
L’edifici de l’Anònima del centre
històric de Manresa té un aire re-
troque li confereix un atractiu es-
pecial. Això ha cridat l’atenció
d’estudis de fotografia per utilit-
zar-lo com a plató. Recentment ha
acollit dues sessions fotogràfiques
de marques de moda. El seu estil
modernista i una certa impressió
de deixadesa a causa del pas dels
anys és el que li aporta una origi-
nalitat difícil de trobar en altres
llocs, el que l’ha convertit en un
espai singular.

Fins al 2014 a l’Anònima hi ha-
via la seu de la companyia elèctri-
ca Endesa. Llavors es va traslladar
a la Catalana, a la carretera que
mena cap al Xup. Un conveni amb
l’empresa energètica va fer que
passés a ser propietat municipal.
La nau principal, que és del 1883,
i les oficines adjacents és el que
s’ha conservat, però sense cap ús

definit. La resta d’edificis que en-
voltaven el complex i que no te-
nien cap mena de valor patrimo-
nial es va tirar a terra. Aquest any
l’Ajuntament de Manresa hi va
destinar una aportació de 30.000
euros per condicionar mínima-
ment l’edifici i poder començar a
fer-hi activitats. 

«L’espai, a part de ser molt
maco, comença a ser pràctic», ha
explicat a Regió7 el comissionat
per al Centre Històric, Adam

Majó. Entre les activitats que s’hi
han fet hi ha les de plató fotogràfic. 

Xavier Martínez és el responsa-
ble de la firma Killing Weekend,
marca pròpia de roba «urbana i
independent». Té botiga al carrer
Sant Miquel i també en línia. Ex-
plica que «apostem pel territori.
La confecció, el disseny i el patro-
natge és «quilòmetre zero», i tam-
bé per això es van fixar en l’Anò-
nima per fer les sessions fotogrà-
fiques de les seves propostes. «Té
un encant especial i com a filoso-
fia d’empresa sempre que volem
fer una sessió de fotos triem Man-
resa». A més a més «molts dels
nostres dissenys porten el 08240,
el codi postal de la ciutat. És una
picada d’ullet a Manresa».

Comenta que per fer les ses-
sions de fotografia busquen «llocs
oblidats pel temps i la gent per po-
der-los recuperar i poder dir que
a la ciutat tenim llocs tan fabulo-

sos com aquest». Martínez va par-
ticipar en l’organització del Festi-
val Artístic del Barri Antic (FABA)
que es va fer a l’Anònima el maig
passat. «Per això vam descobrir la
nau, on tenim pensat fer altres
projectes». 

Pensa que «hauria de ser un
punt de creació, amb petites i mit-
janes empreses que tinguin idees,
ganes de treballar i fer activitats
culturals i artístiques». De mo-
ment va ser el plató fotogràfic dels

seus productes de moda el setem-
bre passat.

Per a Adam Majó la nau és un
espai diàfan que després de la in-
versió de 30.000 euros comença a
ser pràctic per fer-hi coses. A més
a més de servir de plató fotogràfic
s’hi han fet espectacles de la Fira
Mediterrània, inclosa la construc-
ció de la falla que es va cremar el
darrer dia del certamen; l’esmen-
tat Festival Artístic del Barri Antic;
i els preparatius del correfoc. Però
encara falta fer-hi uns lavabos de-
cents i una rampa d’accés. La nau
«pot tenir capacitat per a 500 per-
sones. Comença a ser una sala per
tenir en compte». Afirma que
també seria interessant trobar un
ús per a les oficines de l’edifici del
costat, «però això és més compli-
cat. Com a equipament públic no
hi ha recursos ni tampoc cap pro-
jecte a la vista. I per a activitats pri-
vades és complicat».
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L’estil ‘retro’ de l’edifici de l’Anònima el
converteix en un gran plató de fotografia
Firmes de moda han triat la nau modernista del centre històric, on cada cop hi ha més activitat, per fer sessions de fotos

KILLING WEEKEND

Models amb peces de la firma manresana Killing Weekend a l’interior de la nau de l’Anònima 

ARXIU/MIREIA ARSO

L’edifici de l’Anònima forma part del patrimoni protegit de Manresa

Durant tres anys l’Anònima ha
estat en desús. Una injecció
de 30.000 euros ha permès
que hi hagi certa activitat

Es vol que sigui un espai per
acollir activitats creatives,
però s’han de fer més
inversions per adequar la nau

La marca manresana de moda
Killing Weekend ha usat
l’Anònima per promocionar
els seus dissenys de roba 

Aquest any s’hi ha celebrat el
Festival Artístic del Barri
Antic, FABA, i activitats de la
Fira Mediterrània

Un testimoni de la Revolució
Industrial que va il·luminar Manresa
 L’Anònima és un dels testimo-
nis que queden a la ciutat de la
Revolució Industrial. Es va co-
mençar a construir el 1883 per
produir electricitat amb carbó
que provenia de les mines de
Berga. Un any més tard va per-
metre il·luminar la plaça Major i

l’exterior de l’església del Car-
me. El complex té quatre espais.
Es tracta de la nau principal,
una de més petita, un edifici de
tres plantes on hi havia les ofici-
nes i un gran soterrani on, entre
altres coses, s’emmagatzemava
el carbó.
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CENTRE HISTÒRIC L’interior de l’edifici de l’Anònima de Manresa, patrimoni modernista i testimoni de la Revolució Industrial a la ciutat,  té
un cert aire decadent que ha cridat l’atenció de firmes per fer-hi sessions de fotografia de moda. Afirmen que es tracta d’un espai singular
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