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TEMA DEL DIA

PLANIFICACIÓ La consulta ciutadana del cap de setmana per decidir si Manresa ha de preveure o no una plaça de Sant Domènec sense
el teatre Conservatori també divideix els experts. Arquitectes consultats per aquest diari favorables a ampliar la plaça esgrimeixen arguments
urbanístics i de capitalitat. En canvi, els que volen mantenir el Conservatori on és en ressalten el seu valor patrimonial i també el sentimental
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Per una banda, preservar el pa-
trimoni i respectar la càrrega sen-
timental que l’acompanya; per
l’altra, apostar per una millora ur-
banística i dotar Manresa d’una
gran plaça que n’accentuï la capi-
talitat. Són els principals argu-
ments dels arquitectes manresans
que defensen el teatre Conserva-
tori i dels que, al contrari, aposten
per prescindir-ne. Dels cinc con-
sultats, tres estan a favor d’ender-
rocar i dos de mantenir.   

Demà i demà passat la darrera
paraula la tindran els ciutadans i
ciutadanes de Manresa, que po-
dran respondre la pregunta: «Creu
que el nou pla general ha de pre-
veure una ampliació de la plaça de
Sant Domènec sense l’edifici del
teatre Conservatori?». 

«Radicalment a favor»
Josep Maria Sarrate afirma que
«estic radicalment a favor» de la
previsió d’una plaça sense el tea-
tre. L’arquitecte, que va ser delegat
al Bages-Berguedà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya del
1990 al 1998, recorda que «és un
debat que tenim fa més de 80
anys, interminable», tot i que al seu
entendre «des del punt de vista es-
trictament urbanístic no hi ha co-
lor, no hi ha debat: l’edifici no hi
està bé i l’únic debat que hi ha és
com millorarem la situació de les
entitats que acull; on farem un nou
teatre mitjà que pugui suplir l’ac-
tual, i com deixarem les restes
[que amaga en el seu interior de
l’antic convent dels dominics] pro-
tegides patrimonialment». Insistint
en el tema urbanístic, remarca
que el que hi ha ara al final del Pas-
seig «és una paret cega» i conclou
que si guanya el no, és un debat
que ressorgirà d’aquí a uns anys. 

En la línia de Sarrate, Enric Ma-

sana, actual delegat dels arqui-
tectes al Bages-Berguedà, creu
que el debat real s’ha traslladat cap
a un altre d’emocional que ha
desviat l’atenció del moll de l’os de
la qüestió. Això és tenir visió de fu-
tur i pensar en «una plaça que si-
gui un referent ciutadà de centra-
litat per a nosaltres i  per a qui ens
visiti». També esmenta com a ar-
guments a favor que «cal millorar
l’accés al Barri Antic des del Passeig
i Guimerà afavorint el reg sangui-
ni on ara hi ha una barrera»; apro-
fitar-ho per fer un equipament
cultural per acollir l’activitat que hi
ha al Conservatori «més modern
i amb uns costos menors» que els
que requerirà l’actual teatre per po-
sar-lo al dia, i que aquest nou
equipament «sigui rehabilitador
del Barri Antic en un lloc on apor-
ti nova vida». Com Sarrate, recor-
da que «ja des dels anys 30 i abans
es planteja una gran plaça a Sant
Domènec. Tantes generacions no
poden estar equivocades», valora. 

«Serà un error»
També amb el sí a l’enderroc i a
l’ampliació de la plaça hi ha Jordi
Garcia. Constata que «en aquests
moments no tenim una plaça ni te-
nim un teatre. Tenim una plaça
que no deixa de ser un residu
urbà fruit de l’aterrament d’una es-
glésia, i no tenim un teatre en
condicions que sigui capaç d’ofe-
rir un servei modern». Com Ma-
sana, demana «pensar amb el cap
i no amb el cor ni amb l’estómac
per evitar una inversió com la que
requerirà el Conservatori per po-
sar-lo en unes condicions raona-
bles»,  que passen per solucionar
els diferents problemes estructu-
rals que té, com ara una acústica
deficient. «Si la ciutat hi aposta serà
un error», insisteix l’arquitecte,
que s’afegeix als arguments dels
seus dos col·legues. Per a ell, «la si-
tuació del Conservatori no deixa de
ser un bloqueig entre l’eixample
nou de la ciutat i el barri vell». Per
contra, apostar per una gran pla-

ça és fer-ho a favor «dels aires de
capitalitat comarcal que vol assu-
mir Manresa». Aprofita per criticar
que l’Ajuntament no hagi fet una
aposta clara pel sí o pel no. «El que
no pot ser és tirar la pedra i ama-
gar la mà».

