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CULTURES 

Per una banda, els francesos in-
vasors comandats per Napoleó.
Per altra banda, la decadent mo-
narquia borbònica enredant tant
com pot la troca. I els anglesos,
amb flegma, mirant què poden ar-
replegar en tot el merder. Amb tot
aquest panorama, el 1808, la irre-
ductible Manresa es resisteix als
desitjos de l’invasor, i la bacallanera
Agustina (un nom que remet a una
heroïna d’Aragó) fa el treball d’es-
pia per no perdre la pista a una co-
rona que tothom vol. 

1808, crònica del paper socarri-
mat és el títol de la 59a edició de la
Innocentada de Manresa, que es
posarà en escena al teatre Con-
servatori els dies 15, 16, 17, 22, 23
i 24 de gener. El text, obra de Joan
Barbé, va guanyar el 8è concurs de
guions i es basa en un fet històric:
la crema del paper segellat per re-
butjar el govern francès. Ara bé, en-
tremig de les situacions amb re-
refons històric d’aquesta obra co-
ral hi ha una trama vodevilesca: un
triangle amorós entre la bacalla-
nera (que interpretarà Maribel
Montardit), el francès general
Schwartz i l’anglès duc de We-
llington.

En la pell dels dos seductors hi
haurà Pere Font, també director
del muntatge de la farsa, i el mateix
Barbé. Font explica que aquesta
tria de personatges té «un punt
sentimental que porta a tancar
un cercle». El cas és que Font i Bar-
bé es van estrenar en el món tea-
tral el 1981, en la 25a edició de la
Innocentada, titulada Noces d’ar-
gent i apadrinada, a petició d’Agustí
Soler i Mas, per Mary Sampere. A
més van sortir plegats a escena, en
un  esquetx en el qual dos històrics
innocents com Joan Estany (ja
traspassat) i Paquita Blanch (en-
cara en actiu als 82 anys) feien d’A-

dam i Eva, ells eren els seus fills:
Caïm i Abel. «En va sorgir una
amistat personal i teatral», desta-
ca Barbé, que tornarà a sortir a fer
d’actor després del parèntesi d’uns
anys per representar un perso-
natge del guió de la que és la seva
vuitena Innocentada. «El millor
que pot passar a una obra és que
tingui vida, i aquesta sembla que
tindrà una bona vida», assenyala.

Ara per ara, «qui té la crisi de
nervis» és Font, que ha de gestio-
nar els assajos d’una obra que ar-
replega una vuitantena d’actors
amateurs a l’escenari. Ja experi-
mentat en aquesta tasca, que ha
exercit en els darrers tres anys,
indica que «el cavall de batalla és
que no podem treballar més temps
al teatre Conservatori. Hi arribem
només quatre dies abans de l’es-

trena per preparar la part tècnica,
l’escenografia i assajar com hi
queda tot el moviment d’actors».
Enguany, una de les escenes més
complicades en aquest aspecte
serà la de la batalla del Bruc, un
episodi posterior a la crema del pa-
per segellat. A més, s’ha encarre-
gat a Biel Font, fill del director, una
peça musical creada expressa-
ment per a aquesta recreació.

El muntatge de la Innocentada,
com és tradició, s’enriquirà amb les
coreografies de l’esbart de l’Agru-
pació Cultural del Bages, però el
que no hi haurà, a diferència de
l’any passat, seran cançons canta-
des en directe pels actors. «Te-
nim la capacitat de fer un musical,
però si no hi ha els mitjans tècnics,
per als quals cal tenir diners, no val
la pena fer-lo», afirma Font.
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La Innocentada de la bacallanera
La 59a edició de la farsa posarà en escena un text de Joan Barbé que es basa en els fets històrics de la crema del paper

segellat La manresana Agustina és el nexe entre francesos napoleònics, anglesos flegmàtics i espanyols borbònics



SALVADOR REDÓ

La caiguda d’un tros del fals sostre de la platea del teatre Conservatori «no ens ha fet perdre el son», asseguren
els integrants de la Comissió de la Innocentada de Manresa, que afegeixen que «no hem patit mai» per la possibilitat
que les representacions d’aquest any, que es faran del 15 al 24 de gener, s’haguessin de traslladar a un altre equi-
pament. Actualment tot el fals sostre està embolicat amb una malla i amb aquesta solució provisional ha continuat
l’activitat en aquest equipament, per on anualment passen més de 50.000 espectadors. El regidor de Cultura, Joan
Calmet, assegura que «no hi ha perill», tot i que s’està a l’espera d’un informe tècnic que s’ha de presentar la setmana
que ve. «És evident que s’hi haurà d’invertir», afirma Calmet. La prioritat expressada per la plataforma per salvar el
Conservatori, recorden, és renovar el teler de l’escenari per poder millorar les representacions amb noves línies de
focus i decorats, «però en caure els falsos sostres del vestíbul i de la platea han canviat les prioritats». A la foto, Joan
Costa, Josep Maria Grau, Pere Font (director), Joan Barbé (autor), M. Dolors Ballús, Dolors Puertas i Enric Macià.



L’estat del Conservatori «no ens ha fet perdre el son», diuen els organitzadors

El paper oficial que l’autoritat
napoleònica va imposar per a

tot el territori ocupat i que portava
el segell de validesa del lloctinent
general del regne i cunyat de Na-
poleó Joachim Murat va ser cremat
a la seva arribada a Manresa, el dia
2 de juny del 1808. Aquest fet va
significar el primer acte de revolta
de la ciutat en contra dels france-
sos invasors. A partir d’aquest epi-
sodi «important per a la història de
Manresa», Joan Barbé, l’autor de la
Innocentada d’enguany, retrata,
«força ben documentat pel que fa
a personatges, escenaris i situa-
cions, un país convuls entre la
guerra del Francès i una monarquia
borbònica com la dels quadres de
Goya que pengen al Museu del Pra-
do. Hi ha paral·lelismes amb la si-
tuació actual». Hi apareixen el tim-
baler del Bruc, el guerriller Maurici
Carrió i el canonge Montanyà.
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La reivindicació d’un
episodi «important»

Recta final del concert quan el grup interpretava «Llença’t» i s’acomiadava del públic del Palau

MARTA PICH

Després d’haver actuat a l’Audi-
tori i al Liceu, als Lax’n’Busto els
faltava el Palau de la Música Ca-
talana. Dimarts, la banda del Ven-
drell, capitanejada per Salva Ra-
cero, va escriure una pàgina més
de la seva trajectòria al Banc Sa-
badell Festival Mil·lenni. Per una
nit, van deixar a un costat la con-
tundència del seu directe per ofe-
rir una versió més intimista i tran-
quil·la del seu repertori. El grup es
va presentar assegut i acompa-nyat
per una orquestra de cambra di-
rigida per Joan Albert Amargós,

que també es va encarregar d’una
part dels arranjaments. El tret de
sortida el van donar amb Que boig
el món. A la primera part del con-
cert el públic va estar més contin-
gut, i va ser a partir de la segona
que es va establir més connexió
amb la banda, sobretot quan va so-
nar Les nits del Liceu. «Té gràcia
que avui la cantem al Palau»,
apuntaven els Lax. Fent un recor-
regut per la seva discografia, van
deixar per al final Començar i com
a colofó, Llença’t, moment en què
Racero va demanar al públic que
s’aixequés i coregés la cançó.
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Lax’n’Busto canvia el rock per
una versió més intimista al
seu primer Palau de la Música 


