
La Sala Petita del Kursaal passa del 50 % al 70 %
d’ocupació en el segon any de vida del teatre 
La programació estable del
teatre Kursaal va tancar el
2008 amb 58.560 especta-
dors, una bona part dels
quals gràcies al ja veterà Toc
de Teatre. Però també van ju-
gar un paper important les
propostes de dansa, òpera i
de la Sala Petita, que comen-
cen a estar consolidades. La
creu és Platea Jove, que man-
té un baix índex d’ocupació

PAU BRUNET
Manresa

L’increment en l’ocupació dels
espectacles de la Sala Petita del
Kursaal, que arriba al 70,6 %, i la
consolidació dels Tocs de Dansa
i Òpera són les dues dades positi-
ves més rellevants que es poden
extreure del balanç del 2008 de
l’empresa municipal Manresana
d’Equipaments Escènics, presen-
tat en societat dijous pel seu ge-
rent, Valentí Oviedo; el regidor de
Cultura, Ignasi Perramon; i Joan
Morros, responsable d’El Galli-
ner. Per contra, el poc èxit del ci-
cle Platea Jove és la nota negativa
d’un any en què els teatres Kur-
saal i Conservatori van acollir
106.915 espectadors, dels quals
58.560 corresponen a la progra-
mació estable, pràcticament la
mateixa xifra que el 2007. L’ocu-
pació es va situar al 71,70 %.

El Toc de Teatre continua sent el
vaixell insígnia del Kursaal. Du-
rant el 2008 s’hi van programar 11
espectacles (repartits en 29 fun-
cions), els quals van atreure
21.268 persones, el 36,32 % dels
espectadors totals. El muntatge
amb més èxit va ser El Llibertí,
obra protagonitzada per Ramon
Madaula que va ser vista a Man-
resa per 2.754 persones en les
quatre representacions que se’n
van fer. Darrere seu, Carta d’una
desconeguda va atreure 2.409 es-
pectadors, i El senyor Perramon,
un total de 2.399. 

L’ocupació mitjana en el Toc de
Teatre es va situar en el 91,3 %,
mentre que el 2007 va ser del
95 %. Oviedo justifica aquesta
davallada, que considera «míni-
ma», remarcant que en molts dels
grans espectacles de la tempora-
da passada les últimes files es van
haver d’utilitzar per encabir-hi
equipament tècnic. El gerent de
Manresana d’Equipaments Escè-
nics també remarca que en el
camp del teatre «s’ha tocat sostre»
i que no es pot créixer més per-
què, a la pràctica, «no queden més
caps de setmana lliures».

És, doncs, en disciplines i pro-
postes «més arriscades» on el Kur-
saal es proposa créixer. Una és la
programació de la Sala Petita, que
el 2008 ja va experimentar un
augment notori en l’ocupació i va

passar del 50 % del 2007 al
70,6 %. «Pensar que a Manresa
podien passar coses els dimecres
i dijous a la nit era un veritable rep-
te. Veiem, però, que estem treba-
llant en la bona direcció», comenta
Oviedo. L’any passat s’hi van re-
presentar 31 espectacles, que van
atreure 3.939 espectadors.

Els Tocs de Dansa i d’Òpera,
amb 4.092 i 2.840 espectadors,
respectivament, també han arre-
lat fort entre el púbic de la comar-
ca i les seves ocupacions van ser
elevades el 2008 (90,4 % en el cas
de l’òpera i 72,8 % en el de la dan-
sa). En el Toc de Música, l’ocupa-
ció va ser un xic menor (60,1 %),

però tot i així els 27 concerts que
es van programar al Kursaal van
rebre 12.586 espectadors. Entre
els que més, les propostes de The
Dubliners (803), PaGAGnini
(790) i Tirri Tarra (785).

Al pol oposat, el cicle Platea Jo-
ve, amb seu al Conservatori, va
quedar l’any passat en el 34,6 %

d’ocupació, amb uns 200 especta-
dors per funció. La xifra és similar
a la del 2007 i Joan Morros  reco-
neix que aquest «és un dels temes
pendents d’El Galliner»: «el pro-
blema que tenim amb el cicle Pla-
tea Jove és que el seu públic, a dife-
rència del del Toc de Teatre, no és
fidel, en el sentit que es fa gran
i deixa de venir. També se’ns fan
grans els col·laboradors. És veritat
que 200 espectadors és una xifra
que a molts altres llocs no assolei-
xen, però entenem que aquest cicle
té una funció molt clara i impor-
tant i aquest 2009 ens hem propo-
sat reactivar-lo». En aquest sentit,
una de les funcions d’enguany es
programarà al Kursaal.

