
Regió7 DIVENDRES, 17 DE JULIOL DEL 2015 33

CULTURES

El Kursaal consolida l’aposta pel Toc de Prop
a la Sala Petita, que guanya el 15 % de públic

El teatre manresà no supera el rècord del primer semestre del 2014 però rep 47.500 espectadors, amb el 78 % d’ocupació

No ha estat un altre semestre de
rècord però les xifres de públic,
funcions i ocupació són incon-
testables. El teatre Kursaal de Man-
resa ha tancat el primer semestre
de l’any amb 47.418 espectadors,
107 funcions i el 78 % d’ocupació.
La lectura que ahir en feien Jordi
Basomba, gerent de Manresa d’E-
quipaments Escènics, Joan Cal-
met, regidor de Cultura, i Joan
Morros, responsable d’El Galli-
ner –programadors–, contenia la
mateixa paraula: consolidació.

La mitjana de 48.000 especta-
dors és el que marca, segons Ba-
somba, aquesta consolidació que
ha viscut el teatre al llarg de nou
anys. Superar la barrera dels 50.000
depèn, en el cas dels darrers anys
del Kursaal, de disposar «d’un
gran musical». I aquest semestre
no n’hi ha hagut cap. Per a Ba-
somba, les xifres són «extraordi-
nàries» perquè «en teatres que
s’inauguren, els dos primers anys
hi ha un efecte repunt però, des-
prés, només queda el públic esta-
ble». I en el cas del Kursaal no ha
estat així: la tendència sempre ha
anat «a l’alça» i, en especial, quan
la crisi ja s’havia instal·lat a casa
nostra.

Especialment satisfet es va mos-
trar ahir Basomba del Toc de Prop,
la principal aposta per revitalitzar
la Sala Petita de l’equipament,
amb la introducció d’un nou abo-
nament i l’augment d’espectacles.
Així, dels 14 muntatges del 2014
(sempre comparatives semestrals)
s’ha passat als 22 i, d’espectadors,
dels 2.231 al 3.049. L’ocupació ha
crescut el 15 %, del  65 % al 81 %.
El Toc de Prop, en la seva prime-
ra incursió en la programació del
Kursaal, ha rebut 615 espectadors
en 4 funcions amb el 85 % d’ocu-
pació. Ha estat el pal de paller de

l’augment de públic. I Basomba ho 
té molt clar: aquests espectadors
«són molt valuosos, perquè molts
d’ells no havien estat mai a la Sala
Petita».

L’estrena del Kursaal com a co-
productor amb els Teatres Amics 
d’una gran producció teatral, Vi-
lafranca, de Jordi Casanovas –«que

havia estat al calaix del Lliure, del
TNC i d’empreses privades»– s’ha
saldat amb 20 funcions pel territori
i el novembre farà temporada al
Lliure. Però, a banda de l’«èxit de
públic i de crítica, hem aixecat
una obra que ha donat feina a 11
actors durant 11 mesos».  L’expe-
riència «tindrà continuïtat l’any

que ve», assegurava Basomba. I,
també, pel que fa a la producció
pròpia amb Kids&Us, el gerent
del Kursaal va destacar el Jan i la
Júlia, que ha estrenat el segon
muntatge i que ha girat per dife-
rents teatres de l’estat.

Quant a gèneres, el teatre con-
tinua sent l’estrella, amb 22.631 es-

pectadors i el 48 % del públic.
Teatre, circ i òpera són els únics gè-
neres que superen els especta-
dors aconseguits el primer se-
mestre del 2014. Baixa la música,
la dansa i el musical. O el que és el
mateix, segons Basomba: «depèn
dels muntatges que hi ha al mer-
cat. Turandot, programada aquest
semestre, té més tibada que un al-
tre títol».

El públic. Per a Joan Morros la
«intervenció i implicació» dels es-
pectadors en la programació és
una de les bases de l’èxit d’un tea-
tre que ja té el cartell dels propers
mesos: seixanta-tres propostes.
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Comparatiu primer semestre del 2013 amb el del 2014

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

g ANÀLISI SEMESTRAL

2014 2015
Nombre Nombre % Nombre Nombre %

CICLE espectadors funcions ocupació espectadors funcions ocupació

Toc Teatre 9.909 15 82 % 7.886 12 82 %
Toc Música 13.311 22 79 % 10.483 27 82 %
Toc Dansa 1.593 3 66 % 1.219 2 76 %
Toc de Prop --- --- --- 615 4 85 %
Platea Jove 1.214 3 66 % 646 2 64 %
Petit Kursaal 640 2 40 % 872 2 87 %
Entretoc 7.244 39 78 % 10.129 21 85 %

