
LA PRIMERA DÈCADA Del 10 al 20 de febrer, Manresa celebrarà que el Kursaal, amb 80.000 espectadors anuals i convertit en teatre de referència al país,
fa deu anys que es va reinaugurar. Ho farà amb un documental, una mostra, dues gales i la participació d’entitats que actuaran al pati durant la setmana
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Explicar la història del Kursaal.
La del teatre i la de la seva recupe-
ració. Aquesta és la idea que dóna
forma a la celebració del desè ani-
versari del teatre del Passeig que
començarà el  de febrer i acaba-
rà el dilluns , quan faci exacta-
ment deu anys de la reinaugura-
ció de l’equipament després
d’una campanya ciutadana im-
pulsada per l’associació cultural
El Galliner. És per això que els res-
ponsables dels actes de celebra-
ció van voler explicar-los, ahir, as-
seguts davant de la imatge del
Kursaal del , quan es va inau-
gurar per primer cop, i que presi-
deix una de les parets del restau-
rant de l’equipament. Perquè sen-
se el teatre del  no existiria el
del  ni, ara ja, el del .

Dues gales pensades expressa-
ment per a l’aniversari –la dels deu
anys i la dedicada als infants– cen-
traran la part escènica de la cele-
bració. La primera, dirigida per
David Pintó i amb Cristina Gon-
zàlez en l’adjudantia de direcció,
es titularà La màgia del Kursaal i
clourà, el dia  de febrer, els actes
dels deu anys. El muntatge serà
«frenètic, còmic, visual», va qua-
lificar-lo Pintó. Un espectacle de

varietats pensat «per a la nostàlgia
i per al record», que recorrerà la
història del teatre, des del  i
fins avui. S’obrirà amb un número
musical que protagonitzaran «els
talents ocults de la ciutat», va dir
Pintó... Quins talents? Jordi Ba-
somba, gerent del teatre, i després
d’uns moments de dubte per no
trepitjar gaires sorpreses, va des-
velar-los: «hi participarà tothom
qui treballa en el teatre. Cadascú
amb la gràcia que pugui per fer vi-
sible que aquest equipament no
va sol: necessita un equip per fer-
lo funcionar». Això vol dir des d’ell
mateix fins als tècnics. Serà el nú-
mero d’obertura de la gala, amb
música de Marc Sambola, i situarà
l’espectador en la primavera del
. «Començarem nosaltres i
després deixarem pas als profes-
sionals», va dir Basomba. 

La màgia del Kursaal tindrà
com a conductor el Mag Lari i per
l’escenari del teatre passaran
noms com Mone, Daniel Anglès,
Lloll Bertran... amb la intenció de
«retre homenatge a la història del
teatre» a través de la dansa, la mà-
gia, la música, el circ, l’humor, el
hip-hop... «Farem parlar les per-
sones i els racons del Kursaal. Vo-
lem explicar d’on venim i què ha

suposat tenir aquest teatre», va re-
marcar Pintó. No hi faltaran ni els
artistes vinculats a les arts escèni-
ques ni els músics de la comarca.
La resposta a la demanda de
col·laboració ha estat «total», afir-
mava ahir el director manresà. 

I tot i que La màgia del Kursaal
serà apte per a tots els públics, els
més petits tindran una gala pen-
sada per a ells a través del Jan i la
Júlia i la participació de diferents
companyies, com La Roda Pro-
duccions i la Sgratta. Serà a la
Gala Petit Kursaal Jan, Júlia i els
seus amics, el  de febrer. Gonzà-
lez, coordinadora d’aquest espec-
tacle, explicava ahir que es recu-
perarà el Kursaalet, la mascota del
Kursaal, «que deixarà de ser un
peluix per ser real», i que el mun-
tatge també servirà per explicar
com funciona un teatre i la histò-
ria d’aquest equipament.

I amb la intenció que del  al
 de febrer «passin coses al pati
del Kursaal», va explicar Basomba
(com un joc de llums a la façana),
s’està convidant entitats locals
perquè hi actuïin uns minuts a
partir de les  del vespre. L’objec-
tiu és clar: que tothom participi i
«es faci seva» la celebració dels 
anys.
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La història del Kursaal i de la recuperació del
teatre centrarà els actes del desè aniversari
El Mag Lari conduirà la gala dels deu anys, que començarà amb un número musical de tothom qui treballa en l’equipament
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David Pintó, director de la gala, Jordi Basomba, gerent, Joan Morros, responsable d’El Galliner i Cristina Gonzàlez, ajudant de direcció, ahir

EL PROGRAMA
«10 anys del Kursaal en les
portades dels Tocs» Expo-
sició de portades, fotografies,
vídeos, llibres de signatures i la
presentació de la nova pàgina
web del Kursaal,  activa a partir
del mes de març.Espai Plana
de l’Om. S’inaugura el diven-
dres, 10 de febrer. 19 h. Fins al
19 de febrer. De 18 a 21 h.

«Gala Petit Kursaal»  Jan i
Júlia i els seus amics han convi-
dat a celebrar els 10 anys del
Kursaal a companyies i perso-
natges infantils Sala Gran del
Kursaal. Diumenge, 12 de fe-
brer. 18 h. Preu: 10 euros.

«Presentació Blog: records-
delkursaal.cat» Col·loqui
amb algunes de les persones
que ja han deixat el seu record
al Blog. Espai Plana de l’Om.
Dilluns, 13 de febrer. 18.30 h.

«Actuacions d’entitats al
Pati del Kursaal» Col·labo-
raran alumnes de l’Aula de Tea-
tre del Kursaal.Pati del Kur-
saal. Del 13 al 20 de febrer, a
les 20 h.

«Estrena del documental del
Kursaal» Elaborat per Pa-
ral·lel 40 i dirigit per Èric Motjer.
Sala Gran del Kursaal. Di-
marts, 14 de febrer. 21 h.
Preu: 20 euros També hi hau-
rà dues projeccions més, el di-
mecres 15, a les 18 i a les 20 h.
Preu: 6 i 15 euros

«Gala 10 anys Kursaal» 
«La Màgia del Kursaal». Amb la
direcció de David Pintó i l’adju-
dantia de Cristina Gonzàlez.
Sala Gran del Kursaal. Di-
lluns, 20 de febrer. 21.30 h.
Preu: 15 euros.

«Concurs d’Instagram
#10anyskursaal» Des
d’ahir actiu per penjar fotogra-
fies d’experiències viscudes al
Kursaal durant aquests 10 anys.
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De l’exposició al
documental que
relata la història
El tret de sortida de l’anive-
rari, va explicar ahir Joan Mor-
ros, responsable d’El Galliner,
serà la inauguració d’una ex-
posició, el dia 10 de febrer, a la
Plana de l’Om, on es podran
veure la vintena de portades
dels llibrets de programació,
fotografies i llibres de signatu-
res d’artistes. La cirereta del
pastís dels 10 anys serà l’es-
trena del documental –encara
sense títol– sobre la història
de la recuperació del teatre
(14 de febrer). Elaborat per la
productora Paral·lel 40 i diri-
git per Èric Motjer, la campa-
nya de micromecenatge per
cobrir la meitat del cost del
treball, uns 35.000 euros, ja
ha recollit entre el 60 i el 70 %
del pressupost. Qui vulgui sor-
tir als crèdits pot col·laborar
fins al 22 de gener. 