Quant als altres capítols de la
programació estable de Manresa-
na d’Equipaments Escènics, cal
dir que l’ocupació de Petit Kur-
saal ha crescut el darrer any el
20 %, fins a situar-se al 63,7 %,
amb 4.604 espectadors. El Docu-
mental del Mes en va reunir 799.

LES XIFRES 

Rànquing               Espectacle Sessions Espectadors                   Gènere
1 El Llibertí 4 2.754 Teatre
2 Carta d’una desconeguda 3 2.409 Teatre
3 El senyor Perramon 3 2.399 Teatre
4 La plaça del Diamant 3 2.291 Teatre
5 Com pot ser que t’estimi tant 3 2.267 Teatre
6 Intimitat 3 2.092 Teatre
7 Germanes 3 1.991 Teatre
8 Ruddigore, o la nissaga maleïda 3 1.918 Teatre
9 Espectres 2 1.594 Teatre
10 La Traviata 2 1.500 Òpera 
11 Nunca estuviste tan adorable 2 1.476 Teatre
12 L’home, la bèstia i la virtut 2 1.445 Teatre
13 La forma de les coses 2 1.386 Teatre
14 The Dubliners 2 803 Música
15 Ángel Corella 2 803 Dansa

���ELS QUINZE ESPECTACLES MÉS VISTOS DEL 2008

���La programació estable de Manresana d’E-
quipaments Escènics va reunir el 2008 58.560 es-
pectadors, pels 58.609 del 2007.

���El percentatge mitjà d’ocupació a tots els es-
pectacles va ser del 71,70 %. Als extrems: el 91,3
% del Toc de teatre i el 26,9 % del cicle Els Nos-
tres Cineastes. El 2007, la mitjana d’ocupació era
entorn el 74 %.

���El conjunt d’espectadors que va visitar el
Kursaal es va repartir entre 255 espectacles (in-
closos els programats per altres entitats i orga-
nismes), repartits en 300 funcions. Això va
suposar gairebé una representació per dia.

���DE MÚSICA

THE DUBLINERS (803)
1 única funció, totes les entrades venudes

• Toc de Música: 12.586 espectadors. 
Ocupació: 60,1%.

���DE DANSA

ÁNGEL CORELLA (803)
1 única funció, totes les entrades venudes

• Toc de Dansa: 4.092 espectadors. 
Ocupació: 72,8%.

���D’ÒPERA

LA TRAVIATA (1.500)
2 funcions, 95,5 % d’ocupació

• Toc d’Òpera: 2.840 espectadors. 
Ocupació: 90,4 %.

���DE PÚBLIC FAMILIAR

LA MÀGIA DELS KI-KIDS (758)
1 única funció, 94,4 % d’ocupació
• Petit Kursaal: 4.604 espectadors. 

Ocupació: 63,7%.

���DE LA SALA PETITA

VIATGE A CALIFÒRNIA (374)
L’alta demanda va fer que es representés a la Sala
Gran, tot i que estadísticament computa a la Petita 
• Sala Petita: 3.939 espectadors. Ocupació: 70,6%.

���ELS TOPS: DE TEATRE

EL LLIBERTÍ (2.754 espectadors)
85,7 % d’ocupació, en 4 funcions

• Teatre: 33.029 espectadors. Ocupació: Toc de Tea-
tre, 91,3%; Entretocs, 70,2%; festa major, 78,1%...

Tot i que el 2009 serà un any
negre per a l’economia, el teatre
i la música sembla que se’n sal-
varan. Els abonaments per as-
sistir a les obres del Toc de Tea-
tre d’aquest primer semestre es
van posar a la venda el dia 10 de
gener, i des d’aleshores ja se
n’han venut un miler. Paral·lela-
ment, el dia 14 es van posar a la
venda les entrades individuals

i en tres hores se’n van comprar
1.200. Quant al Toc de Música,
ja són diversos els espectacles
que estan a punt d’esgotar les
localitzats, entre els quals els
concerts de Sergio Dalma, Mar-
tirio, Pegasus i Albert Pla i la
dansa de Centendansa. És per
això que  ja es treballa per pro-
gramar una segona funció d’al-
guns. «Hem viscut una bona en-

gegada d’any i esperem que du-
ri», es congratula Joan Morros,
responsable d’El Galliner. Va-
lentí Oviedo, gerent del Kur-
saal, per la seva banda, comen-
ta que «aquest 2009 serà un rep-
te absolut. Per la situació en què
ens trobem, hem d’oferir produc-
tes de qualitat a un preu raona-
ble i aconseguir que el Kursaal si-
gui un lloc per passar-s’ho bé».

El 2009 comença amb un alt ritme 
de venda d’abonaments i d’entrades
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