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ELS PASTORETS DEL PUIGBERENGUER, DIMARTS Els prop de 400 nens i nenes de l’escola manresana que ahir no van poder representar els
Pastorets per l’esfondrament del fals sostre la nit anterior, tornaran dimarts al teatre. Serà, si no hi ha cap novetat, la darrera activitat abans de
l’aturada nadalenca. El gener, per exemple, hi ha prevista la Innocentada. Què passarà? Dependrà del que digui l’informe dels serveis tècnics 



La caiguda d’un tros de fals sos-
tre d’uns sis metres de llargada per
dos d’amplada a la zona de la pla-
tea del teatre Conservatori, la nit de
dijous, no farà suspendre l’activi-
tat programada per a aquests tres
propers dies a l’equipament de la
plaça de Sant Domènec. El que
passarà més enllà amb el teatre
està supeditat a l’informe que els
serveis tècnics estan elaborant i
que l’Ajuntament espera rebre di-
lluns. Així ho va confirmar ahir a
aquest diari el regidor de Cultura,
Joan Calmet. 

Ajuntament i tècnics consideren
que la malla protectora col·locada
ahir ha de permetre que el teatre
funcioni fins dimarts, quan s’aca-
baran les funcions previstes abans
de l’aturada nadalenca. Per tant,
avui, El Galliner celebrarà la festa
del vintè aniversari; dilluns ho
farà  l’escola de música Ad libitum
i, dimarts, els  Pastorets de l’esco-
la Puigberenguer, suspesos ahir.  La
decisió de mantenir l’activitat es va
prendre després de la inspecció
preliminar dels tècnics i l’actuació
d’urgència amb la col·locació de la
malla protectora. Res no fa pensar,
explicava  Calmet, que hi hagi cap
mena de perill immediat per als es-
pectadors. El teatre no té «proble-
mes estructurals, però sí «patolo-
gies diverses». I avisava: «no volem
córrer riscos», per tant, depen-
dent de la conclusió a la qual ar-
ribin els tècnics amb l’informe, «si
l’equipament s’ha de tancar per-
què s’ha de revisar o canviar tot
l’encanyissat dels falsos sostres,
ho farem. Ja buscarem els diners».

I és que aquest ja és el segon ensurt
al teatre Conservatori en un any i
mig i pel mateix motiu: la caiguda
d’una part del fals sostre. Ahir, a la
zona de darrere de la platea; el ju-
liol del 2004, al vestíbul. I es pres-
suposa la mateixa causa: l’envelli-
ment dels materials, guix i canyís.
Ni ahir ni fa un any i mig hi havia
ningú a l’interior del teatre. La
previsió inicial seria canviar tot el
fals sostre de la platea.

400 alumnes sense Pastorets
El despreniment de la nit de dijous
va fer que se suspenguessin les
dues representacions de Pasto-
rets de l’escola Puigberenguer,
quan els nens i nenes de sisè que
havien d’actuar  ja eren al teatre, a
la zona de vestidors, i la resta arri-
bant o a punt d’arribar. En total, ex-
plicava ahir la cap d’estudis del
centre, Mari Villarta, prop de 400
alumnes, a més de pares i col·la-
boradors. 

El tros del fals sostre que es va
desprendre va caure sobre una
part del passadís i sobre un total de
17 seients: el 18, 20, 22, 24, 26 i 28
de la fila 14; el 18, 20, 22, 24 i 26 de
la fila 15, el 18, 20, 22 i 24 de la fila
16; i el 18 i 20 de la fila 17. Al matí,
el gerent de Manresana d'Equi-
paments Escènics (MEES), Jordi
Basomba, admetia que, malgrat
ser «un dany superficial, no es-
tructural, ja és el segon avís que
dóna l’edifici». La reparació per
deixar a punt el teatre per a avui la
van fer mitja dotzena d’operaris de
Constructora del Cardoner, els
quals van retirar la runa i col·locar
la malla protectora.
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L’activitat del Conservatori es manté tot i la
caiguda d’un tros de fals sostre de la platea

S’ha col·locat una malla protectora però la decisió sobre el futur més enllà de dimarts està supeditat a l’informe dels tècnics

La runa del fals sostre que va caure el juliol del 2014 al vestíbul
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La malla protectora que s’estava instal·lant ahir a la platea del Conservatori per garantir la seguretat 
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Els dos artistes d’El retrete de Dorian Gray que avui actuaran al Tori
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Un primer ensurt al vestíbul
El 29 de juliol del 2014 va cau-
re el fals sostre en un tram del

vestíbul del Conservatori, on hi ha la
taquilla. La reparació va comportar
substituir el tram i dos més del costat
per un nou sostre amb plaques de
guix laminat més lleugeres. El cost
va ser de 9.200 euros sense IVA. El
sostre que es va desprendre (40 me-
tres quadrats) era un encanyissat de
guix sustentat en una estructura de
fusta sota el sostre original. 



EL PRECEDENT

El Galliner celebrarà avui la fes-
ta del seu vintè aniversari a l’equi-
pament de la plaça de Sant Do-
mènec. I ho farà amb tranquil·litat:
«no hi ha d’haver perill amb la xar-
xa protectora», diu Joan Morros,
responsable de l’entitat. Però més
enllà de l’actuació d’urgència, la in-
certesa sobre com evitar ensurts
com el d’ahir plana sobre el teatre.
De «símptoma», qualificava Mor-

ros,  la caiguda d’aquest nou tros de
fals sostre al Conservatori. «Poc o
molt s’ha d’invertir diners en el tea-
tre, s’hi ha d’anar fent millores».
L’estructura, explicava, «no fa pa-
tir», però la dificultat que tenen els
experts, malgrat els controls de
seguiment, per detectar les defi-
ciències dels falsos sostres  fa pen-
sar que, més tard o més d’hora,
«s’hauran de fer nous», també, els
del segon i tercer pis. 

Però tornem a la festa. La com-
panyia gallega El retrete de Dorian
Gray, amb Marcos Petete i Ezra
Moreno, farà bufar les espelmes de
les dues dècades amb l’espectacle
Retrete Cabarete (21 h). Uns artis-
tes, segons el titellaire català Toni
Rumbau, «capaços d'agradar a
grans i petits amb les seves imat-
ges i figures fetes amb elements tan
senzills com un globus, un barret
i les mans».
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La festa dels vint anys d’El Galliner, avui, al teatre 


