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A L’AIRE LLIURE  A més dels teatres, sales i places habituals, la capital del Bages disposa d’espais que poden tenir un ús cultural que, fins ara, era inexistent o
escàs. Com el parc de Puigterrà, el parc del Cardener o l’atri de la Seu, que se sumen al parc de la Seu o a la cada vegada més sol·licitada fàbrica de l’Anònima

el parc del Cardener, Puigterrà i l’atri de la Seu

Una nova vida per a un edifici del 1883

La ciutat estrena o redescobreix indrets com
Susana Paz
MANRESA

Manresa disposa d’un mapa cultural amb nous escenaris en indrets
inèdits o poc aproﬁtats. És el cas del
parc de Puigterrà, situat al bellmig
de la ciutat però oblidat i pràcticament ignorat com a escenari cultural. La posada en escena de Tot va bé
si acaba bé de Parking Shakespeare,
el juliol passat, el va situar en el punt
de mira com a escenari natural per
a fer-hi teatre, recitals o concerts. El
parc del Cardener va demostrar,
amb la primera Festa del Riu, el juny
passat, que també pot ser un escenari a l’aire lliure en un indret poc
trepitjat per la majoria dels manresans. O l’atri de la Seu, que s’ha estrenat aquest juliol en el cicle Sons
del Camí i que ha afegit a l’entorn de
la basílica un nou espai cultural al
costat del parc i del mateix temple.
Són tres escenaris a l’aire lliure redescoberts aquest estiu que se sumen a la progressiva recuperació de
l’antiga fàbrica de l’Anònima com a
espais per a la programació cultural
més enllà de les sales, teatres i places
habituals. Com a singularitat, la mateixa plaça Major, que aquest juliol
va acollir, per primer cop, un cicle de
cinc concerts correlatius.
Espais de capitalitat cultural
La capitalitat cultural que ostenta
Manresa aquest 2018 ha estat el factor clau per posar en el mapa el parc
del Cardener, el parc de Puigterrà i
per dotar de més protagonisme
l’Anònima. Com explica Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament, un dels punts forts de
la capitalitat era, precisament, «l’ús
d’espais de la ciutat poc utilitzats» i,
en aquest sentit, s’ha posat en evidència «que han estat una redescoberta per a una gran part de la ciutadania», que han provat que el parc
de Puigterrà i el del Cardener, per
exemple, poden tenir usos culturals
més enllà dels habituals: practicar
esports, caminar o passejar gossos.

L’objectiu, remarca Crespo, és que
aquest nou ús no sigui un bolet. Que
aquests nous espais puguin consolidar-se com a alternativa escènica.
El parc de Puigterrà, per exemple, té
«centralitat, vistes i podria ser un escenari ideal per a un cicle de cinema
a la fresca o per a un cicle teatral a
l’estiu», subratlla. De fet, les millores
(en l’accés, en la seguretat, etc.)
d’aquest parc, com en el del Cardener («un parc de l’Agulla al sud de la
ciutat»), van ser dos dels projectes
més votats en els últims pressupostos participatius.
L’Anònima i el desconegut atri
El «caràcter singular» de l’Anònima
i el seu «esperit fabril» l’han consolidat com un escenari «versàtil» els
últims dos anys, explica Crespo.
L’Ajuntament va destinar 30.000 euros en la nau principal, ara fa un any,
per condicionar-la. Segons Crespo,
hi falten millores, com l’accés, però
«l’aspecte és el que agrada a artistes
i públic». A l’Anònima hi cap «de
tot»: concerts, teatres, poesia, exposicions, etc. Una de les propostes
d’ús és destinar un espai per a la indústria creativa i niu d’entitats: «S’ha
d’estudiar».
La darrera descoberta per a gran
part del públic manresà ha estat l’atri
de la Seu: «Quan la gent comprava
les entrades per al concerts, la pregunta era: i això de l’atri, on és?», explica Crespo. La Seu, que darrerament despunta en visibilitat com a
escenari cultural, serà un dels nuclis
de la propera Mediterrània i, segurament, on es clourà la capitalitat
cultural. «La Seu sempre hauria
d’estar a primera línia», diu Crespo.
Però, per a la regidora de Cultura,
estendre l’activitat cultural a la ciutat
no es limita només a grans escenaris, sinó que ha de tenir en compte
«llocs petits, com places que es poden recuperar per a fer petits concerts o recitals», com la placeta Serarols, el carrer Sant Salvador amb
carrer Hospital –on hi ha la ceràmica
de gran format de Montserrat Riu–
o el pati de darrere de l’Ajuntament
(utilitzat ja per la Mediterrània).
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Manresa posa en
el mapa cultural
nous escenaris en
espais poc utilitzats

