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Escenaris d’Entrada

57a Innocentada

Més difícil
encara: ser
alhora director
i protagonista

Pere Font assumeix doble rol a «L’alcalde
i la cupletista» conscient de «la dificultat»


L’alcalde Valentí té un problema:
l’Ajuntament de Manresa està en
situació de fallida econòmica. La
solució que hi troba: embolicar-se
amb una folklòrica per crear re-
bombori als mitjans de comunicació
i obtenir ingressos en concepte d’ex-
clusives. El director de la 57a Inno-
centada, el santjoanenc Pere Font, té
un problema: l’actor escollit per pro-

tagonitzar L’alcalde i la cupletista, l’o-
bra amb aires de vodevil escrita per
Joan Barbé, no acaba d’encaixar en
el paper. La solució que hi troba: as-
sumir la direcció i el protagonisme
alhora per no encallar els assajos.
Una decisió que pren conscient que,
«amb la dificultat de dirigir una obra
amb tant embolic de gent, aniria de
bòlit i perdria perspectiva». Es trac-
tava d’assumir el més difícil encara,
com als espectacles de circ.

Ara que l’estrena ja és a tocar
(avui, a les 21.30 h, al teatre Con-
servatori), Font mostra els nervis
«típics», agreujats fins al punt de
«no saber com sortirà». Director i ac-
tor de teatre als escenaris barcelonins
i en sèries de TV3, va assumir per
motius «sentimentals» l’encàrrec de
dirigir L’alcalde i la cupletista tot i  que

feia anys que
estava allunyat
del món tea-
tral. Coneixia
la complexitat
de la Innocen-
tada perquè ja hi
havia intervingut
cinc vegades com a
actor, tant amb Agustí So-
ler i Mas, el pare de la farsa
manresana, com amb Joan Barbé, en
l’etapa que se’n va fer càrrec La Bo-
dega Teatre. 

Però, a banda de «moure molta
gent», hi ha trobat altres impedi-
ments tècnics que li han condicionat
la feina. L’escenografia mòbil que sig-
na Albert Serra i que és pensada per
fer els canvis de decorat a la vista del
públic no s’ha pogut muntar al tea-

tre Conservato-
ri fins a la dar-
rera setmana.
«Així costa d’a-
conseguir la sin-

cronia de movi-
ments necessària»,

lamenta. Però també
hi ha trobat la part po-

sitiva: «en qualsevol pro-
jecte que faig hi poso passió, tre-

ball i esforç. La recompensa és que
trobes gent al costat que et segueix
i s’estableix una relació molt bonica». 

La companya de direcció
Com a director i actor que interpre-
ta l’alcalde Valentí, Font destaca que
«he tingut la sort de tenir al costat
una companya  de direcció com
Rosa Sánchez», que també és sant-
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120
participants 

72 actors

36 dansaires

12 tècnics

L’ESPECTACLE

L’alcalde i la cupletista

Teatre Conservatori. Mestre Blanch, 4.
Manresa. Divendres i dissabte, a les 21.30 h; i
diumenge, a les 18 h. També els dies 17, 18 i 19
de gener. Entrades: 15 euros (12 euros amb
descomptes. Venda a taquilles del Kursaal, 93
87236 36 i la pàgina web www.kursaal.cat. I una
hora abans de cada funció al teatre Conservatori.

La Innocentada recordarà quatre
'innocents’ traspassats el 2013

Abans de començar l’espectacle,
s’homenatjaran quatre persones

que van participar activament en les In-
nocentades: Xavier Bellorbí, actor i
guionista; Francesc Gamisans Papa
Gami, col·laborador molts anys; Tomàs
Roset, molt vinculat a l’Agrupació; i
Joan Ballús, que va presidir l’entitat del
1975 al 1980, i va ser actor i músic. Es
projectaran fotografies de tots quatre a
l’escenari. També es recordarà altres
manresans traspassats enguany: el
rapsode Àngel Tulleuda; Rosa Vila,
mare dels actors Àngels i Joan Torrens; 
i Rosa Llobet, mare d’Àngel Mompó.
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Ajudant de
direcció