Imagina’t 1.655 8 48 % 1.828 9 53 %
Toc Òpera 1.290 2 80 % 1.281 2 80 %
Toc Gent Gran 2.320 2 96 % 2.029 3 84 %
Servei Educatiu 7.083 14 80 % 8.361 16 72 %
Tast de clàssica 253 3 47 % 245 3 45 %
Gust de Jazz --- --- --- 98 2 82 %
Musical 4.540 7 81 % 1.726 3 82 %
TOTAL GENERAL 51.052 120 77 % 47.418 107 78 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Gran Ilusión. Mago Pop 3.973

Cantània: Al bell mig de la terra 3.908
La ratonera 2.119

Brundibar 1.858

Vilafranca 1.813
Fedra 1.408

Prendre partit 1.277

L’orfe del clan dels Zhao 1.269
Fer riure és un art 1.040

Musical: La fuerza del destino 753
Toc de Teatre:  La ratonera 2.119
Toc Música: Sergio Dalma 794
Entretoc: La Gran Ilusión 3.973
Servei Educatiu: Cantània 3.908
Petit Kursaal: Jan i Júlia 872
Toc Gent Gran: Mag Lari 731
Toc Òpera: Turandot 732
Toc Dansa: Ballet Nacional Argentina 651
Platea Jove: Camins. Kulbik 457
Toc de Prop: Idiota 348
Imagina’t: Bombolles de paper 347

Teatre 22.631

Música 16.452

Dansa 2.514
Circ 639

Òpera 3.139

Musical 2.043
TOTAL 47.418

ESPECTACLES MÉS VISTOS

ESPECTADORS SEGONS EL GÈNERE

ESPECTADORS PER CICLES

36.894 35.944

45.069
49.819

51.052

7,2 % Baixen els espectadors
entre el primer semestre del 2014 i 2015

45.330
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va tenir «La Gran ilusión» del
Mago Pop, l’espectacle més vist
del semestre.Aquesta primavera el
Kursaal va programar 5 funcions (l’11
i 12 d’abril) de l’espectacle d’Antonio
Díaz que, sumades a les 3 del passat
novembre, en fan 8. És el muntatge
amb més representacions en la histò-
ria del teatre. Un  rècord.

Twitter i Facebook
El Kursaal ha arribat als 5.000
seguidors de Twitter i passa

dels 8.000 amics a Facebook.

El 15 % de la nova programació
serà de grups del territori

La propera programació d’agost
a gener inclourà el 15 %

d’artistes del territori, com la Coral
Escriny o Omaggio, d’Enric Llort.
Seran en total 9 espectacles. Set més
tindran, també, un component local.

g PARTICIPACIÓ LOCAL





3.973 ESPECTADORS

g XARXES SOCIALS

EL MÉS VIST

Joan Calmet, regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Manresa, va ser
molt clar quant a les intencions de
l’Ajuntament respecte a l’ocupada
Sala Ciutat. L’equipament de la
plaça de Sant Ignasi «s’ha d’en-
derrocar tan aviat com es pugui».

Segons Calmet, si encara no ha
anat a terra és perquè l’empresa
que se n’ha d’encarregar (Criteria
Caixa Holding) «no ho ha pogut fer
fins ara», fent referència al fet que
el termini previst inicialment (a fi-
nal de gener) no es va poder com-
plir per l’ocupació de l’equipa-
ment per part del col·lectiu Recu-
perem la Sala Ciutat. El regidor es
va mostrar ferm en la intenció de
«tirar endavant» l’enderroc per
«poder executar l’obra que ha de
transformar l’entorn de la Via de
Sant Ignasi. No volem esperar ni

un dia més. Pot ser d’aquí a quin-
ze dies o d’aquí a un mes». Aquest
mes de juny va fer sis mesos de l’o-
cupació de la Sala Ciutat. 

Calmet va fer aquestes declara-
cions en la part final del balanç del
Kursaal on va especificar que la re-
gidoria de Cultura té, aquesta le-
gislatura, diferents «reptes». A ban-
da de la Sala Ciutat, el regidor
convergent va parlar del teatre
Conservatori, un equipament que,
un cop decidit a través d’una con-
sulta popular que es manté dem-
peus, s’ha de convertir, va dir, «en

el segon focus de cultura en el cen-
tre neuràlgic de Manresa». Per
això, s’engegarà un procés per-
què «tothom hi digui la seva». I
això, voldrà dir, també, inversions.

Finalment i en relació al Kursaal,
Calmet va explicar que, després de
quasi deu anys, l’equipament co-
mença a tenir «mancances de
manteniment» i que el pressu-
post del 2016  contemplarà una
partida destinada a reformes es-
tructurals (arreglar goteres, arreglar
butaques...) i també de renovació
d’elements escènics. 
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El regidor de Cultura, Joan
Calmet, diu que l’enderroc és
inevitable per transformar
l’entorn de la Via Sant Ignasi



L’Ajuntament referma la intenció de tirar a
terra la Sala Ciutat «com més aviat millor»

La Sala Ciutat, precintada, en una
imatge del mes de febrer passat

ARXIU/JORDI MORROS
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