
final del XIX i començament
del XX el teatre va ser un dels
principals espectacles d’oci i
diversió dels manresans. Fins

a l’arribada del cinema i els espectacles
esportius com el futbol, els teatres eren
l’equipament de lleure més important de
la ciutat.
A la segona meitat del segle XIX destaca-
va, per damunt de tots, el teatre Conser-
vatori, al qual ja hem dedicat un capítol
d’Històries del Bages l’agost del 2010, i
que era el lloc de lluïment de la burgesia
manresana que a les llotges i la platea as-
sistia a obres de teatre, òperes i sarsueles,
entre altres espectacles. 
Un altre espai escènic d’aquells anys era
el teatre del «Buen Retiro Manresano».
Era un teatre d’estiu amb jardins, d’inicia-
tiva privada, que es va estrenar el 1877 en
un antic pati del carrer Llussà, i com que
era a l’aire lliure només funcionava els
mesos d’estiu. 
El juny del 1877 trobem a la premsa les
primeres referències d’aquest equipa-
ment i la seva utilitat. «Han empezado las
obras para levantar un teatro de verano
en la calle de Llussà, las cuales quedaran
listas por todo el presente mes de julio.
Muchísimo se hacia sentir la falta de un
local de esta naturaleza donde el público
pueda ir a pasar en las calurosas noches
de verano, un rato de solaz y esparci-
miento».
El diumenge 1 de juliol del mateix any es
va estrenar amb el drama «Antonio de
Leiva» i la sarsuela «El hombre es débil».
El dijous i el dissabte següents van co-
mençar les primeres funcions d’abona-
ment amb el drama «Flores y perlas»; les
sarsueles «El amor y el almuerzo» i «El
hombre es débil»; el drama històric «La
capilla de Lazuna» i l’estrena de la sarsue-
la catalana «Primé jo...»
Al cap d’un any el teatre es va tornar a po-
sar en funcionament amb algunes millo-

res: «Adelantan ràpidamente las obras y
mejoras que se estan llevando a cabo en
el teatro del Buen Retiro, quedando ya
la entrada completamente cubierta.
Proyectanse unos palcos que le
daran mejor aspecto inaguran-
dose la temporada por las
próximas Pascuas» (diari El
Cardoner, 16 d’abril del
1878).
Aquest teatre va tancar
quan es va començar a
construir l’edifici de la
Companyia Anònima
d’Electricitat de
Manresa l’any 1893. 
Un altre teatre era
l’Euterpe, al xamfrà
dels carrers Bastar-
des i Piques i amb
entrada per la pla-
ceta del Pes Vell
de la Farina. El te-
atre es va cons-
truir l’any 1848 al
jardí de la casa
anomenada cal
Vallès per part del
Casino Manresano.
Més endavant va
canviar pel nom
d’Euterpe, musa de
la música, especial-
ment protectora de
l’art de tocar la flauta,
tot i que el teatre també
havia tingut altres noms
com teatre Breton, Salón
Calau, Las Dos Bellezas, o
teatro de Casa Vallés.  Tam-
bé hi havia hagut el cabaret
Petit Dore, que va passar,
més endavant, al carrer Sabateria.
El 1903 es va restaurar però molt aviat va
cessar la seva activitat comercial a causa
de la forta competència del Conservatori. 

L’any 1910 va convertir-se en un local
d’espectacles del Patronat Obrer de

Nostra Senyora de Montserrat, des-
prés va funcionar com a cafè-con-

cert i el 1923 el va llogar l’Ateneo
Obrero Manresano. El primer

local d’aquest associació
havia estat al Pas de Car-

dona –actual carrer Gui-
merà. Després va anar

al passeig de Pere III
amb el nom de El
Porvenir –al lloc on
anys més tard hi va
haver la fàbrica de
galetes La Polar i
avui hi ha un es-
tabliment comer-
cial de la raó so-
cial Inditext
(Berska)– amb
una sala més
gran que es va
inaugurar el 19
de maig del
1907. 
El febrer del
1922 l’Ateneu es
va traslladar a l’e-
difici de l’antic te-

atre Euterpe, del
carrer de les Pi-

ques. Clausurat
l’any 1939, va tornar

a obrir provisional-
ment amb el nom de

Salón Recreo l’any 1940.
Reprengué les activitats

pròpies de l’entitat l’any
1941 amb el nom d’Ateneo

Cultural Manresano. A final de
la segona meitat del XX es va

tancar i es va reconvertir en un res-
taurant, teatre i sala d’exposicions
que va obrir el 2001 però va acabar

tancant portes el 2010.
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Els teatres manresans de fa uns cent anys (1)
Fins a l’arribada del cinema i els espectacles esportius, els teatres eren l’equipament de lleure més important de la ciutat. Per Francesc Comas

Els bombardejos
franquistes

MEMÒRIA GRÀFICA

 Fotografia de la fleca Montserrat, més coneguda per Ca l’Urbici,
del carrer de les Barreres, abans i després del bombardeig del 21
de desembre del 1938. S’observa perfectament la situació de la
fleca, al xamfrà del carrer de les Barreres amb el carrer de la Mel.
A la segona foto, els fills M. Teresa i Joan de Mata Casas Mata, del
forn de pa de Ca l’Urbici, el dia de l’acabament de les obres de re-
construcció de l’edifici. El text recull la data en què «cayó la bom-
ba» i la data en què es va inaugurar el nou edifici, el 15 d’octubre
del 1940, data d’aquesta fotografia.
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TENIU IMATGES ANTIGUES DE
LA CATALUNYA CENTRAL?

