
El teatre Kursaal recordarà el
2013 per dos motius: perquè va ser
l’any del comiat de Valentí Oviedo
com a gerent i perquè va assolir la
xifra més alta de públic en els set
anys de trajectòria del teatre,
81.161 espectadors, el 8,5 % més
que el 2012 (6.382). L’efecte Kursaal
s’ha mantingut, corregit i aug-
mentat. Si el 2007 es tancava el pri-
mer any amb 58.609 especta-
dors –superant pràcticament en
10.00o persones les previsions
més optimistes–, set anys més
tard, amb crisi i amb la pujada del
21 % de l’IVA cultural, les creden-
cials d’ocupació i de públic del tea-
tre municipal manresà són de
luxe.

El fet de coincidir en una ma-
teixa temporada muntatges po-
pulars «que porten públic» com
Grease, La Família Irreal o artistes
com Carles Latre (que entre tots
tres sumen 12.381 espectadors),
ajudat per una programació amb
més espectacles i funcions ajuda
a fer la quadratura del cercle, ex-
plicava ahir en la presentació de les
dades Joan Morros, responsable
del Galliner. El Kursaal es posiciona
com «un dels equipaments més re-
llevants de les arts escèniques del
panorama nacional» i la seva «ve-
locitat de creuer», subratllava Joan
Calmet, regidor de Cultura, té «ga-
rantia de continuïtat» pel que fa
tant al nou gerent, Jordi Basomba
(que s’incorpora al teatre el 3 de fe-
brer), com per les vendes d’entra-
des de la programació d’aquest pri-
mer semestre (Gospel Messen-
gers ja té entrades exhaurides i de
les obres Un aire de família, El
principi d’Arquímedes, El crèdit i
Iaia ja se n’han programat més
funcions).

L’ocupació del 2013 ha baixat
dos punts respecte del 2012, i se si-
tua al 75 % (c0m el 2011), un tant
per cent, però, «que supera de
llarg la mitjana dels teatres muni-
cipals de la provincial de Barcelo-
na, que no arriba al 50 %», re-
marcava Morros. Res de nou, tam-
poc. D’aquests  81.161 espectadors,
una mica més de la meitat, 41.431
són de teatre, el gènere amb més
públic des dels inicis. Lluny, però
en segon lloc, hi ha la música,

amb 25.164 espectadors, el 31% del
total. El 2013, quinze espectacles
van exhaurir entrades a la Sala
Gran: 9 de teatre (Cyrano de Ber-
gerac, per exemple); 5 de música
(com Ana Belén) i 1 musical (Grea-
se). A la Sala Petita n’hi va haver 7,
tres dels quals van passar a l’esce-
nari gran (Florido, florido, Smiley
i Bob i el lladre).

Tot i la lectura que es desprèn
dels espectacles més populars,
com els musicals i les cares cone-
gudes, la fidelitat del públic no s’ex-
plicaria, segons Morros, si des de
l’equipament no s’apostés per mi-
rar de «programar per a tothom».
Per al responsable del Galliner,
«aquesta és la clau de l’èxit», al cos-
tat de «la qualitat, la diversitat de
gèneres, la proximitat amb el pú-
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L’ANY DE L’ADÉU DEL VALENTÍ OVIEDO el fins aquesta temporada gerent del Kursaal ha deixat la batuta del teatre amb unes xifres de
rècord: més de 80.000 espectadors en un 2013 que va tenir 128 espectacles i 175 funcions. els manresans Gossos, el arrebato i «la Família
irreal» van fer el 100 % d’ocupació. el futur, segons la regidoria de cultura com els programadors, el Galliner, passa per mantenir el model



Regió7 DIJOUS, 23 DE GENER DEL 2014 41

Cultures
teatre | música | lletres | dansa | art | tradicions | cine | televisió

És el millor any quant a públic des de la reobertura del teatre, el 2007 Tres espectacles acumulen 12.000 persones

El retorn dels musicals fa que el Kursaal arribi
el 2013 a la xifra rècord de 81.161 espectadors

Comparativa entre el 2012 i el 2013

El top del 2013Evolució dels espectadors

2012 2013
Nombre Nombre % Nombre Nombre %

GÈNERE espectadors funcions ocupació espectadors funcions ocupació

Teatre 37.329 89 81% 41.431 89 80,1%
Música 25.219 51 77% 25.164 61 67,6%
Dansa 2.894 6 69% 3.753 7 67%
Circ 1.405 5 50% 1.472 4 71,7%
Òpera 3.253 6 68% 3.488 6 72%
Musical 4.779 9 84% 5.094 7 90,6%
TOTAL GENERAL 74.879 166 78% 81.161 (*) 175 75,7%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grease 5.094

La Família Irreal 4.037

Carlos Latre 3.250

Cantània 2.549

El nom 2.340

Barcelona 2.322

T’estimo, ets perfecte... 2.305

No et vesteixis per sopar 1.982

Cyrano de Bergerac 1.594

Confessions de dones de 30 anys 1.584

Entretoc: Carlos Latre 3.250

Servei Educatiu: Cantània 2.549

Toc Teatre: El Nom 2.340

Toc Música: De Mocedades al... 1.237

Toc d’Òpera: La Traviata 756

Toc Gent Gran: La Lloll 661

Petit Kursaal: Jan & Júlia... 1.209

Toc Festa Major: La Família Irreal 4.037

Toc Dansa: Ballet Nacional de Cuba 756

Sala Petita: Damià Olivella 180

Platea Jove: Kulbick Dance Company 717

Musical: Grease 5.094

Imagina’t: La Sireneta 593

PER CICLES

ESPECTACLES MÉS VISTOS
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57.66458.609

Abonaments venuts
durant el 2013, 

118 més que el 2012

2.324
espectadors en els deu
espectacles més vistos
durant el 2013

27.053 128
Quatre xifres rellevants

espectacles
amb entrades
exhaurides

15

78.571

espectacles, 175
funcions i una

ocupació del 75,7% 
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en el Servei Educatiu, que el 2013
va incorporar Fem Dansa (205 alum-
nes de 3r i 4t d’ESO) que se sumaven
als de Cantània (1045 de 5è i 6è de
primària); Fem Òpera (554 de 1r i 2n
d’ESO); i Reixics (370 de P2)

El 40 % de les entrades ja
es compren per Internet

El 2012 va ser el 37 % del total
i el 2011, el 30 %. La pàgina

web www.kursaal.cat va tenir el
2013 un total de 177.000 visites,
29.000 més que l’any anterior.

«Els Miserables» es podria veure
al teatre manresà el 2015

Nohaver pogut portar el musi-
cal «Els Miserables» ha estat,

va dir Morros, «l’espineta» d’Oviedo.
Es treballa per portar-lo  el 2015. Ba-
somba pot ser «determinant».

Vacances de «La Família Irreal» i
el no d’Estopa per no ser capital

Els actors en van tenir prou
amb 5 funcions perquè havien

de «continuar les vacances». I els Es-
topa, emparaulats, s’han desdit per-
què la gira només passarà per capitals
de província. Volen portar La Cubana.







2.176 PARTICIPANTS
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8,5 % 

«Grease», amb 5.094 espectadors, va ser l’espectacle més vist del 2013, amb 7 funcions el mes d’abril

Augment d’espectadors entre els anys 2012 i 2013

(*) El total inclou 540 espectadors de cinema