Dolors
Ballús
Sor Lucía 
Deunidó

Escena que transcorre al 
despatx de l’alcaldia, amb el
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OPINIÓ

Joan Barbé 

ra mateix els sentiments
són d’agraïment, expecta-
ció i convenciment. Agra-

ïment a la comissió, els tècnics, els
actors i molt especialment al direc-
tor, perquè per a qualsevol drama-
turg el millor regal que li poden fer es
posar vida al text que ha escrit. Ex-
pectació per veure el resultat final
que mai es pot endevinar fins al dia
de l’estrena, quan desapareix el rela-
xament i l’adrenalina puja a l’esce-
nari. I convenciment que sortirà bé,
agradarà, sorprendrà i possiblement
emprenyarà, que és tot el que ha de
fer una Innocentada. 

Sortirà bé per l’esforç i la il·lusió
que s’hi ha invertit; agradarà perquè
és una historia molt planera amb
uns tocs de comèdia àcida a ritme de
vodevil; sorprendrà perquè n’he vist
alguna interpretació i alguna escena
que m’han entusiasmat; i empre-
nyarà perquè Manresa és com una
bona obra de teatre amb un tercer
acte mal escrit, que necessita més
sentit de l’humor, més autoconfian-
ça i menys autocomplaença. I quan
aquestes coses es posen a l’escenari
ja se sap que no agraden a tothom. 

A banda de tot això, el més impor-
tant és que aquest espectacle genu-
ïnament manresà arriba als 57 anys
en un escenari necessari i ple d’acti-
vitat, que algun eixelebrat ha propo-
sat enderrocar. Si espectacles com
aquest ajuden a reivindicar el Con-
servatori està molt bé, perquè el tea-
tre es fa, a més de per explicar algu-
nes coses, per canviar-ne d’altres. 

A
SENTIT DE L’HUMOR

Autor del text de 
L’alcalde i la cupletista
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La Innocentada torna a incorporar cançons interpretades en directe pels actors.
Tenint en compte que la protagonista de l’obra és una cupletista inspirada en Isabel
Pantoja no hi falta Se me enamora el alma, que Iolanda Segura canta acompanyada
pel cos de dansa de l’Esbart Manresà (a la foto). Per encàrrec del director, ella
mateixa s’ha encarregat d’adaptar al català les lletres de Dansa amb la vida (Rollin’
on the river, de Proud Mary) i El xou ja s’ha acabat (Bye Bye Life, d’All that jazz). 



«Se me enamora el alma» i dues cançons més en directe

joanenca i que en la seva primera
participació en la Innocentada tam-
bé interpreta un petit paper, el de la
política Alicia, presidenta del PP,
que té una escena al costat del Pre-
sident Artur Mas, que interpreta
Adrià Torrens, actor que després
d’assumir protagonisme improvi-
sat a Paco No-Do ja suma tres edi-
cions innocents. A més de ser sant-
joanencs, Sánchez, que té compa-
nyia pròpia (Tres Tafaneres), i Font
comparteixen estudis a l’escola de
Nancy Tuñón: «tenim una idea si-
milar d’entendre el teatre; i és un
plaer i un repte participar en una
obra emblemàtica per a Manresa. No
em deixa de sorprendre les ganes i
il·lusió de tothom».

Sánchez s’estrena, com Maribel
Montardit, que fa el paper de la pe-

riodista Pili Nyogui (que s’identifica
amb la radiofònica manresana Pilar
Goñi).  Paquita Blanch, de 81 anys,
es manté al repartiment ininter-
rompudament des del 1971. I qui  re-
peteix és l’altra protagonista. Iolan-
da Segura va ser la dona d’en Bisbal
fa deu anys a El musical d’en Bisbal:
un manresà com cal, la primera
obra assumida per La Bodega.
Aquesta cop és la folklòrica: Isabel
Torroja, que «manté una relació a
l’estil marbellí amb l’alcalde. És la cu-
pletista que es mou per interès». 

