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ASSAJOS GENERALS Les 120 persones implicades en la 57a edició de la Innocentada de Manresa ja són de 
ple en els assajos generals. Els 72 actors i 36 ballarins s’estan habituant a fer el seu paper amb el vestuari i l’attrezzo, 
i la dotzena de tècnics ja posen a punt vestits, maquillatge, llums i so. Des d’ahir ja tenen els decorats a l’escenari



L’alcalde i la cupletista, l’obra
d’enguany que signa Joan Barbé,
proposa solucionar la crisi eco-
nòmica de l’Ajuntament de Man-
resa amb un afer sentimental en-
tre el màxim responsable polític de
la ciutat i la folklòrica més famosa
de l’estat espanyol. Per tal de pro-
mocionar l’obra, i en una acció que
es preveu que sigui espectacular,
la Comissió de la Innocentada
farà aterrar avui (18.30 h) la famosa

cupletista al carrer Guimerà. 
La protagonista de la Innocen-

tada és la Torroja i el seu fill, que és
discjòquei i es diu Torrojín. S’as-
semblen moltíssim a Isabel Pantoja
i a Kiko Rivera, abans conegut
com a Paquirrín. Arribaran en un
Mercedes i, després de mirar joies,
aniran a veure si els contracten per
fer concerts. Així, es desplaçaran,
a peu, primer al teatre Kurssal i, se-
guidament, al Conservatori.

La ‘cupletista’ farà una aparició
estel·lar avui al mig de Manresa 

La comissió mostra el cartell a l’escenari del Conservatori
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El manresà Albert Serra Casa-
sayas s’ha tornat a incorporar a la
Innocentada de Manresa. Aquest
cop l’han enredat professional-
ment. És decorador i signa l’esce-
nografia de l’espectacle: una de les
novetats que es preveu que si-
guin més impactants per al públic
en la que ja és la 57a edició i que
posarà en escena del 10 al 19 de ge-
ner al teatre Conservatori l’obra
L’alcalde i la cupletista, un text
del manresà Joan Barbé que diri-
geix el santjoanenc Pere Font. 

L’escenografia està pensada per-
què mentre duri la representació
no caigui en cap moment el teló.
Els canvis de decorats es faran a la
vista del públic, i per això són
mòbils. A l’hora de canviar d’es-
cenari, només hi haurà un fos a ne-
gre sense arribar a la completa
obscuritat i els encarregats de fer
moure els decorats, que seran
unes vuit persones, es visibilitza-
ran amb colors fosforescents.

Els canvis a teló obert fan que la
plaça Major s’hagi dividit en dos
biombos que es poden plegar rà-
pidament al costat de l’escenari en
el moment que hagin de desapa-
rèixer de la vista de l’espectador.
D’aquesta manera, el dibuix en
perspectiva amb les arcades de l’e-
difici consistorial i la fonda Sant
Antoni anirà sortint en el decurs de
la història que embolica senti-
mentalment el màxim dirigent
polític de Manresa amb una
folklòrica rància. 

La solució dels biombos, però,
no és l’única que ha ideat Serra. El
despatx de l’alcalde i el saló de ses-

sions són reversibles, ja que l’es-
cenògraf els ha dibuixat sobre sis
panells de fusta giratoris. La sala de
plens també té les corresponents
cadires i taules. 

I encara hi ha decorats per a
més escenes. La folklòrica actua al
Kursaal i hi haurà biombos a can-
tó i cantó de l’escenari que simu-
laran llotges per mirar l’espectacle,
que lluirà un gran ventall enfilat a
mitja alçada. I més senzilla és la so-
lució per a l’escena puntual que se
situa en una sala de cures, que tin-
drà dues lliteres separades per
una cortina. 

Per a totes les localitzacions,
Serra ha dibuixat amb retolador i
ha jugat amb tres tons de grisos,
fins i tot per a l’estelada que llueix
a la façana de l’ajuntament. Des-
prés de participar en la primera In-
nocentada de l’Agrupació Cultural
del Bages, «quan era un festival de
final de curs», el decorador es va
implicar a fons, com a actor i es-
cenògraf, en obres com Lladres, pi-
llos i gormands, Lola Norbert i El
gronxador. Sorgit com a actor del
grup L’Arlequí, també ha fet de-
corats, des de balenes fins a cubs,
per a altres Innocentades.
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La Innocentada ignorarà el teló
Els canvis de decorats, que són mòbils, es faran a la vista del públic Albert Serra signa

l’escenografia de l’espectacle d’enguany, que mostra localitzacions de l’ajuntament manresà


Albert Serra, entre els biombos amb les voltes de la plaça Major i els mòduls giratoris per al saló de sessions
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Sis funcions del 10 al 19 de
gener al teatre Conservatori

La Innocentada oferirà sis fun-
cions de L’alcalde i la cupletis-

ta, que s’escenificarà al teatre Con-
servatori els divendres 10 i 17 i els
dissabtes 11 i 18, a les 21.30 h; i els
diumenges 12 i 19 de gener, a les 18
h. Les entrades costen 15 euros (12
euros per als socis del Galliner, de
Regió7, de l’ACB, menors de 25 anys
i majors de 65 anys).



LA CLAU

A partir d’avui, a les 6 de la tar-
da, es posaran a la venda la majo-
ria de les entrades per als espec-
tacles de la nova programació del
teatre Kursaal. Són més de 50 pro-
postes de la propera temporada:
des dels concerts de Rosana, Els
Amics de les Arts, Barcelona Gos-
pel Messengers, Névoa, Joan Dau-
sà, la Polifònica de Puig-reig... fins
als EntreTocs de Teatre −que in-
clouen Temps,  Un trozo invisible
de este mundo...−; a més de tots els
espectacles de la Sala Petita −Pep
Talk, Gust de cendra, Oceà, Lo
tuyo y lo mío, De quan somia-
va...−, Platea Jove, Petit Kursaal i
tota la programació d’Imagina’t.

A partir d’avui també es faran els
abonaments habituals de la Sala
Petita (3x2) i del Toc d’Òpera, que
inclou les òperes Norma i La Bo-
hème i el concert de La 9a de Beet-
hoven, a càrrec de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.

El Toc de Teatre, dissabte
De tota manera, encara no estaran
a la venda les propostes incloses
dins el Toc de Teatre (abonaments
a partir d’aquest dissabte, i entra-
des a partir del dimarts 7 de gener),
les del Toc de Dansa (abonaments
a partir de l’1 de febrer i entrades
a partir del 4 de febrer), i les del ci-
cle de Gent Gran (a partir del 14 de
gener). 

D’altra banda, les entrades per
al retorn de l’humor i la música de
Pagagnini, el concert dels galàctics
Sisa, Portet i Oliver, el musical
Sonrisas y lágrimas, l’actuació de
la cantant Luz Casal, l’obra de
l’actor Sergi López 30/40 Livings-
tone, el festival de màgia La Nit dels
Genis i del xou del youtuber Lou-
logio ja estan a la venda des del 5
de desembre. 
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El Kursaal posa
avui a la venda
entrades per 
a més de 50
espectacles

Rosana actuarà el 31 de maig
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