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6.000 M2 AL CENTRE DE LA CIUTAT El col·lectiu Amics del Conservatori va sorgir de la plataforma que va defensar que el teatre es mantin-
gués dret durant la consulta ciutadana sobre el futur de l’edifici que es va fer el maig passat. Han fet un treball per repensar els usos d’un edifici
emblemàtic des del punt de vista històric, urbanístic, associatiu i escènic i funcional. El resultat el presenten ara perquè entri en el debat electoral
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El no rotund en una consulta
ciutadana va aturar, el maig passat,
el projecte d’enderrocar el teatre
Conservatori de Manresa per fer
una gran plaça a Sant Domènec.
Ara la nova idea dels Amics del tea-
tre Conservatori, col·lectiu de per-
sones i entitats nascut per pro-
moure l’estima a l’edifici, és crear-
hi un centre de les arts escèniques
i audiovisuals. La proposta, que vo-
len obrir a un procés participatiu
amb la implicació de tots els agents
culturals de la ciutat, es posa sobre
la taula en ple període d’eleccions
municipals, per tal que els partits
polítics en prenguin nota de cara
al proper mandat. Joan Morros, un
dels impulsors del col·lectiu, as-
senyala que les propostes d’ac-
tuació que fan sobre el global de
l’edifici són a mitjà termini i no im-
pliquen una despesa destacable.

Els Amics del Conservatori re-
marquen que es tracta d’un edifi-
ci de 6.000 m² al centre de la ciu-
tat, del qual es poden optimitzar els
espais. La seva proposta és enca-
bir-hi totes les activitats relacio-
nades amb un centre de les arts:
teatre, cinema, audiovisual, circ,
exposicions... I això no exclou el
centre d’interpretació ignasià que
ja hi ha projectat en el marc el pro-
jecte Manresa 2022.

A l’ala esquerra
D’aquesta manera, l’ala esquerra
de l’edifici, on hi havia l’antic Con-
servatori Municipal de Música, es
podria convertir en un centre les
arts dedicat a la formació en arts
escèniques i circ i a la creació en
música, teatre, dansa, circ, audio-
visuals... També es planeja un bar-
restaurant integrat en el futur cen-
tre de les arts, que es considera que
seria fonamental com a nexe d’u-
nió entre les diferents activitats que
s’hi podrien desenvolupar. Es pro-
posa que el nou plec de clàusules
per a l’adjudicació del restaurant
Maïami contempli i prioritzi
aquest requisit.

Es planteja que, en concentrar
a l’edifici del Conservatori l’activi-
tat municipal pel que fa a les arts
escèniques i audiovisuals, s’hi po-

guessin traslladar les classes de
l’Aula de Teatre que ara es fan al
Kursaal, que en aquests moments
saturen l’equipament impedint-ne
altres usos. L’Aula de Circ, gestio-
nada per l’associació La Crica, ja
ocupa l’Espai Sant Domènec (an-
tiga sala Mestre Blanch). 

A banda, el centre també podria
tenir espais dedicats a la creació ar-
tística: d’assaig per a les arts escè-
niques (companyies professionals
i amateurs) i bucs per a la música.
També es proposa oferir residèn-
cies d’una o dues setmana a com-
panyies o grups, i que després
presentessin els seus treballs al tea-
tre Conservatori o al teatre Kursaal.
Pel que fa a l’audiovisual, es con-
templa un centre d’investigació au-
diovisual amb sales de projecció.
Així mateix es pensa en un arxiu
teatral de la ciutat, un magatzem
de vestuari teatral...

Pel que fa al centre museístic
d’interpretació ignasià, en el qual

ja s’està treballant, ocuparà els es-
pais que actualment ocupen tres
entitats, Imagina’t, Cineclub i el
Galliner, a l’ala dreta de l’edifici.
Això obligarà, en els propers me-
sos, a la reubicació de les entitats
a la segona planta de la mateixa ala
dreta de l’edifici. També s’haurà de

preveure la reubicació sel servei de
taquilla del teatre Conservatori,
que retornaria al seu espai inicial,
al vestíbul del teatre. L’espai mu-
seològic dedicat a Sant Ignasi
aprofitarà les restes de l’antic con-
vent dels Predicadors que guarda
el teatre Conservatori.

