
Posats a ser positius, cal donar
per bones les paraules del gerent
Jordi Basomba quan es congratu-
la que «hem superat els 80.000 es-
pectadors per tercer any conse-
cutiu». Un guarisme mai vist al tea-
tre Kursaal de Manresa des de la re-
obertura del 2007. Però, si li bus-
quem tres peus al gat, no podem
obviar que d’un any a l’altre han
caigut pel camí més de 4.200 per-
sones. Ambdues xifres tenen la
seva part de raó, i la segona no
oculta que la primera és la cons-
tatació numèrica que l’equipa-
ment continua essent el vaixell
insígnia de les arts escèniques a la
Catalunya Central. I en un temps
de vaques magres, el millor clau al
qual es pot aferrar Joan Calmet en
el comiat a la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de la capital ba-
genca. Ahir al migdia, el titular d’u-
na cartera tan necessària com
pressupostàriament maltractada
va presentar l’equip directiu del
centre a la seva successora, Anna
Crespo, després de la trobada amb
la premsa per parlar de xifres.

La gràfica adjacent il·lustra els
salts d’escala que experimenta el
Kursaal des de fa gairebé una dè-
cada. «Del 2010 al 2012, ens vam
estabilitzar a l’entorn dels 75.000
espectadors, i en els tres últims
anys hem pujat un graó i hem su-
perat els 80.000», va apuntar Ba-
somba, principal responsable de 
l’empresa municipal Manresana
d’Equipaments Escènics. «Hem
de treballar per aconseguir que,
d’aquí a tres anys, les xifres voltin
les 85.000 entrades venudes», va
afegir. Uns números que propor-
cionen una altra dada impactant:
el 76,4 % d’ocupació (el 0,2 % més
que el 2014), «en un teatre que té
una sala de 800 butaques», va pre-
cisar el gerent.

Sí, espectacular. Però... per què
va caure la xifra absoluta i va pas-
sar dels 84.694 espectadors del
2014 als 80.457 del 2015? Per a Ba-
somba, «el descens s’explica en el
fet que hem programat menys
concerts de pop rock d’èxit. Fa
dos anys van venir Sílvia Pérez
Cruz, Rosana, Rosario,... però que
les estrelles que omplen teatres fa-
cin gira i es puguin contractar és un

element que, òbviament, no depèn
de nosaltres». Per això, la pèrdua
«ens preocupa molt poc».

L’espectacle líder del 2015 va ser
La gran ilusión, del Mago Pop,
que va sumar cinc sessions a les 3
que va oferir l’1 de novembre del
2014. El recompte, però, sembla
que no s’aturarà en 8 funcions:
«Antonio Díaz ja prepara el seu
nou espectacle, però l’actual en-
cara volta, i estem parlant perquè
pugui tornar a Manresa», va co-
mentar Basomba. Sense entrar en
detalls, també va avançar que es re-
petirà «una formula similar» a la
que va permetre coproduir, amb
èxit (48 funcions arreu del país), l’o-
bra de teatre Vilafranca a través de
la xarxa dels Teatres Amics. I entre
els propòsits d’esmena: «millorar
la comunicació d’alguns Entre-
tocs que no tenen prou públic».
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BALANÇ DEL 2015 el teatre Kursaal de manresa és un format d’èxit que any rere any presenta unes xifres que són l’enveja de bona part del
sector, tal com va apuntar ahir el regidor de cultura, Joan calmet, en el seu darrer acte en el càrrec. tot i que la venda d’entrades va caure de
forma lleu, el 5 %, els responsables del centre van destacar que l’assistència havia superat els vuitanta mil espectadors per tercer any consecutiu



El Kursaal s’eleva per sobre dels 80.000
espectadors de nou però en perd 4.000

El gerent del teatre manresà, Jordi Basomba, situa el descens del 2015 al número més baix de concerts de grans estrelles

Comparativa entre el 2014 i el 2015

El ‘top’ del 2015

Evolució dels espectadors

2014 2015
Nombre Nombre % Nombre Nombre %

GÈNERE espectadors funcions d’espectadors espectadors funcions d’espectadors

Teatre 39.894 101 47,1% 41.717 97 51,9%
Música 29.535 64 34,9% 24.570 64 30,5%
Dansa 5.348 10 6,3% 3.332 6 4,1%
Circ 1.348 4 1,6% 1.712 6 2,1%
Òpera 3.068 6 3,6% 3.670 7 4,6%
Musicals 5.501 10 6,5% 5.192 8 6,5%
Cinema - - - - - - - - 264 2 0,3%
TOTAL GENERAL 84.694 195 100,0% 80.457 190 100,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Gran Ilusión 3.973
Cantània 3.908
El Petit Príncep 3.763
Pels Pèls 2.128
La Ratonera 2.120

ESPECTACLES MÉS VISTOS

57.664
67.177

74.922 78.571 74.879
81.161

84.694
80.457

58.609

d’ocupació: 190 funcions
de 134 espectacles.

76,4 %

de l’ocupació correspon a
les funcions de teatre.

52 %

espectadors en una sala
petita que creix.

6.008

espectacles van exhaurir
les entrades a la venda. 
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Xifres rellevants

Regió7DIVENDRES, 22 DE GENER DEL 201640

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

venudes amb tarifes d’última hora
o promocions especials.Un incre-
ment respecte de les 8.343 de l’any
passat. A meitat de preu es van ven-
dre 3.445 tiquets; per la Shopping
Night, 2.288; i, pel vuitè aniversari
del Kursaal, 3.082 localitats.

L’adquisició a través d’Internet
encara puja un graó més

El pes de les entrades venudes
des de la pàgina web del Kur-

saal van significar durant el 2015 el
45 % del total, l’1 % més que en el
curs precedent. «Creiem que aquest
percentatge s’estabilitzarà o creixerà
puntualment», opina Basomba. Des
del 2011, un increment del 15 %.

Èxit per a les produccions de casa:
«Vilafranca» i «Jan i Júlia»

El Kursaal i els Teatres Amics
van coproduir l’obra «Vilafran-

ca», que va acabar fent 48 funcions:
47 a Catalunya i 1 a Manacor. «Jan &
Júlia: let’s go camping» ja ha comen-
çat a caminar després de l’èxit de «Jan
i Júlia. Benvinguda Nanny», que ha
voltat per Catalunya i Espanya.
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Antonio Díaz, el Mago Pop, va
liderar el rànquing d’espectadors
del Kursaal durant el 2015. El

popular artista va fer cinc
funcions, que se sumen

a les tres de la
tardor anterior. 


