit, però almenys no sumen
més pèrdues. Aquí sempre tro-
bem motius per esperar que la
setmana que ve anirà millor.

M’ha parlat del paper del boca-
orella. Els crítics teatrals ja no
arruïnen produccions amb una
mala crítica?

Qui llegeix les crítiques de tea-
tre? La gent que va al teatre. I
aquesta gent ja té altres referències,
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Jordi Basomba Gonzalvo
Gerent de MEE, l’empresa del Kursaal. Nascut a Barcelona el 1969 i veí de Vallvidrera, confessa que de jove va anar a molts més concerts de
música que a funcions teatrals, però les coses de la vida el van portar al món de la producció escènica i ara n’és un aficionat total. Al capdavant
de Manresana d’Equipamets Escènics des de desembre del 2013, parla de la història del Kursaal i el Galliner amb una passió absoluta

Tothom té el que es mereix?
No, hi ha gent amb molta mala

sort.
La seva millor qualitat, el seu

pitjor defecte?
L’empatia. I que les enrabiades

em duren. 
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
La vista.
Quants diners són un bon sou?

Els que et deixen un romanent
per invertir en el que t’agrada.

Quin llibre li  hauria agradat
escriure?

L’anecdotari dels meus avis i
besavis.

Una obra d’art?
La pintura de Miquel Barceló.
En què es considera expert?
En res. 
Déu existeix?

Com el conceben les religions
monoteistes, em sembla que no.

Què s’hauria d’inventar?
El mecanisme per eliminar la

pobresa.
Quin personatge històric o de

ficció convidaria a sopar?
Marco Polo.
Un mite eròtic?
Uma Thurman a Kill Bill.
Acabi la frase: la vida és...

Per viure-la
La gent, per naturalesa, és...
Bona, però n’hi ha que es tor-

na dolenta.
Tres ingredients per fer un

paradís?
Salut, companyia i una bar-

queta.
Un lema per a la seva vida?
El moviment es demostra ca-

minant.
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

ORGANITZADOR. Vivint a
cinquanta quilòmetres de la feina,
amb una dona que treballa en un
altre lloc i tres fills amb les
corresponents extraescolars, cal
organitzar-se i estar sempre
connectat. «El mòbil-agenda-etc. és
una eina de coordinació de la
cooperativa que és casa nostra»



MOIÀ

Xavier Domènech

«Si la història del Kursaal i el Galliner
passa a Nova York, en fan una pel·lícula»
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Regió7DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE DEL 201616

DG
Viure diumenge

GASTRONOMIA
Cuina comunista i pecats proletaris
 En un vell llibre de cuina portuguès, i que ja va per la 32a edició,
hi apareix una recepta anomenada bacallà a la comunista21

VIURE AMB ESTIL
Homes clàssics
 Tornen de nou a les passarel·les les jaquetes camell 
i els accessoris de tall ètnic20



té un criteri, no va a buscar la crí-
tica per decidir el que opinarà.
Ara els crítics més aviat orienten i
assessoren, ja no tomben el dit
amunt o avall com al circ romà. Hi
ha poques crítiques que destrossin
produccions.

Com a productor ha agafat al-
guna enrabiada amb una crítica
negativa?

Sí. I al cap de tres mesos he dit:
tenia raó. Però en el moment et sap
greu, perquè allà hi ha l’energia
acumulada de molta gent i penses
que no és just carregar-se-la amb
quatre ratlles.

Per què va passar de venedor
d’espectacles a comprador?

Quan vaig entrar a Focus no
era venedor, però la feina era bona
i més que de vendre es tractava de
crear unes relacions, perquè els tea-
tres necessiten programar i tampoc
hi ha tanta oferta. Havent estat a la
part de producció em feia gràcia
conèixer aquest altre vessant. I
quan va arribar l’oferta del Kursaal
vaig pensar: aquí pots completar la
roda. Però això no hauria estat su-
ficient si no s’hagués tractat del
Kursaal, que és un teatre de refe-
rència a Catalunya, molt especial.

Què en sabia, del Kursaal?
Sabia com s’havia reconstruït,

sabia una mica la història del Ga-
lliner, i sabia que hi havia un senyor
que es deia Joan Morros. Quan a
través de Focus vaig començar a te-
nir-hi tractes directes em va asto-
rar el volum de programació i de
públic. Era l’únic teatre d’aquest ti-

pus que contractava dues fun-
cions de tots els espectacles, i que
sovint en demanaven una tercera,
i una quarta. Així que vaig investi-
gar, i vaig veure que la història del
Galliner i del teatre era especta-
cular. Si hagués passat a Nova York

ja en tindríem una pel·lícula. Si a mi
em posava la pell de gallina, ima-
gina’t aquella gent que ho va im-
pulsar, que eren quatre nanos, i que
van aconseguir crear un teatre de
referència. Fan créixer el nombre
d’espectadors amb una feina de
creació de públics que s’ha avan-
çat a les tècniques modernes. No
és un teatre que s’ha fet perquè hi
havia uns diners a gastar, sinó per-
què hi havia una ciutat que ho 
exigia, i aquell esperit es manté. Va
néixer amb el públic fet gràcies al
treball d’aquell grup. La història de
l’entrada per a la primera funció,
comprada deu anys abans per un
munt de gent, és màgica!

