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L’HOMENATGE A LA SALA CIUTAT Manresa va fer ahir el seu particular homenatge a un equipament cultural que està a punt de
desaparèixer definitivament. La plaça de Sant Ignasi es va omplir amb unes 700 persones que van veure l’espectacle de comiat del teatre i
després van poder visitar-ne, per última vegada, la platea
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La plaça de Sant Ignasi de Man-
resa es va omplir ahir al migdia
amb unes set-centes persones
que van voler dir «adéu» per sem-
pre a la Sala Ciutat, l’espai que du-
rant anys va ser un dels centres
neuràlgics del moviment cultural
manresà i per l’escenari del qual,
al llarg de quatre dècades, van pas-
sar els millors artistes del mo-
ment. 

Els actors manresans Joan Ci-
rera i Anna Selga es van posar a la
pell de Salvador Vicenç, històric
conserge de la Sala Loiola (després
Sala Ciutat), i en la d’un especta-
dor habitual. Sota aquests pa-
pers, van ser els encarregats de
conduir el repàs per la història de
la Sala Ciutat que es va escenificar
a l’escenari que es va muntar a l’ex-
terior de l’espai. De fet, fer l’es-
pectacle a dintre hauria estat im-
possible perquè l’escenari de la
Sala Ciutat actualment ja està
convertit en un fossar per a les
pràctiques dels bombers.

Al llarg de diferents esquetxos
que es combinaven amb les apor-
tacions històriques dels actors,
van anar desfilant per l’escenari di-
ferents grups i artistes que també

hi han passat al llarg de les més de
quatre dècades que la sala va es-
tar en servei. Entre els noms que
destaquen hi ha concerts memo-
rables com els de Sisa, Lluís Llach,
Marina Rosell, Peret i Ovidi Mont-
llor. 

Un dels que van pujar  a l’esce-
nari va ser l’actor i membre del
grup Els Esquirols Joan Crosas, al
costat del també membre d’a-
quest grup Joan Vilamala. I Crosas
va confessar al públic una de les
anècdotes que va viure a l’escenari
de l’espai, ara ja sentenciat.  Va ex-
plicar que en l’assaig general d’u-
na obra el dia abans de l’estrena,
va caure al fossar de l’apuntador i
«ho vaig trencar tot», però que l’en-
demà l’obra es va estrenar amb
tota normalitat. També va parlar
Vilamala, que va recordar que, ja
abans que Els Esquirols publi-
quessin el primer disc, havien ac-
tuat a la Sala Ciutat i com, al final
«d’un grup que érem d’Osona, el
40% dels membres vam acabar
sent manresans», i tampoc pas-
sava per alt que «la Sala Ciutat és
la sala del món on més vegades
hem actuat Els Esquirols».

També va parlar Ramon Font-
devila, exregidor de Cultura de

Manresa i antic membre de Ta-
bola, entitat molt vinculada a la
sala, que expressava la seva sen-
sació d’ahir: «és com quan deixes
un parent a la ciència», deia en re-
ferència a les proves que hi fan els
bombers, per afegir que «avui ens
toca trobar a faltar aquest espai. És
un exercici molt complicat».

Al llarg del matí també va pujar
a  l’escenari el músic Santi Arisa,
que va fer una interpretació amb
percussió de la versió que Fu-
sioon va fer de la marxa dels Ar-
mats de Manresa. I tot seguit, ell
mateix animava el públic cantant
Hasta luego cocodrilo.

També van pujar a l’escenari
l’Orfeó Manresà, Teatre Mòbil i el
grup De Parranda, que van esce-
nificar diferents moments de la

història i de les activitats tant de
teatre com de cinema que al llarg
dels anys es van poder veure al re-
cinte. Membres de la Innocenta-
da, que s’havia fet 14 vegades a la
sala, van oferir un petit esquetx per
convidar a veure la representació
d’enguany. Finalment, els Tira-
llongues feien un pilar i deixaven
anar una pancarta de «Gràcies». 

Una C i una L per a la foto
Per acabar l’homenatge, just abans
que la Sala Ciutat obrís portes
per última vegada, públic i actors
es van fer una foto. Mirant cap al
carrer de les Escodines, l’organit-
zació va convidar-los a fer una L
amb els dits als qui els agrada la
Sala Loiola i una C als de la Sala
Ciutat. I si escollir es feia difícil,
una lletra a cada mà.

I llavors sí que la platea de la
Sala Ciutat va obrir portes per úl-
tima vegada al públic. No hi havia
funció ni escenari, però les parets
eren plenes de molts dels cartells
de les obres de teatre i concerts
que al llarg de la història de la sala
s’han pogut veure al seu escena-
ri avui desaparegut. Entre els as-
sistents, els comentaris eren d’u-
na sensació agredolça. Es queda-

ven els bons records viscuts a la
sala, laments per la seva desapa-
rició però sense fer-hi sang, cons-
cients que la ciutat actualment ja
disposa d’altres espais culturals.

