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De nou celebrarem els dies 2 i 3 
de juny el Festival Re-percussió 
per l’Odèon que enguany en serà 
la seva 15ena edició.
Quinze anys de Festival, però dis-
set anys reivindicant un espai cul-
tural públic al centre del poble, or-
ganitzant variats espectacles des 
de l’Associació Cultural Plata-
forma Odèon, col·laborant activa-
ment en les activitats de Canet...
No ens hem cansat ens tots els 
17 anys que portem com a Pla-
taforma i no ens cansarem fins 
arribar al dia de la inauguració 
del necessari teatre públic que 
com a població necessitem al bell 
centre del poble. La nostra lluita 
ha estat constant i no defallirem 
ara que ho tenim a tocar. La nos-
tra reivindicació és col·lectiva 
ja que pensem que el benefici de 
l’equipament anirà destinat a 
tota la població de Canet. Falten 
anys, i en som conscients, però el 
nostre suport i reivindicació se-
guirà fins el dia final! 
Reivindiquem un teatre, que mol-
tíssimes poblacions del nostre en-
torn i de Catalunya ja el disposen, 

però que la mala sort i el poc re-
colzament polític que hi ha hagut 
en algunes legislatures ha fet que 
ens anem endarrerint i no dis-
posem del necessari equipament 

cultural per al gaudi de dones i ho-
mes, grans i petits, joves i adults, 
canetencs i visitants. No us agra-
daria veure alguna obra de teatre 

professional? No us agradaria 
veure cinema sense passar fred? 
No us agradaria escoltar un con-
cert de la Big Band de l’Escola de 
Música amb una bona acústica? 
No us agradaria escoltar unes lec-
tures dels poemes de Sàlvia sense 
soroll al carrer? Anem endarre-
rits i quants més lluitem, quants 
més ho reivindiquem, quanta més 
força fem més aviat en podrem 
gaudir tots plegats.
El Festival Re-percussió per 
l’Odèon és una activitat més de 
l’ACPO que, pel seu nom i organit-
zació, pretén fer també partícips 
de la nostra demanda -a més de 
la ciutadania de Canet- també a la 
resta de poblacions de la comarca.
Comença l’estiu i amb ell una llar-
ga llista d’activitats als carrers i 
les places del nostre poble: la Nit 
Màgica, les Sardanes, la Festa 
Major, el Cinema a la Fresca... fem 
que Canet ressoni, fem que Canet 
sigui un poble obert, festiu i parti-
cipatiu. Sortim al carrer, compar-
tim i gaudim del nostre poble.
Salut i Ritme!

Carme Segura
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l’Emili Sánchez és 
una persona inquie-
ta, que ara mateix 
està vinculat a la 
ràdio i als Diables, 

però també va ser president de 
Moixons Llepafils i moltes altres 
coses. També és un enamorat de la 
cultura i el teixit social de Canet.
Ets un amant de la cultura i de 
la força de la societat civil, per 
això veus amb bons ulls la recu-
peració de l’Odèon
Sóc favorable a que Canet tingui els 
equipaments culturals que es me-
reix. És increïble que només tingui 
un espai amb les mancances que 
té el Centru, on tot i així, la seva 
gent està fent una gran feina i com 
a segona opció, l’envelat. Tot i que 

els diferents equips de govern de 
Canet des de 1979 no han apostat 
massa per la cultura ara sembla 
que això comença a fer un tomb. 
L’Odèon té un valor patrimonial i 
és el lloc ideal per ser el centre cul-
tural de Canet, que ha de complir 
una funció social important i revi-
talitzadora del centre del poble.

Altres aposten per una ubicació 
diferent
Respecto totes les opinions, però 
abans s’ha pensat en fer pa-
laus de congressos, on ara hi ha 
l’escola bressol en lloc de fer el 
centre cultural que Canet neces-

sita. Alguns han parlat molt, però 
no han fet res. L’únic projecte 
real i tangible és l’Odèon.
Tot i les mancances en equipa-
ments culturals, la societat de 
Canet és viva
Això té un mèrit brutal. Que Ca-
net disposi d’un teixit cultural tan 
fort i variat és encomiable. A més, 
Canet té una tradició cultural a 
nivell històric acollonant.
La confluència entre l’Odèòn i 
el Centru en un mateix projecte 
creus que és una oportunitat?
Ho és! Si l’Ajuntament tanca la 
compra del Centru, són dos espais 
molt propers que es complementen 
perfectament. És perfecte per en-
riquir el projecte, és l’equipament 
cultural ideal per Canet.