L’ANÒNIMA

 La nau principal de l’Anònima, la primera elèctrica de Manresa, és una obra de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa,
un dels exponents del modernisme a la ciutat. Va passar a
mans municipals el 2014 quan Endesa es va traslladar a la Catalana. L’entrada principal és pel carrer Llussà i el conjunt del
complex té diversos edificis. El 2015, l’Ajuntament va obrir les
portes en el marc del cicle «Visites a la Manresa desconeguda». I, el 2016, la Fira Mediterrània ja va incorporar-la com un
dels nous espais escènics del certamen. Des de llavors, per
exemple, s’hi han fet activitats com les dues edicions del Festival FABA (els promotors del qual reivindiquen el complex fabril com a futur espai cultural i de creació de la ciutat), els
Ponts de Llum i en clau capitalitat cultural, espectacles del
festival Batecs, el projecte La città infinita, l’exposició d’Eva
Bozzo i l’espectacle de la Fura, Manes.

ARXIU/MIREIA ARSO

Regió7

DISSABTE, 11 D’AGOST DEL 2018 35
ARXIU/QUERALT CASALS

PARC DEL CARDENER

ARXIU/GEMMA ALEMAN

Un bon escenari de concerts a tocar del riu

 Per primer cop, el parc del Cardener va acollir, el 2 de juny, la Festa del
Riu, una celebració emmarcada en la capitalitat cultural de la ciutat que
volia servir de detonant per redescobrir-lo i mostrar les seves possibilitats, més enllà de passejar o fer esport. Va quedar demostrat que pot ser
un bon escenari de concerts quan arriba el bon temps. Fa deu anys, la
zona, entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou, eren horts i cases en runes. L’Ajuntament vol donar més ús a la zona i acabar d’arranjar les lleres
del riu. La darrera actuació va ser l’estrena d’enllumenat al Pont Nou.
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ATRI DE LA SEU
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Múltiples usos per a un espai privilegiat

 La basílica de la Seu de Manresa i el seu entorn, com el parc de la Seu,
han anat guanyant protagonisme els darrers anys amb festivals com
Manrusionica, Mediterrània o Sons dels Camí. Aquest darrer cicle, pensat
en clau Manresa 2022, ha estrenat aquest juliol l’atri de la Seu com a espai de quatre concerts, com el d’Hirundo Maris (a la imatge). L’espai, que
el 1954 va ser l’escenari de quatre funcions de teatre de La hidalga del
valle, de Calderón de la Barca, dirigida per Esteve Polls, també va acollir,
el juny passat, un tast inclòs en la primera fira del vi del Bages (ViBa).
A.M.

PARC DE PUIGTERRÀ
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Teatre, cinema o música per a les nits d’estiu

Vistes immillorables de la ciutat i un escenari natural per a representacions escèniques a l’aire lliure. O sessions de cinema a la fresca. O concerts
de jazz de petit format. O recitals de poesia. El parc de Puigterrà, o parc
del Castell, ha guanyat per segona vegada la convocatòria dels pressupostos participatius. Això permetrà il·luminar-lo, adequar camins i senyalitzar rutes per fer exercici. Molt oblidat –sovint per insegur i brut–, Puigterrà demana pas per a la cultura. L’estrena de Parking Shakespeare va contribuir, el juliol, a revaloritzar un espai tant cèntric com poc utilitzat.
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