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Les «espectaculars» xifres d’es-
pectadors del teatre Kursaal en el
darrer semestre (es va superar la
barrera dels 50.000) només van te-
nir una creu: els espectacles in-
fantils, tant d’Imagina’t com del Pe-
tit Kursaal, perden públic. Els nú-
meros diuen que el primer se-
mestre del 2013 els espectacles
per a públic familiar van sumar
4.006 espectadors, mentre que en
els primers sis mesos d’enguany
han atret 2.295. La davallada se si-
tua en 1.711 espectadors. 

Tot i que no amaga que hi ha
una «tendència a la baixa, perquè
la crisi hi influeix», el gerent del
Kursaal, Jordi Basomba, atenua
la xifra: «cal tenir en compte el ti-
pus d’espectacles que es progra-
men i el públic que porten». L’any
passat es van fer dues funcions al
Conservatori del musical Super-

califragilistik, basat en Mary Pop-
pins i a càrrec de l’escola Manresa
Teatre Musical, que van sumar
900 espectadors; i també es va
celebrar la festa dels 35
anys de Rialles-Ima-
gina’t, que va portar
500 espectadors a
la Sala Gran del
Kursaal. «Sumats
són gairebé la xi-
fra d’espectadors
que va d’un se-
mestre a l’altre»,
apunta Basomba.

De tota manera, un
cop detectada la tendèn-
cia, «que passa a nivell general a
tot Catalunya», els responsables del
teatre Kursaal i d’Imagina’t no
s’han quedat de braços plegats. L’a-
posta de cara la propera tempo-
rada és assegurar el tret, tenint en
compte que s’ha constatat que el

públic respon més davant de títols
d’històries tradicionals o conegu-
des. Els espectacles més vistos de
les darreres temporades són La

Ventafocs, Els tres porquets,
La Sireneta i Pinotxo. 

Joan Vilà, respon-
sable d’Imagina’t,
afirma que altres
cops s’han pro-
gramat «obres
novedoses, que
hem vist a fires

com la Mostra d’I-
gualada, però com

que no tenen ressò
mediàtic ens trobem que

no ve tanta gent com esperem». 
La propera temporada d’Ima-

gina’t, doncs, s’obrirà amb un clàs-
sic: Hansel i Gretel, «d’una gran
companyia com La Roda», desta-
ca Basomba. També hi haurà pro-
duccions locals, del malabarista sa-

llentí Moi Jordana i dels bagencs
Clara Gavaldà i Joan Cirera que for-
men la Companyia Sgratta. El ge-
rent assegura  que els espectacles
fets a casa «sempre tiben gent». L’o-
ferta es completa amb les titelles de
petit format dels valencians L’ho-
me dibuixat, que van ser fa quatre
anys a la Fira Mediterrània. S’a-
profita que estan de gira. 

Un diumenge a les 12 h
Pel què fa al Petit Kursaal, pre-
sentarà un musical «potent, amb
una història coneguda»: Tom So-
wyer, detectiu, a càrrec de la com-
panyia Lazzigags, que ja va oferir
Pippi Langstrumpper la festa ma-
jor del 2012. La novetat és que es
farà a les 12 del migdia d’un di-
umenge, un horari que es vol pro-
var. En aquest cas, però, també s’ha
de tenir en compte que és el 9 de
novembre, el dia de la consulta. 

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El Kursaal i Imagina’t asseguren el tret
per frenar la pèrdua de públic d’infantils 

Espectacles d’històries tradicionals i muntatges bagencs protagonitzaran la propera temporada

EL PEIX QUE ES MOSSEGA LA CUA La crisi ha afectat els espectacles per a públic familiar, constata el gerent del
Kursaal, Jordi Basomba. El públic es concentra en grans produccions (com els musicals «Geronimo Stilton» o «Sonrisas y
lágrimas») i les altres companyies han de fer muntatges «més senzills, amb poca escenografia», que no són tan atractius
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LA PROGRAMACIÓ

IMAGINA’T

«Hansel i Gretel»
20 de setembre, 17.30 h, al Conservatori.
Teatre musical càrrec de La Roda Produccions.

«Pedra a pedra»
4 d’octubre, 17.30 h, a la Sala Petita del Kur-
saal. Titelles de la companyia L’Home Dibuixat. 

«Vals»
25 d’octure, 17.30 h, a la Sala Petita del
Kursaal. Malabars de circ a càrrec de Moi Jordana. 

«Sol amb la lluna»
22 de novembre, a les 17.30 h, al teatre
Conservatori. A càrrec de la Companyia Sgratta.

PETIT KURSAAL

«Tom Sawyer, detectiu»
9 de novembre, a les 12 h, a la Sala Gran del
Kursaal. Musical de la companyia Lazzigags.

«El meu primer Nadal al Kursaal»
 Els dies 27 i 28 de desembre es faran 4 funcions a la
Sala Petita de l’espectacle del Servei Educatiu del Kursaal.

1.711
espectadors

menys el primer
semestre del 2014

respecte al 
del  2013

El cartell de la desena edició

IMATGE PROMOCIONAL

El festival El més petit de tots,
creat a Sabadell per LaSala Mi-
guel Hernández, arriba aquest
any a la seva desena edició, i ho fa
creixent una mica més: s’escam-
parà per 10 teatres, de 10 ciutats,
per celebrar els 10 anys. Als vuit
teatres que van participar en l’an-
terior edició, entre els quals hi ha
el Teatre de l’Aurora d’Igualada, s’hi
afegeixen aquest any els Teatres de
Tarragona i el Teatre-Auditori de
Granollers.

El festival, que se celebrarà del
8 al 23 de novembre, és una mos-
tra d’espectacles i experiències
pensades per als més petits; pels
que tenen menys de 5 anys. Són
propostes que es programen en lo-
cals petits i on caben tots els llen-
guatges: la música, el teatre, la
dansa, l’audiovisual, el joc...

Més internacional
Des dels seus inicis, el festival ha
tingut una clara vocació interna-
cional i en aquesta edició hi hau-
rà encara més participació de
companyies estrangeres. S’hi po-
dran veure espectacles del Quebec,
França, Holanda, Brasil, Alemanya,
Itàlia, així com espectacles del
País Basc i Catalunya. 

A més, el darrer cap de setma-
na del festival el Mercat de les
Flors de Barcelona acollirà la fes-
ta de cloenda i de celebració del
desè aniversari. El festival també
produirà un espectacle de creació
pròpia, Little Night, que serà per als
infants una experiència audiovi-
sual interactiva.

REDACCIÓ | MANRESA

El certamen, que se
celebrarà el 8 al 23 de
novembre, arriba als 10
teatres de 10 ciutats  



El Teatre de
l’Aurora d’Igualada
celebrarà els deu
anys del festival 
El més petit de tots