Iolanda Segura va ser la dona del
protagonista, en Bisbal, fa just
deu anys i ara és la folklòrica
que «es mou per interès»
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d’Ensenyament
CONCERT DE ROTARY

Diumene, a les 19 h. L’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat, dirigida
per Josep Ferré, protagonitza una
nova edició del Concert de Reis
que organitza Rotary Club Manre-
sa-Bages, que enguany compleix
les noces d’argent, al teatre Kur-
saal. La vetllada oferirà un reperto-
ri d’obertures, marxes, polques i
valsos, i tindrà la participació dels
cors infantil i juvenil de l’Orfeó
Manresà. El concert dona el tret de
sortida a la celebració al llarg d’a-
quest any dels actes que retran
homenatge a la figura del doctor
Simeó Selga, de qui durant el 2014
es commemora el centenari del
seu naixement. Els beneficis de la
recaptació  es destinaran a la Co-
munitat de Sant Egidi, entitat
guanyadora del 12è Premi Simeó
Selga. Teatre Kursaal (Manresa).
Entrades: 22 euros. 

BCN GIPSY KLEZMER
Dissabte, a les 19 h. La Barcelo-
na Gipsy Klezmer Orchestra obrirà
demà la temporada de concerts a

l’espai gastronòmic D’Arrel, que
des de la seva apertura es caracte-
ritza per cuidar la música tradicio-
nal. La formació catalana està for-
mada per músics de diferents
punts d’Europa i Àsia, i basa el seu
repertori en els ritmes balcànics i
els orientals. D’Arrel (Manresa).
Entrades: 6 euros. 

ELS SENYORS DE 
LES PEDRES
Avui, a les 23 h. El grup de tribut
a Sangtraït puja aquest divendres
a l’escenari de la sala Stroika. La
banda, creada el 2010 per Ivan Se-
rra Berry, Marc González i Kiko Gar-
cia, i ampliada amb Hector Garcia i
Javi Gianno, rendeix homenatge al
carismàtic i ja desaparegut grup
català de heavy interpretant el seu
repertori. La vetllada també tindrà
l’actuació de Cyan Bloodbane, una
banda de heavy power metal me-
lòdic que ha compartit escenari
amb grups com Terra Santa, Sara-
toga, Coz, Rosendo i Mojinos Esco-
cíos. Sala Stroika (Manresa). En-
trada lliure.

MÉS PROPOSTES

El Vermell i el col·lectiu Raons de
pes presenten aquest dissabte un
concert del grup francès de rock [Ca-
mera] que s’inscriu en el projecte
AA++ d’intercanvi entre bandes ca-
talanes i del país veí. La presència
d’aquesta formació en terres nos-
trades es va iniciar ahir amb un
concert a la Jazz Cava de Vic, conti-
nua avui a la Bikini de Barcelona i
dissabte culminarà a Manresa.

La proposta musical de[Came-
ra]s’inscriu en el rock que expressa
emocions íntimes. Evocant des de
Deus a Blood Red Shoes, el seu tre-
ball no reinventa res però manifes-

ta un desig molt personal de com-
posar per a fer una mirada interior
que cerca transmetre els seus anhels
i les seves inquietuds. El grup inter-
pretarà els temes del seu primer tre-
ball discogràfic, Ma part de lumiè-
re, amb el que està recollint lloances.
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Rock francès que
expressa emoció

El Vermell acull un concert del projecte AA++
d’intercanvi entre Catalunya i el país veí


EL CONCERT

El Vermell. c. de les Piques, 3. Manresa.
Dia: dissabte, a les 18.30 h. Entrada: 5
euros. www.aaplusplus.eu.
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El líder de la banda francesa
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