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REVISTAADÉU A UN TEATRE MANRESÀ

 simprescindibleparacadarepre-
sentaciónqueelOrganizadornos
proporcioneunpulmóndeterne-
raymediolitrodesangre,ambas

cosasconlassiguientescaracterísticas[...]».
Ésundelsparàgrafsdelcontracteamblescon-
dicions/ingredientsqueElsJoglarsdeBoade-
llanecessitavenperrepresentarAlias Serra-
llonga alaSalaLoioladeManresa.JosepMa-
riaMorros,undelspuntalsdel’engegadaires-
ponsabledel’equipamentdurantanys,esva
encarregardetrobarels5quilosdecarnide
sangindispensablesperaunaobraqueesva
poderveurel’1d’abrildel1976.Elcaixetdela
companyias’elevavaa165.000pessetes.Hivan
assistir1.525personesiesvanfer228.750pes-
setesdecaixa.Mesosméstard,recordaJoan
Morros(responsabled’ElGallineridelaCo-
missióComiatSalaLoiola/Ciutat,ifilldeJosep
MariaMorros),Boadellatrucavaacasasevaper

explicarquetenienunaaltra
obraencartelliquevolien
representar-laaManresaia
teatresdelpaísperquè«es-
tavasegurquelacensuraja
noladeixariaarribaraBar-
celona». Es  tractava de La
Torna,delaqualesvanfera
Manresa tres funcions  el no-
vembredel1977.Ino,novaar-
ribaraBarcelona.

Aquestaésunadelscentenars
d’anècdotes que guarden en la
sevamemòriatotesaquellesper-
sonesvinculadesalasaladelapla-
çadeSantIgnasideManresa,que
seràenderrocadalesproperesset-
manes.LaLoyola/Loiola, iCiutat
desqueel1981vapassarasermu-
nicipal,varebreunadéuciutadàdi-

umengepassat.Lanostàlgiavaserel
sentimentquevaplanarperunasala

que haurà estat dempeus 55 anys a
Manresaiquehaviscutentrelesseves
paretslatransformaciósocialicul-

turaldelaciutatidelpaíslesdar-
rerescincdècades.

Enmenysd’unanyiimpul-
sada per les Congregacions
Marianes–quevanhaverde
deixarellocaldelcarrerdela
Melperundesacordambla
propietat–,esvaalçarlaSala
Ciutat,alsolarpropietatdela
CompanyiadeJesúsqueha-

viaocupatl’esglésiadelRaptede
SantIgnasi,ensorradadurantla

GuerraCivil.D’aquíaunsdies,elma-
teixsolardeixaràveure,comfamig
segle, la paret mitgera de l’antic
Col·legideSantIgnasi,onhihal’Ar-
xiuielMuseu.

LaconstrucciódelaSalaCiutat,im-
pulsada pel pare Ferran Torra –di-
rector de les CongregacionsMaria-
nes– iambunprojectedel’arquitecte
AntoniSerrahima,començavaelmarç
del1960is’inauguravael18dedesem-
bredelmateixanyambelnomdeSala

Loyola.L’administraciólaportaval’Agrupació
Loyola,quepromovien,entred’altres,Josep
MariaMorrosjuntamentambSalvadorVicens,
JoanOrtiz,JoséDíaz...

Lasala,ambunmilerdebutaques,vaalçar
eltelóambunconcertdel’OrfeóManresà,di-
rigitpelmestreAgustíColl,ilarepresentació
teatrald’El anticuario,deCharlesDickens,a
càrrec del Círculo Familiar Recreativo. La
SalaCiutatesvaaixecaren«tempsrècord»,
comrecordaelmateixconstructor,JosepPin-
tó,ielsproblemesd’humitat(l’obraencarano
estavabenconsolidada)vanprovocarqueel
diadeNadalsesuspenguéslaprojeccióprevista
perquèsaltavenelsploms,explicaSalvadorVi-
cens,consergeihome-orquestradelasalades
delsseusinicisidurantmésdetrentaanys.Vi-
censiJosepMariaMorrosjahavientreballat
plegatsalteatredelcarrerdelaMelivancon-
tinuaralasaladelaplaçadeSantIgnasi.Allà
esvatraslladartambéCineclubManresa,que
jatenialasevaseuallocaldelesCongregacions
Marianes.Iallàvacontinuarfinsaltancament
delasala,el2007.Alaprogramacióestablede
Cineclubs’hivanafegirelGrupArlequí,res-
ponsabledel teatre;Riallesel1977(desdel
1995,Imagina’t);iTabola,del1981al1984.Ci-
neclubiImagina’thanestatelsdarrersinqui-
linsd’unasalaquedurantanysvanecessitar

E

LA HISTÒRIA EN
DIVUIT IMATGES

CONSTRUCCIÓ I INAUGURACIÓ DE LA SALA
1960: del març al desembre

La construcció de la Sala Loiola, per part de les
Congregacions Marianes, va durar un embaràs.
L’impulsor, el pare Torra (dret, a la imatge de l’es-
querra). Es va inaugurar el 18 de desembre.



Sala Ciutat
BENVINGUTS A L’ÚLTIMA FUNCIÓ

ARXIU COMARCAL DEL BAGES

ARXIU GUARDIOLA TOBELLA
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El solar buit que deixarà la Sala Ciutat hauria de servir per
empènyer les millores del Museu Comarcal. Sigui com sigui,
l’equipament de la plaça de Sant Ignasi s’acomiadahavent
estat testimoni de la transformació social i cultural de la ciutat
en les darreres cinc dècades. Text:SusanaPaz Valenciano
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ARXIU RIALLES

EL GRAN ÈXIT DE LA SALA
Herta Frankel: 4 sessions
l’octubre de 1961 
La marionetista (a sota, la

seva dedicatòria) va portar
4.000 persones al teatre. Cada
funció costava 10.000 pessetes
i es van haver d’anar a buscar
cadires a la Bodega Andaluza.