Per a més detall, a l’exterior, una
cronologia repassava els 55 anys
d’història. Va ser als anys 60 i so-
bretot als 70, 80 i bona part dels 90
quan la Sala Ciutat va bullir d’ac-
tivitat. Al tombant del segle, la
llista ja deixava palesa el poc estat
de forma de l’espai, amb una pro-
gramació cada cop més escassa
que va quedar reduïda a zero.
Ara, només espera la data en què
quedarà convertida en pols i runa.

Entre el públic hi havia l’alcal-
de de Manresa, Valentí Junyent.
Per a ell, ahir era «un dia per do-
nar les gràcies per tot el que s’ha
viscut en aquesta sala al llarg de 50
anys». Pel que fa a l’inici de l’en-
derroc, explicava que la data de-
pèn dels responsables de la seva
execució, l’empresa encarregada
de desenvolupar el pla de la Fà-
brica Nova. L’alcalde explicava
que tenien autorització per fer-ho
des del 8 de gener, però que se’ls
havia demanat que esperessin
que es fes l’homenatge d’ahir al
migdia.
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Manresa diu l’últim adéu a la Sala Ciutat
Unes set-centes persones acomiaden l’antic teatre de la capital del Bages amb nostàlgia però sense dramatisme

SALVADOR REDÓ

Una foto va immortalitzar 
ahir el comiat
a la Sala Ciutat

Ahir es va poder visitar per
última vegada abans del seu
enderroc la platea de la 
Sala Ciutat de Manresa

Un espectacle a la plaça de
Sant Ignasi recorda els més de
cinquanta anys d’història de
l’espai cultural
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Entrevista
Joan Vilà

Joan Vilà, membre d’Imagina’t,
recordava ahir amb nostàlgia
moments i sensacions que ha
viscut a la Sala Ciutat, com a
membre de l’entitat.

Quina sensació té avui amb
l’última visita a la Sala Ciutat?

És un dia de nostàlgia, després
de 16 d’Imagina’t que vam agafar
el relleu de Rialles i durant anys
vam estar treballant en aquesta
sala. Després, amb la inauguració
del Kursaal ens vam traslladar al
Conservatori i vam fer espectacles
a la Sala Gran del Kursaal, i això ja
va ser un salt qualitatiu important.

Després de tants anys, quin és
el millor record que s’emporta?

El millor moment és els cops
que hem portat espectacles i hem
omplert el teatre i fins i tot hem
deixat 200 persones fora. Veure
com valoren la feina que fem, tot
tret del nostre temps lliure i sense
cobrar, i que les propostes que
portàvem a la Sala Ciutat omplien
i eren un èxit, ha estat de les millors
alegries per a nosaltres.

I trobarà a faltar aquest espai a
partir d’ara?

Més que la Sala Ciutat en con-
cret, el que es troba a faltar als equi-
paments de Manresa és un espai
multifuncional, que pugui fun-
cionar de teatre, de sala de con-
certs o per fer-hi activitats de car-
rer els dies que plou.
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MEMBRE D’IMAGINAT

SALVADOR REDÓ

«Em quedo el
record dels cops
que hem omplert
la sala i hem
deixat gent fora»

Entrevista
Joan Crosas

L’actor osonenc Joan Crosas té
un fort lligam amb la Sala
Ciutat de Manresa, on de fet se
situen els seus orígens com a
actor professional, després
d’haver estudiat la carrera de
Química.

Quins records li porta un dia
com avui, a la Sala Ciutat?

Em fa pensar en tots els espec-
tacles que hem muntat aquí, com
va començar tot coneixent el Vi-
cenç, el Joan Morros i el seu pare
i molta altra gent. De fet, els meus
inicis professionals són aquí, a
Manresa, i en especial a la Sala Ciu-
tat, que és on vaig començar com
a com a actor professional.

I quina sensació s’emporta
d’un dia com avui, amb el teatre
a punt de ser enderrocat?

És una sensació agredolça, per-
què aquestes parets cauran, però
els records i tot el que ha passat
aquí dins no.

L i hauria agradat un altre final
per a la Sala Ciutat?

L’homenatge ha estat meravellós
per la gent que ho ha fet i també
pel que significa la Sala Ciutat,
perquè eren uns temps molt dife-
rents i difícils, però ara costa més
trobar una altra Sala Ciutat, que
aglutini la gent com es feia abans.
En el seu moment, aquí va agluti-
nar el moviment cultural  manre-
sà. Ara hi ha altres espais.
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ACTOR

SALVADOR REDÓ

«Eren uns temps
molt diferents, ara
costaria molt
trobar un altre
espai com aquest»

EL FINAL DE LA SALA CIUTAT L’ÚLTIMA VISITA A L’ESPAI CULTURAL

L’última visita va tenir un punt de teatralització

REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE SALVADOR REDÓ

Un dels cartells recordava una obra de Rubianes

Santi Arisa en el seu homenatge a l’espai Un moment de les actuacions d’ahir al migdia

Per darrer cop, es va omplir la cartellera

Un «Adéu» sobre el desaparegut escenari servia per acomiadar la històrica Sala Ciutat