Envieu-nos-les escanejades a 
fotografia@regio7.cat i les

podreu compartir amb tothom
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Teatre Ateneo Obrero Manresano

ACBG



Si heu de renovar el Carnet del Club, l’heu extraviat o no el teniu,
dirigiu-vos a club@regio7.cat o al 93 877 22 33
i en breu el podreu recollir actualitzat

Ofertes destinades als subscriptors del Club de l’Eix. Informació al diari Regió7,
Sant Antoni Maria Claret, 32 de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Si heu de renovar
el Carnet del Club,
l’heu extraviat o
no el teniu, dirigiu-vos
a club@regio7.cat
o al 93 877 22 33
i encarregueu-lo

MUSEU

Oferta subscriptors: presentant el
carnet del Club a taquilles
obtindreu el 10% DE
DESCOMPTE (promoció
limitada)

OCI

2X1
Visita guiada al CAMPANAR DE
NAVARCLES. Visita impressionant
sobre el monestir de Sant Benet i els
seus voltants. Dissabtes de 16 h a
17.30 h i diumenges de 12 h a 14 h. A
l'escala del campanar

PREU: 2 €

Oferta subscriptors:
presentant el Carnet del Club a
taquilles, obtindreu un 2x1
(promoció limitada)

1 € de dte.
CASTELL DE BALSARENY. 
Visites guiades cada diumenge a
les 11 h, 12 h i 13 h.
Primer diumenge de mes, visites
teatralitzades

TURISME

Oferta subscriptors: 
presentant el Carnet del Club a
les taquilles, obtindreu 1 €€
DE DESCOMPTE 
(promoció limitada)

2X1
LA PASSIÓ D'OLESA
Matinal de 10.15 h a 14 h, dies: 8,
15, 22 de març, 3, 12, 26 d'abril i 1
de maig. Tarda: de 17.30 h a 21.15
h, dies: 28 de març i 18 d'abril Teatre
La Passió d'Olesa

PREU: 20 €

TEATRE

Oferta subscriptors:
presentant el Carnet del Club a
les taquilles de La Passió,
obtindreu un 2X1 (promoció
limitada)

ÒPERA EN CINE

Oferta subscriptors: presentant
el Carnet del Club a les
taquilles del cinema, obtindreu
la TARIFA REDUÏDA
(promoció limitada)

Tarifa reduïda
CAÍDA Y ASCENSO DE LA
CIUDAD DE MAHAGONNY
Òpera de Kurt Weill i Bertolt
Brecht. Des de la Royal Opera
House de Londres
Dimecres 1 d'abril, a les 20.15 h
Cinemes Bages Centre

TEATRE

MÚSICA

Oferta subscriptors: si veniu a
les nostres oficines, obtindreu 
9 €€ DE DESCOMPTE
(promoció limitada)

9 € de dte.
LE CROUPIER, Esperança
Dinamita – Cançons de revista
Dimecres 25, a les 18 h
Sala Gran

PREU: 15 €

15 € de descompte
VILAFRANCA, UN DINAR DE FESTA MAJOR, de Jordi Casanovas
Divendres 27, a les 21 h, i diumenge 29, a les 18 h
Sala Gran

PREU: 25 €

Oferta subscriptors: si veniu a les nostres oficines, obtindreu 15 €€ DE
DESCOMPTE (promoció limitada)

AJUNTAMENT 
DE NAVARCLES

10 % de dte.
COVES DEL TOLL DE MOIÀ i
entrada gratuïta al museu
arqueològic.
Més informació a
www.covesdeltoll.com - Moià
PREU: 6,50 €

OCI

Oferta subscriptors: 
presentant el carnet del Club
obtindreu  el 10 % DE
DESCOMPTE (màxim 2
persones per carnet)

TEATRE

Oferta subscriptors: presentant
el Carnet del Club a les
taquilles del teatre, obtindreu
el 30 % DE DESCOMPTE.
(promoció limitada)

30 % de dte.
LA PASSIÓ DE CERVERA
Dies, 15, 22 de març, 12 i 19
d'abril de 10 h a 14 h
Dia 3 d'abril de 16 h a 20 h
Teatre de Cervera

PREU: 22 €

10% de dte.
RAILHOME BCN
Visita guiada que us permetrà
veure i gaudir des dels nostàlgics
trens de vapor fins a l'Alta
Velocitat. Més informació a
www.railhome.com Igualada
PREU: 8 €