DE LA PRIMERA INNOCENTADA A «LA TORNA» D’ELS JOGLARS
La dècada dels 70
La primera Innocentada que es va representar a la Sala Ciutat va ser el 19 de

desembre del 1970. Era Parador El Cérvol i era la catorzena farsa. El novembre
del 1977, Els Joglars hi tornaven per representar la mítica La Torna en dues ses-
sions. Van cobrar 97.764 pessetes i la van veure 884 persones. 



RIALLES ENTRA EN ESCENA
El 29 d’octubre del 1977

Rialles es va estrenar a la Loiola, on va tenir la seva seu (a partir
del 1996 com a Imagina’t) fins al tancament de la sala el 2007, amb
la primera pel·lícula doblada al català, La Ventafocs. Els Germans Pol-

trona (a la imatge) hi van actuar el novembre del mateix any.



una rehabilitació a fons i que es va tancar el
2007 amb la municipal intenció de convertir-
la en la reivindicada sala de concerts de Man-
resa. Però l’entrada en escena del teatre Kur-
saal, la sala Stroika i el referendat teatre Con-
servatori ha fet que, finalment, la sala acabi els
seus dies com a escenari de pràctiques dels
bombers i sentenciada a anar a terra per, teò-
ricament, ajudar a convertir el Museu Co-
marcal en un equipament atractiu. Això, ja es
veurà. Haurà tingut, això sí, un grup de Face-
book contra l’ensorrament   i un comiat festiu
promogut per les entitats vinculades a la sala,
convençudes que la nostàlgia –i la suma d’e-
quipaments existents a
la ciutat– no aconse-
guiria tirar enrere l’en-
derroc.

Si avui dia es cons-
truís la Sala Ciutat i el
finançament no sortís
de les arques munici-
pals o d’un inversor
privat, un dels recur-

sos seria, probablement, el micromecenatge a
través de les xarxes socials. I així, però sense In-
ternet, és com es va construir el teatre que avui
s’ensorra. Unes 400 persones van ajudar a fi-
nançar les obres amb aportacions majorità-
riament d’entre 500 i 1.000 pessetes. Eren
subscripcions de bons, a retornar o a fons per-
dut.  Durant 10 anys i a través de sortejos, es van
anar retornant els diners a particulars i bancs.
El finançament de la Sala  Ciutat es va susten-
tar, sobretot els primers anys, en les projeccions
de cinema –amb els films que es desestimaven
als cinemes Padró. Escoles, mítings, tots els can-
tautors, les grans companyies... tothom ha

passat per la Sala Ciu-
tat, que va viure bé fins
a la dècada dels 90.
Però la ja municipal
Sala Ciutat va envellir
malament i, sense
grans reformes, va ini-
ciar l’inexorable de-
clivi. Fins al final, quan
la funció s’acaba.

LA INAUGURACIÓ 1960
Impulsada per les Congre-

gacions Marianes del pare Fer-
ran Torra, la Sala Loiola es va
inaugurar el migdia del 18 de
desembre del 1960.

ELS MÍTINGS 1976
El 3 de juliol del 1976, la

sala va acollir el primer míting
del PSUC, encara no legalitzat.
Va ser un acte multitudinari
sota el lema «Per la llibertat,
la democràcia i el socialisme».

LLUÍS LLACH
El més assidu

La Sala Ciutat ha estat l’es-
cenari pel qual han passat tots
els noms de la Nova Cançó:
des de Raimon fins a Joan Ma-
nuel Serrat, passant per Maria
del Mar Bonet o Pi de la Serra.
Però segurament Lluís Llach
ha estat qui més vegades ha
trepitjat la Sala Loiola/Ciutat.
El 18 de febrer del 1971, con-
vidat per l’Agrupació Manresa-
na de Folklore; el 28 d’octubre
del 1974, amb Ramon Munta-
ner; el 2 de desembre del ma-
teix any; el 6 i el 7 de febrer
del 1976 (els assistents van
pagar 125 pessetes); el 20 i
21 de desembre del 1981
(amb 2.100 persones i una
cua que envoltava l’antic
col·legi de Sant Ignasi), convi-
dat per Tabola; i el 3 i 4 de
desembre del 1983, també
amb la mateixa entitat.

LA INNOCENTADA
Del 1970 al 1998

L’Agrupació Cultural del Ba-
ges va representar al teatre
de la plaça de Sant Ignasi ca-

torze Innocentades. La prime-
ra el 1970, Parador El Cérvol.
Llavors, i com tot el que es re-
presentava, havia de passar
per les tisores de la censura. 

FUSIOON 1976
Els manresans van fer el

concert de comiat a la Sala Ciu-
tat. Hi van assistir 754 perso-
nes, que van pagar una entra-
da de 75 pessetes.

COL·LECTIU FARISTOL
Joan Crosas

El 1979 neix el Col·lectiu
Faristol (promogut per Rialles i
Esclat) per apropar la música
als nens i amb l’artista Joan
Crosas al capdavant. Va signar
espectacles com La història
del jazz en conte; La llegenda
de les set notes; La cancó dels
tururuts i Al ritme de la Big
Band.













EN SIS APUNTS

Els promotors dels actes de comiat de la Sala Ciutat, diumenge en la festa ciutadana

Josep Maria Morros,
en la imatge  engan-
xant un cartell, al lo-
cal de les Congrega-
cions Marianes al

carrer de la Mel. Va
ser el pal de paller de

l’Agrupació Loiola

JORDI PASCUAL

COMISSIÓ COMIAT LOIOLA/CIUTAT
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