Pas de vianants
Pel que fa al debat de l’ocupació de
l’espai que fa el Conservatori en el
marc de relligar el Passeig i el cen-
tre històric, els Amics del Conser-
vatori sostenen que el que fa nosa
no és el teatre sinó la carretera, i
afirmen que es podria fer un pas
de vianants ressaltat des del Ma-
ïami fins a Can Jorba per enllaçar
Passeig i Guimerà amb la plaça
Sant Domènec. Assenyalen que es
tracta d’imaginar-se una gran pla-
ça amb un element simbòlic al mig
i que potser cal recuperar la faça-
na-aparador a l’inici del Passeig
com quan es va construir el 1878.
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Els Amics del Conservatori proposen la
creació d’un centre de les arts al teatre

El col·lectiu promou un projecte sobre la globalitat de l’edifici i obre el debat per convertir-lo en un equipament especialitzat
que fomenti la formació, la producció i la difusió de les arts escèniques i audiovisuals És compatible amb el centre ignasià



ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’actual pendent de l’escenari del teatre Conservatori, que és del 5%, dificulta alguns usos, especialment per a la
dansa i el circ. Per això es planteja fer un nou terra, sense pendent. La reforma també inclouria equipar el nou
escenari amb grades retràctils, amb capacitat per a unes 90 persones. Això permetria convertir l’espai de l’escenari en
la sala 2 del Conservatori, per acollir propostes escèniques de més petit format que les de la Sala Petita del Kursaal.



L’escenari podria ser la sala 2 del Conservatori, amb grades retràctils

El col·lectiu Amics del teatre
Conservatori va fer ahir al

vespre un acte, obert a tothom, per
presentar públicament el docu-
ment «Reflexions i propostes de
futur per a l’edifici del Conservato-
ri». El document ha estat elaborat
per una comissió creada pel col·lec-
tiu després que en la consulta ciu-
tadana celebrada ara fa un any
guanyés l’opció de mantenir l’equi-
pament de la plaça Sant Domènec.
Ahir van fer intervencions l’historia-
dor Francesc Comas, l’arquitecte
Jaume Espinal, l’historiador i arqui-
tecte Francesc Rafart, la directora
de teatre Sílvia Sanfeliu, l’activista
cultural Jordi Mira i Joan Morros, en
representació de les entitats que
tenen la seu al teatre. S’hi van con-
vidar representants d’entitats de la
ciutat i dels partits polítics que es
presenten a les eleccions. Hi van
assistir CiU, ERC, PSC, CUP, Millor
Manresa, Podem i PxC. L’objectiu
era recollir opinions i suggeriments.
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Ahir es va fer la
presentació pública

Pla director de l’edifici
Es proposa que a principi de la
propera legislatura s’encarre-

gui l’elaboració del pla director de l’e-
difici, que doni directrius per a un
projecte arquitectònic i urbanístic.

Ampliació del tipus de protecció
El Pla Especial de Protecció del
Patrimoni de la ciutat hauria

d’incloure el teatre, els murs externs
i altres elements de valor històric.

Centre de les arts
Obrir el procés participatiu per
a la redacció del projecte de

creació i funcionament del centre.

Manteniment i millora
Mentrestant s’haurien d’anar
fent periòdicament obres de

manteniment i millor de l’edifici.
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LES PROPOSTES CLAUS

El teatre Conservatori, com a se-
gon teatre de la ciutat, després del
Kursaal, té prop de 50.000 especta-
dors anuals: funcions escolars, pro-
gramació familiar (cicle Imagina’t),
programació adreçada als joves (Pla-
tea Jove), la Innocentada, la mostra
de teatre dels instituts, sessions de
cinema de 35 mm (Cineclub) i esde-
veniments d’organitzacions diverses.

50.000 ESPECTADORS

LA XIFRA



Regió7 DIMARTS, 21 D’ABRIL DEL 2015 33

CULTURES

Avui (19
h),  la

Casa de la Pau
de la
Comunitat de
Sant Egidi de
Manresa (c/ Pl.
Montserrat, 1)
acollirà la

presentació del llibre-entrevista
Jaime Vándor. Una vida al caire de
l’Holocaust. Diàlegs amb un
supervivent (Viena Edicions) amb
edició a cura de Jaume Castro.
Vándor, que va morir l’any passat,
va néixer a Viena el 1933 i amb la
seva família van emigrar a
Hongria. La seva mare i el seu
germà van quedar confinats a
l’anomenat «gueto internacional»
de Budapest.  