A peu de carrer Emili Sánchez, canetenc inquiet

“L’Odèon és el centre
cultural que Canet

necessita”
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Tinc la sort d’haver viscut la his-
tòria de la recuperació d’un tea-
tre, el teatre Kursaal de Manre-
sa. Una història que va començar 
cap a finals de l’any 1995, quan 
un grup de persones inquietes 
des del punt de vista cultural 
vam plantejar a l’Ajuntament, 
propietari del teatre des de l’any 
1988, que ens proposàvem  treba-
llar per la recuperació del teatre 
Kursaal. El nostre plantejament 
va ser molt clar, crear una asso-
ciació cultural, El Galliner, amb 
dos grans objectius: promoure la 
recuperació del teatre Kursaal 
i oferir-nos per gestionar la pro-
gramació municipal de teatre 
i dansa a Manresa en el teatre 
Conservatori, un teatre del 1878, 
també de propietat municipal.
I així va néixer El Galliner, una as-
sociació cultural que va començar 
a gestionar, i sobretot dinamitzar, 
la programació d’arts escèniques 
de Manresa a partir de febrer de 
1996. Un equip de col·laboradors, 
molts d’ells nois i noies de 15 o 
20 anys, ens ajudaven en totes 
les tasques lligades al funciona-
ment d’un teatre: porters, aco-
modadors, taquillers, càrrega i 
descàrrega, accions de promoció 
al carrer, tria d’espectacles, cam-
panyes de difusió... Des del pri-
mer any la programació estable 
de teatre i dansa a Manresa va 
anar creixent en quan a especta-
cles i espectadors. Dels 15 espec-
tacles i 21 funcions de l’any 1996 
es va passar als 22 espectacles i 
62 funcions de l’any 1999. Dels 
9230 espectadors del 1996, als 
28900 del 1999. D’aquesta mane-
ra en molts pocs anys va quedar 
clar que Manresa necessitava un 

teatre mes gran i mes ben equi-
pat que permetés portar tot tipus 
d’espectacles de format gran. 
Pel que fa al treball per recupe-
rar el teatre Kursaal, la pers-
pectiva que ens ofereix el pas 
de gairebé 22 anys, ens permet 
afirmar que l’idea de ensenyar 

el teatre i començar a vendre 
les entrades per la re-inaugu-
ració del Kursaal prevista per 
l’any 2006, o sigui amb 10 anys 
d’anticipació, va ser un gran en-
cert i un bon començament.
Al procés de participació ciuta-
dana engegat pel Galliner el 1995 

amb la complicitat de l’equip de 
govern municipal, s’hi van anar 
sumant les altres entitats manre-
sanes, els diferents grups polítics, 
el comerç local i moltes persones 
a títol individual. El procés va du-
rar 11 anys: Visita a molts teatres 
de Catalunya, xerrades i debats, 
reunions amb tècnics, polítics, 
artistes, espectadors..., la marató 
del Kursaal, l’audiència en un ple 
municipal, concurs de projectes, 
adjudicació de les obres... Unes 
obres que van començar el setem-
bre del 2001 i que van finalitzar 
el febrer del 2007. El teatre es va 
re-inaugurar el 20 de febrer de 
2007 amb un espectacle del que 
es van haver de fer 5 funcions i 
van veure 4000 persones.
La perseverança, el treball en 
equip, la recerca de complicitats, 
la il·lusió... són alguns del ele-
ments que van permetre acon-
seguir una cosa que l’any 1995 
semblava impossible i que queden 
reflectits en el documental KUR-
SAAL, LA FORÇA DE LA GENT 
que es va estrenar el passat mes 
de febrer per celebrar els 10 pri-
mers anys del Kursaal. 
Estic segur que aquests ma-
teixos ingredients han de per-
metre que en un termini no molt 
llunyà el TEATRE ODEON torni 
a ser una realitat per la voluntat 
de tots el canetencs. Us desitjo 
tota la sort del món.

La recuperació d’un vell teatre Joan Morros - Coordinador
de l’Associació Cultural El Galliner
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“Aquests mateixos
ingredients haurien de 
permetre que l’ODÈON 

torni a ser una realitat”