L’èxit d’espectadors és imagi-
nable sense el club Galliner?

És bàsic. L’èxit és que tot es par-
la i es treballa en comú, i així es van
sumant idees que a més a més te-
nen una experiència viscuda al
darrere. S’examina el que s’ha pro-
gramat, com ha anat, què ve ara,
com va de públic, com es pot ani-
mar, i en tot això hi pensa una dot-
zena de caps, no només un. Tot-
hom voldria un consell assessor
com aquest al seu teatre!

Deu tenir uns requeriments
específics gestionar un teatre en
el qual una part activa molt im-
portant és una entitat que ofi-
cialment no forma part del teatre.
És complicat?

No ho ha estat perquè sempre he
estat informat de la realitat. És cert
que no hi ha cap contracte ni con-
veni, cap paper escrit, entre Galli-

ner i Kursaal, però seria absurd que
jo arribés a Manresa i decidís tot sol
el que s’ha de programar quan hi
ha una gent que en sap molt i que
m’han tractat molt bé des del pri-
mer dia. No és cap problema, és
una ajuda, perquè dubtes que tin-
dria en un altre cas els resolc amb
una conversa. És una ajuda impa-
gable, una beneïda ajuda. I ara a
més a més en Joan està jubilat, i no
sé abans, però ara hi és molt. I en-
tendre-s’hi és facilíssim.

El Kursaal s’apropa als deu
anys de la rehabilitació. Se li han
de canviar coses?

S’han d’invertir diners a la zona
de maquillatge, perquè la sala té un
ús molt exhaustiu, no només de
programació sinó de lloguers. Cal
una pintada i repassada general. I
cal anar posant al dia els elements
escenotècnics, que ajudaran a mi-
llorar els espectacles i la feina dels
tècnics. Tot això, amb seny, sa-
bent què és millor tenir i què llogar. 

Sala, restaurant, terrassa... Els
teatres són més que teatres.

Quan vas al teatre és important
que passin coses, i això pot ser des
que surti una persona a presentar
l’obra i te’n recomani dues més, fins
que hi hagi un restaurant que es-
tigui bé i t’avisi quan l’obra està a
punt de començar. Però, a més a
més, el Kursaal és al mig de Man-
resa, i molts pocs teatres d’aquest
volum són al mig de la ciutat. Això
suposa problemes, des de l’accés
dels camions fins el confort dels ve-
ïns, però també suposa avantatges,

com que el restaurant tingui la
gent que té.

Manresana d’Equipaments Es-
cènics gestiona quatre sales: les
dues del Kursaal, el Conservato-
ri i la Plana de l’Om. Quin joc han
de tenir?

El repte és anar trobant quina és
la mena d’espectacles que s’escau
a cada espai. Hi ha espectacles
que el seu lloc és el Conservatori,
no la Sala Gran del Kursaal, amb
800 localitats, ni la Petita, amb
200. Hem de donar valor al teatre
Conservatori, que és dels pocs
teatres de ferradura d’aquestes ca-
racterístiques que queden a Cata-
lunya, i que per mida pot acollir es-
pectacles als que el Kursaal els
queda gran.

Si l’espectador hagués de pagar
el cost total de l’entrada...

Hauria de ser més car, però de-
pèn: l’òpera potser costaria el do-
ble, i el teatre més comercial pot-
ser costaria el mateix. L’escalat de
més a menys subvencionat és
aquest: òpera, música clàssica,
dansa i teatre alternatiu. L’objectiu
és que en el teatre convencional i
la música pop les entrades paguin
el caixet. Però en un teatre com
aquest has de programar de tot, no
només allò que omple segur. 

S’hi veu molt més temps?
De moment estic encantat i

continuo aprenent. Cada any és di-
ferent, i no tinc cap interès per can-
viar, perquè és una feina en què
passen coses i que proposa reptes
molt interessants.
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Basomba ve del món de la producció. «A Broadway ho tenen molt ben entès: si al cap d’una setmana un gran espectacle no arriba a uns barems determinats de recaptació, el tanquen»

REPORTATGE GRÀFIC DE SALVADOR REDÓ

SIS FRASES

Com a futbolista vaig arribar 
a jugar a Tercera Divisió; el

Martinenc em va fitxar pagant 25
pilotes de futbol com a traspàs»

L'artista passa un examen
cada dia, és una feina

exposada, tenen inseguretats
dubtes... Se’ls ha de saber tractar»

Ja pots fer la feina molt ben
feta i acompanyar-la d’una

gran campanya de màrqueting, que
el que compta és el boca-orella»

Va néixer amb el públic fet
gràcies al Galliner. La història

de vendre entrades per a la primera
funció deu anys abans, és màgica»

Hem de donar valor al teatre
Conservatori, un dels pocs

teatres de ferradura d’aquest tipus
que queden a Catalunya»

Molt pocs teatres de la mida
del Kursaal són ben bé al mig

de la ciutat. Això suposa problemes
però també avantatges»
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