Avui (20
h), a la

biblioteca
pública de
Súria, es
presentarà
Ecosistema, la
primera
antologia de

l’autor surienc Josep M. Rodríguez
que recull la seva trajectòria en
vers des de Las deudas del viajero
(1998) fins a Arquitectura yo
(2012), guardonat amb el
prestigós Generación del 27. 

Josep Fàbrega presenta avui
(20 h) al Casal de Calders, el

llibre És lluna vella, premiat amb el
XIX Certamen de Poesía Adolfo
Utor Acevedo. Paisatges de
Calders i paisatges interiors del
seu autor. Va debutar com a poeta
el 2004 amb Postals de Calders.



JOSEP FÀBREGA
ÉS LLUNA VELLA



JOSEP M. RODRÍGUEZ
«ECOSISTEMA»



JAUME CASTRO
«JAIME VÁNDOR. UN VIDA AL CAIRE

DE L’HOLOCAUST»

El Festival Internacional de Ci-
nema Solidari de Navarcles, que se
celebrarà del 30 d’abril al 10 de
maig a l’Auditori Soler i Mas i a la
Creueta, homenatjarà enguany
els veterans directors Pedro Olea
i Cecilia Bartolomé, dels quals es
projectarà La conspiración i Lejos
de África, respectivament. El Clam
arriba a la dotzena edició amb el
tema de la fraternitat com a eix ver-
tebrador. Enguany es presenta-
ran 35 pel·lícules de 15 països i, a
banda dels homenatjats,  tindrà,

també, la presència de l’actor Emi-
lio Gutiérrez Caba, que partici-
parà en el clausura del festival i de
diferents productors, actors i di-
rectors que prenen part en el cer-

tamen: l’igualadí Paco Poch, pro-
ductor del documental Cartas a
María; Eva Giménez, protagonis-
ta del documental El reto de Eva;
Laureano Clavero, director de la

pel·lícula  1.544 km hasta casa;
Oriol Martínez, director del film
Glance-up; Amparo Mendo, di-
rectora del documental The ealing
notes; i Ilària Gambarelli, directo-
ra de la pel·lícula Ti offro da bere.

A concurs, el festival projectarà
8 llargmetratges inèdits a les sales
catalanes: l’espanyola Huídas, de
Mercedes Gaspar; De Nieuwe We-
reld, de l’holandès Jaap van Heus-
den; 1.544 km. hasta casa, de l’art-
gentí Clavero; la xilena Después de
sarmiento, de Francisco Mázquez;
la italiana Ti offro da bere; l’argen-
tina German últimas viñetas, de
Cristian Bernard, Flavio Nardini i
Federico Sosa; la tailandesa The
Last executioner, de Tom Waller i
l’espanyola, The healing notes,
d’Amparo Mendo). També, 14
curts i, a la programació comple-

mentària, 12  films inclosos en la
secció Pantalla oberta (una se-
lecció de pel·lícules amb una es-
cassa difusió comercial) i 3  pro-
jeccions més en la programació
per als més joves (amb Camino a
la escuela i Glance-up, que també
es veuran a Pantalla Oberta). En-
guany, el Clam que tindrà una
taula rodona («La Fraternitat, una
utopia?») i les presentacions de la
revista Alternativas Económicas i
el llibre L’últim dia abans de demà,
d’Eduard Márquez.

Premi Pere Casaldàliga
El guardó a la solidaritat, que de-
fineix el festival, es lliurarà el 3 de
maig a una entitat o persona que
hagi contribuït a fer que la solida-
ritat sigui un fet. El guanyador se
sabrà el dia 24 d’abril.
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El festival de cinema
solidari de Navarcles se
celebrarà del 30 d’abril al 10
maig amb 35 projeccions



El Clam homenatja Pedro Olea i Cecilia Bartolomé

Tres concerts i servei gratuït
per a les famílies amb nens

El festival programarà els con-
certs de Technopolitans (30

d’abril, mitjanit); Jaime L. Pantaleón (1
de maig, 21 h) i Mad’zelle (8 de maig,
21 h). A més, amb la voluntat d’afavo-
rir l’assistència de pares i mares amb
fills, el festival oferirà el servei Family
Clam, que en algunes sessions per-
metrà deixar els nens de 3 a 12 anys
amb monitors de Lleure Dos Mil.



