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QUATRE IMATGES DE MOSTRA
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IMATGES DE TEATRE Les butaques vermelles i els pisos amb les llotges són la imatge més coneguda del teatre Conservatori, però els fotògrafs
van tenir lliure accés al galliner, als camerinos, a l’espai sant domènec... de la vintena de participants a la sessió matinal, la meitat han presentat
imatges per a l’exposició que s’inaugura avui. a la Plana de l’om es mostraran una vintena de fotos actuals i també se’n projectaran d’antigues
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Hi ha hagut dos intents fallits
d’enderrocar el teatre Conservatori
de Manresa. Tant l’any 1936 com
aquest 2014, l’oposició per part de
les entitats culturals ha aturat l’en-
derrocament per fer una gran pla-
ça de Sant Domènec. Enguany, a
més, els dies 10 i 11 de maig es va
fer una consulta que va donar un
no rotund a l’enderroc. Quan el fu-
tur de l’equipament ja havia deixat
de ser incert, els Amics del Teatre
Conservatori, entitat nascuda per
promoure l’estima a l’edifici, i Foto
Art van convocar  una sessió foto-
gràfica oberta a tothom que do-
nava accés a totes les dependèn-
cies de l’equipament. Era el 28 de
juny i encara no havien passat
dos mesos de la consulta, però es
tractava de deixar constància de
l’estat de conservació del teatre de
la plaça de Sant Domènec.

La platea, l’escenari, els came-
rinos, el galliner, l’espai Sant Do-
mènec, els locals de les entitats...
Els fotògrafs participants, que van
ser una vintena, van tenir lliure ac-
cés a tot arreu i cadascú es va fixar
en el que li va cridar més l’atenció,
des de la platea a racons plens de
brutícia i material amuntegat. Les
imatges són per al fons particular
de cada fotògraf, però una desena

d’autors −Toni Arnaste, Josep Bru-
net, Joan Antoni Closes, Toni Ga-
lera, Gemma Garcia, Jordi Pre-
nyanosa, Ricard Prunés, Quim
Sánchez, Eva Soler i Pura Travé−
han aportat la vintena  llarga de fo-
tografies que a partir d’avui i fins al
9 de novembre s’exposaran a l’Es-
pai Plana de l’Om. La mostra, or-
ganitzada amb motiu del 136 ani-
versari del teatre, que es compleix
diumenge, també inclourà la pro-
jecció de fotografies antigues de l’e-
quipament. La inauguració es farà
avui, a les 7 de la tarda.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Una exposició de
Foto Art posa en
evidència l’estat 
del Conservatori

Uns 20 fotògrafs van participar en la sessió
convocada per l’entitat i els Amics del Teatre


PLANETA I-NEPTÚ
Direcció: Joan Roura. Intèrpret: Peyu.

Sala Gran del teatre Kursaal. 
� DIA: divendres, 31 d’octubre.

i havia ganes de riure per
acomiadar l’octubre, i no
hi havia millor manera

de fer-ho que amb en Peyu i el seu

darrer monòleg: Planeta i-Neptú,
que va omplir el teatre Kursaal de
Manresa divendres passat.

En Peyu desgrana les curiositats
que viu un extraterrestre com ell a
la Terra. I no és l’únic: entre els ter-
rícoles, n’hi ha més com ell, i con-
viuen diàriament. En són una pe-
tita mostra Ferran Adrià, Fernan-
do Alonso o l’antic monarca, que va
suscitar, ràpidament, sonores ria-

lles i aplaudiments dels assistents.
Planeta i-Neptú és un monòleg

d’humor naïf, simpàtic, amb mo-
ments incisius, punyents, sense
més pretensió que la de fer riure.
Sota alguns surrealistes passatges
extraterrestres, s’identifiquen amb
facilitat terrícoles situacions de
l’entorn quotidià. La quotidianitat
d’aquest curiós personatge no dei-
xa de ser la de qualsevol especta-

dor, de manera que l’empatia és rà-
pida i de fàcil acceptació. Planeta
i-Neptú potser peca d’un xic d’ex-
cés, però gaudeix d’una bona dis-
tribució i ritme. A tall anecdòtic,
mentre en Peyu relatava les seves
peripècies quan es representava
una obra on sortia en Ramon Ma-
daula o l’Emma Vilarasau, l’actriu
representava Els dies feliços a la sala
Petita del Kursaal.
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Assumpta Pérez MANRESA

TEATRE CRÍTICA
El monòleg de Peyu s’identifica amb la quotidianitat i no té més pretensió que fer riure

extraterrestre d’humor naïf

Peyu, l’osonenc Lluís Jutglar

IMATGE PROMOCIONAL

El teatre Conservatori es va inau-
gurar el 9 de novembre del 1878.
Havia estat construït, a partir dels
plànols de l’arquitecte Josep Torres i
Argullol, sobre el claustre de Sant
Domènec de l’antic convent dels fra-
res predicadors. Durant moltes dèca-
des va ser l’espai escènic de referèn-
cia, fins que la reinauguració del Kur-
saal el va relegar. Regió7 publicarà
dissabte un reportatge sobre els pro-
tagonistes de l’equipament.

136 ANYS

LA XIFRA


