
CONTENCIÓ DE PREUS L’equipament manresà va presentar ahir les xifres dels primers sis mesos de l’any en un balanç que va posar sobre la
taula la necessitat d’eixamplar cada vegada més la base d’espectadors amb una diversificació de propostes i la contenció de preus. El teatre continua
sent el gènere amb més adeptes, amb més del 40 % del públic; el 55 % de les entrades venudes s’adquireixen amb algun tipus de descompte



El 60 % del finançament del tea-
tre Kursaal de Manresa surt de la
taquilla. I, per tant, una de les
premisses dels seus promotors és
adequar-se a la demanda del pú-
blic i diversificar al màxim la pro-
gramació per tal «d’aconseguir ei-
xamplar la base d’espectadors». La
intenció l’explica el gerent del tea-
tre, Valentí Oviedo. I no és nova.
Però ara es fa més «necessària» per
afrontar una crisi que, malgrat tot,
no ha fet disminuir els espectadors
al teatre municipal manresà el
primer semestre de l’any; al con-
trari, ha augmentat el 6 % respec-
te al mateix període del 2012.

Els prop de 48.000 es-
pectadors del pri-
mer semestre
responen, se-
gons Oviedo,
al fruit d’un
treball d’e-
quip que té
en el gènere
teatral més
del 40 % dels
e s p e c t a d o r s :
«sabem que a mol-
ta gent li agrada venir
al Kursaal a veure teatre i
que, també, volen venir a riure. El
Kursaal-El Galliner escoltem el
que ens diu la gent». Així, espec-
tacles com el del còmic Carlos
Latre permeten «arribar a un pú-
blic no habitual». I això, per a la fi-
losofia i les finances de l’equipa-
ment, és «molt important perquè
avui dia els espectadors són el
nostre Verkami particular». Aquest
objectiu  no implica, remarca, dei-
xar de programar propostes que ja
se sap a l’avançada «que no om-
pliran la sala».

El retorn d’un musical, Grease,
un gènere que des que va irrom-
pre a l’equipament el 2011 ha con-
firmat el seu idil·li amb el públic;
una cartellera amb noms populars,
com Ana Belén, Bustamante o La-
tre; més propostes del Servei Edu-
catiu, que s’ha estrenat en la dan-
sa i ha repetit en l’òpera; i una pro-
gramació específica teatral  que se
sustenta en portar a Manresa «les
millors obres que han fet tempo-
rada a la cartellera barcelonina»,
subratlla Joan Morros, responsable

d’El Galliner, són quatre dels eixos
sobre els quals pivota (i ha pivotat
més clarament) la proposta del

teatre i del primer se-
mestre d’enguany.

En aquests sis
mesos, el Kursaal

ha programat
103 funcions i
ha tingut una
mitjana d’ocu-
pació del 75 %
(el juny passat,

97 sessions i el
80 % d’ocupa-

ció). El teatre s’ha
mantingut com el

gènere amb l’ocupació
més alta, el 91 %, i  amb més

espectadors, 21.761 persones. El
31,12 % del públic ha assistit a
concerts de música; el 10,85 % a
musicals, el 6,39 % a dansa i el 6 %
a òpera, que assoleix el 89 % d’o-
cupació (1.428 espectadors en
dues representacions). Respecte al
mateix període de l’any passat,
teatre, dansa, òpera i musicals su-
men més públic; música i circ,
baixen: la caiguda més forta és en
la clàssica, que perd més de 700 es-
pectadors.

L’equipament (que rep el 50 %
del públic de la ciutat) ha man-
tingut com a norma bàsica la «con-
tenció de preus». I el 55 % de les en-
trades venudes del gener al juny
han estat adquirides amb algun ti-
pus de descompte, com els abo-
naments, que, en teatre, han arri-
bat a la xifra rècord de 915. Conti-
nua funcionant i molt bé les loca-
litats d’última hora, a meitat de
preu, sobretot en òpera i especta-
cles més cars: «tenim un teatre de
800 localitats i preferim omplir-lo
que deixar-lo buit», diu Oviedo. 
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El Kursaal suma públic amb l’aposta per
noms populars i muntatges educatius

El teatre rep el primer semestre de l’any prop de 48.000 espectadors, el 6 % més que en el mateix període del 2012

La dimensió de l’equipament
Valentí Oviedo va voler especi-
ficar la dimensió de l’equipa-

ment manresà amb una comparativa:
entre agost del 2012 i juny del
2013, el Kursaal va tenir 77.055 es-
pectadors, una xifra que s’acosta als
«80.700 espectadors del Teatre
Lliure en aquest mateix període».
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Comparatiu primer semestre del 2012 amb el 2013

El ‘top’ del gener al junyEspectadors del primer semestre des del 2007
g ANÀLISI SEMESTRAL

2012 2013
Nombre Nombre % Nombre Nombre %

CICLE espectadors funcions ocupació espectadors funcions ocupació

Toc Teatre 9.493 13 91 % 8.777 12 91 %
Toc Música 8.325 12 86 % 8.011 15 70 %
Toc Dansa 2.153 4 67 % 1.529 3 64 %
Sala Petita 2.410 11 91 % 1.940 16 64 %
Platea Jove 1.577 3 88 % 1.487 3 70 %
Petit Kursaal 1.982 7 83 % 1.133 2 71 %
Entretoc 2.266 4 71 % 6.946 13 86 %
Imagina’t 2.386 8 71 % 2.873 10 80 %
Clàssica 1.580 3 66 % 833 3 51 %

Toc Òpera 1.312 2 82 % 1.428 2 89 %
Toc Gent Gran 1.955 4 61 % 1.038 2 65 %
Servei Educatiu 5.638 9 78 % 6.435 11 62 %
Tast de clàssica 339 3 63 % 368 4 63 %
Celebració 5 anys 1.320 11 100 % ---- ---- ----
Entretoc Circ 644 3 54 % ---- ---- ----

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grease 5.094
Carlos Latre 3.250
Cantània 2.549
El nom 2.340
No et vesteixis per sopar 1.982
Cyrano de Bergerac 1.594
Aventura 1.532
Fem Òpera 1.429
El dubte 1.329
Supercalifragilístik 961

Musical: Grease 5.094
Toc de Teatre:  El nom 2.340
Toc Música: Homenatge J. Padró 830
Entretoc: Carlos Latre 3.250
Servei Educatiu: Cantània 2.549
Petit Kursaal: JONC 704
Toc Gent Gran: La Lloll 661
Toc Òpera: La Traviata 756
Toc Dansa: Ángel Corella 647
Platea Jove: Cube, Kulbik 717
Sala Petita: K. L. Reich 312
Imagina’t: Supercalifragilistik... 961

Teatre 21.761
Música 14.606
Dansa 2.997
Circ 577
Òpera 2.857
Musical 5.094
TOTAL 47.892

ESPECTACLES MÉS VISTOS

ESPECTADORS SEGONS EL GÈNERE

PER CICLES

36.894 35.944 35.701

45.069
49.819

6 % Augment d’espectadors
entre el primer semestre del 2012 i 2013
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«Grease» ha estat l’espectacle amb més públic del primer semestre d’enguany
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