DUES NOVETATS

D’esquerra a dreta, Josep Maria
Carrillo, president del FICNA;
Valentí Oliveras, director artístic;
i Serafí Vallecillos, coordinador
del festival, ahir a la presentació

MIREIA ARSO

El segell editorial manresà Angle
manté una producció prolífica
que la fa arribar a la diada de Sant
Jordi amb un catàleg variat. Nar-
rativa, actualitat, història i creixe-
ment personal són els àmbits en
què la firma es posiciona davant
dels grans grups.

Dues autores poc conegudes a
casa nostra però amb èxit als seus
països signen novel·les d’Angle.
La francesa Maylis de Keragal és la
responsable de Reparar els vius, un
relat àmpliament guardonat sobre
un cor, el que va del cos d’un jove
esportista que mor en accident al
d’una noia que obté així una nova
oportunitat de viure. Per la seva
part, Lena Andersson és la res-
ponsable d’Apropiació indeguda,
on una escriptora s’enamora rà-
pidament d’un artista de qui ha de
pronunciar una conferència i, en
conèixer-lo, decideix abandonar-
ho tot i apostar per ell. També es
pot remarcar El cas Eduard Ein-
stein, una ficció basada en fets re-
als del fill d’Einstein.

En la col·lecció de petit format,
Angle presenta El Rei de Groc,
unes narracions de literatura fan-
tàstica de Robert W. Chambers que
van influir en autors com Love-
craft, Chandler, Stephen King i la
sèrie True detective. El volum in-
clou L’habitant de Carcosa, d’Am-
brose Bierce, que comparteix am-
bient amb l’anterior. D’aquest au-
tor és El diccionari del diable, un al-
tre títol de butxaca, on busseja en
la cara fosca de la societat.

Els Pujols són protagonistes de
dues novetats d’Angle. D’una ban-
da, Jordi Pujol, la gran família, un
estudi de Maiol Roger sobre el
cercle de poder que va teixir Pujol

al seu voltant des d’abans d’asso-
lir la presidència de la Generalitat.
De l’altra, Això és una dona!, un re-
trat biogràfic que Cristina Palomar
realitza de la figura de Marta Fer-
rusola, la matriarca del clan Pujol.

En clau política, Una hisenda a
la catalana, del doctor en Dret i
inspector d’Hisenda de l’Estat Joan
Iglesias. L’autor, que el dia de Sant
Jordi signarà exemplars a la Lli-
breria Parcir de Manresa de 12 a 13
h, és assessor d’Artur Mas i direc-
tor del Programa per la definició

d’un nou model d’Administració
Tributària de Catalunya. En aquest
llibre planteja com ha de ser la fu-
tura hisenda catalana.

L’economista Arcadi Oliveres i
l’arquitecta Itziar González, dos re-
ferents de la lluita cívica catalana,
conversen sobre el moment que
viu la política a La força per canviar
les coses, amb l’artesenca Mar Vall-
deoriola d’editora del text. En his-
tòria, dos títols que venen de finals
de l’any passat i estan tenint una
bona acollida: Els jueus catalans,

de Manel Forcano, i Les set caixes,
el testimoni de Dory Sontheimer
sobre l’experiència de l’Holocaust
viscuda per la seva família.

En el camp del creixement per-
sonal, el filòsof Francesc Torralba
ha escrit Córrer per pensar i sentir,
on expressa l’oportunitat per me-
ditar que significa el fet de córrer,
que practica a diari des de fa més
de vint-i-cinc anys. A Cambrer,
aquest cafè està fred!, Raquel Ba-
llesteros proposa mètodes per mi-
llorar les relacions personals.
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Narrativa sobre identitat i assaig centrat
en els Pujol, entre les novetats d’Angle
El segell manresà també aposta per la història i el creixement personal de cara al dia de Sant Jordi
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AUTORA
Maylis de Kerangal

ANGLE EDITORIAL. 18,90 EUROS.256  PÀGINES
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