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El teatre Conservatori en blanc i
negre
CRÃ’NICA SOCIAL. Sobre les restes d'un antic convent, a finals del segle XIX, la ciutat va erigir
un teatre d'estil italiÃ preparat per acollir arts escÃ¨niques de tot tipus i, especialment, concerts
musicals vinculats amb l'escola de mÃºsica adjacent.
Amb la finalitat de salvar els edificis de convents per a escoles d'ensenyament i centres
d'acolliment benèfic, l'any 1849 l'Ajuntament de la nostra ciutat va sol·licitar l'antic convent de
Sant Domènec per establir-hi un col·legi de segona Ensenyança. Efectuats els tràmits va obtenir la
concessió que va servir per a escoles i també de quarter. L'any 1876, en el lloc on hi havia el pati,
s'hi edificà l'actual teatre.
Durant el segle XX l'edifici va servir de teatre i també de conservatori de música i de declamació,
on es van impartir classes de solfeig, teoria, piano, harmonia i composició, instruments de corda,
de vent, etc. L'any 1910 l'Orfeó Manresà va signar un acord amb l'Ajuntament per ocupar els locals
de la primera planta i fer-se càrrec de les classes. L'any 1932 es va crear l'Escola Municipal de
Música i va ser escollit primer director el mestre Miquel Blanch, que fou alhora el primer director
de l'Orfeó i del Conservatori, regentat per l'entitat coral. Els canvis en l'Ajuntament van transformar
el projecte, per fer-hi una gran plaça, en un futur no massa llunyà. Conseqüentment, les classes de
música i els assaigs de l'Orfeó Manresà es van traslladar l'any 1937 a un habitatge del carrer de
Sobrerroca, amb menys capacitat que el Conservatori.
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A partir dels anys quaranta l'edifici del Conservatori va recuperar les activitats com a escola de
música i anys més tard l'Orfeó s'hi va establir novament. Com a sala d'espectacles, va oferir
representacions teatrals, amb la presència de companyies procedents de Barcelona, espectacles
de revista, etc. i també de companyies de teatre de la nostra ciutat. També representacions de
sarsuela, òpera, concerts de Quaresma, a càrrec de l'Agrupació Municipal de Música, Orquestra del
Conservatori, concerts a càrrec de l'Orfeó Manresà, conferències de formació religiosa, cultural, etc. i
innocentades del Gremi de Sant Lluc amb finalitats benèfiques.
A mitjans dels anys cinquanta es van fer transformacions importants, des de la coberta fins al
terra, i es va rebaixar un pis per guanyar en capacitat d'espectadors. També es van fer obres a
l'escenari, camerinos i serveis, la modernització de les instal·lacions de llum i calefacció, la decoració
de la sala i passadissos i, sobretot, una entrada principal digna pel carrer del Mestre Blanch, amb
un gran vestíbul, parets de marbre i decoració. La inauguració de les obres de transformació i
ampliació es van estrenar el dia 30 d'agost de 1962, Festa Major de Manresa.
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