Hi ha alternatives
Lluís Piqué, delegat del Col·legi
d’Arquitectes al Bages-Berguedà
del 2002 al 2010, i Ton Baraut es-
tan a la banda del sí a conservar el
Conservatori. Contradient el que
diuen Sarrate, Masana i Garcia, Pi-
qué opina que «l’objectiu d’afavo-
rir una millor connectivitat de la
nostra àrea de més activitat de
comerç al detall i el Barri Antic no
crec que passi per l’aterrament
del teatre ni exclusivament per
l’urbanisme». Apunta com a al-
ternatives «eliminar les barreres
que hi ha en els fronts de vialitat en
el tram de la Muralla de Sant Do-
mènec, intervenint també en su-
primir voreres, i a partir d’aquest fet

i dels materials afavorir que la
lectura sigui d’un gran espai, ei-
xamplant la plaça tota l’amplada
de la Muralla i del carrer de Jaume
I». També, «suprimint el trànsit de
vehicles de la Muralla». 

En defensa del Conservatori,
ressalta que és «un equipament
que encara és útil a la ciutadania»
i a les entitats que en fan ús, i que
és un bon complement del Kur-
saal. També, el seu valor patri-
monial, i que «és un edifici que no
només són pedres, és un gran
contenidor on al llarg de més de
cent anys moltes generacions han
compartit emocions, i en un temps
en què es parla tant de memòria
històrica per a mi aquest fet no es
pot menystenir de la manera que
alguns han argumentat». Si guanya
el no creu que el pas següent seria
redactar un Pla Director del teatre. 

Baraut va més enllà en la seva
lectura. Considera que Manresa
«ha manllevat sempre models ex-
terns» i ho atribueix a «no creure
ni confiar en el que tenim» i a «una
gran por al fracàs». Basant-se en
això, opina que «ens cal d’una ve-
gada per totes posar en valor el
nostre  patrimoni», entre el qual in-
clou el Conservatori. Baraut entén
que «una plaça digna es compati-
ble amb la permanència del teatre»
i que «la modernitat o la capitali-
tat no ens vindrà donada per una
gran plaça». Com Piqué, constata
que «a partir de dilluns que ve ens
cal plantejar la redacció immediata
d’un document marc, que seria un
Pla Director. Hauria de ser inter-
disciplinari: incloure una inter-
venció com de cirurgia, alliberant
l’edifici de tots aquells elements
afegits i residuals que no assu-
meixin un paper funcional de fu-
tur i no siguin testimoni o refe-
rència decisiva d’interpretació his-
tòrica». 
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El futur del Conservatori es debat entre raons
de patrimoni, urbanístiques i sentimentals

Arquitectes favorables i contraris a l’enderroc del teatre posen damunt la taula els arguments de les dues opcions
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Vista general del teatre Conservatori de Manresa des de la plaça de Fius i Palà
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Cal millorar l’accés al Barri
Antic des del Passeig i

Guimerà afavorint el reg sanguini
on ara hi ha una barrera»

ENRIC MASANA
ARQUITECTE

«

ARXIU PARTICULAR

La situació del teatre
Conservatori no deixa de

ser un bloqueig entre l’eixample
nou de la ciutat i el barri vell»

JORDI GARCIA
ARQUITECTE

«

ARXIU/SALVADOR REDÓ

És un gran contenidor on
al llarg de més de cent

anys moltes generacions han
compartit emocions»

LLUÍS PIQUÉ
ARQUITECTE

«

ARXIU/G. CAMPS

Una plaça digna és
compatible amb la

permanència del teatre
Conservatori»

TON BARAUT
ARQUITECTE

«


