
Teatre 63a Innocentada

A la 63a Innocentada par-
ticipen 27 actors (més del
doble de l’any passat), un
cos de ball format per  una
vintena de persones, a més
de la desena de Tabalers de
Xàldiga.  Una obra molt co-
ral amb actors i actrius
d’edats i procedències dife-
rents: veterans d’Innocenta-
des anteriors, relacionats
amb la farsa des de la reno-
vació i algunes cares noves.
Aquí en tenen una mostra.

FERRAN JUNYENT (MARÇAL)
Manresa (1972)
Ha perdut el compte de
quantes innocentades ha fet.
La primera, fa 26 anys. És el
Marçal, el presentador del te-
lenotícies: entre el Pellicer i
l’humor del Matías Prats.

MARIBEL MONTARDIT
(EMPAR JAVINDRÉ)
Manresa (1970) És la seva
setena Innocentada i fa el pa-
per d’una reportera de carrer
que parodia Empar Moliner:
«Em sento molt còmoda amb
aquest personatge».

EVA LAO (MARINA)
Manresa (1972)
S’estrena a la Innocentada i
li fa molta «il·lusió perquè fa
poc que estudio teatre». El
seu personatge no vol la gala
de Cap d’Any: posarà proble-
mes a l’Ajuntament.

TXELL VALL (GEMMA)
Manresa (1980)
És la presentadora dels in-
formatius de TV3. Es vol men-
jar el món però no para
d’equivocar-se... tot i que ella
se sobreposa. És la seva seva
sisena Innocentada.

LLUÍS BARRERA (XAVI)
Manresa (1975)
És el segon cop que partici-
pa a la Innocentada, ara com
a director de la farsa que
l’Ajuntament substitueix per
la gala de Cap d’Any. S’ho
agafa molt a pit.

QUI ÉS 
QUI A 
L’OBRA

S’imaginen què podria passar si l’Ajunta-
ment de Manresa decidís suprimir de la pro-
gramació la Innocentada per destinar els cale-
rons a  la Gala de Cap d’Any que vol fer TV3  des
de la capital del Bages? No, no s’ho imaginen.
Ho han de veure. Hi haurà manifestacions i
protestes per defensar-la. És l’argument de la
63a Innocentada, A toc de campana, un mun-
tatge que recupera «l’essència, la crítica més
manresana» de la farsa, com explica el coordi-
nador Adrià Guitart, membre de la Comissió
Innocentada. I, curiosament, l’obra manresa-
na la signa una navarclina, Xènia Sellarés, en
el seu debut com a dramaturga d’aquest mun-
tatge. A toc de campana s’estrena aquesta nit
(21 h) al teatre Conservatori  amb la participa-
ció directa d’una vuitantena de persones, més
de seixanta de les quals a l’escenari –actors, ba-
llarins  i  els tabalers de Xàldiga– en una comè-
dia que dirigeix per tercera vegada Jordi Gener.

El muntatge, que promou l’Agrupació Cul-
tural del Bages (ACB) amb l’Ajuntament, torna
a fer befa del manresanisme per a gaudi dels
espectadors que ho havien trobat a faltar en les
últimes edicions: «Hem recollit aquesta de-

manda», remarca el director i ho subratlla l’au-
tora del text: «Vaig tenir via lliure per crear des
de zero amb només dues peticions, que Man-
resa i els seus referents tinguessin el seu pes en
l’obra perquè el públic s’hi senti identificat i
elaborar un argument que integrés els núme-
ros musicals», a càrrec del cos de ball de la In-
nocentada, format pel planter de dansaires i
exdansaires de l’Esbart Cultural de l’ACB, amb
la direcció coreogràfica  d’Ariadna Guitart.

Però al provocatiu argument d’una obra
amb esperit de comèdia, remarca Sellarés, no
li faltarà la seva dosi de «crítica» perquè la cul-
tura, aquí i allà, és la primera «de rebre» quan
van mal dades. Humor, comicitat i... algun cop
d’efecte. Tant Sellarés com Gener coincideixen
a afirmar que, una sopresa en concret, situarà
la Innocentada en el boca-orella. Com diu Ge-
ner, si fa dos anys la cirereta era la realització
televisiva en directe de la mateixa Innocentada
(Tens un do) i l’any passat l’espectacularitat es-
cenogràfica i coreogràfica d’un cabaret (Caba-
ret 33), enguany el plat fort és més subtil: «La
col·laboració de dues persones públiques i co-
negudes» a la ciutat. Una aparició que, remar-
ca Adrià Guitart, «té molt sentit». I fins aquí.

Quan ara fa tres anys es va renovar la Comis-
sió Innocentada, l’objectiu, explica Guitart, era
retallar la durada (la d’enguany serà la Inno-
centada més curta de la història recent, poc
més d’una hora); integrar en l’argument actors
i dansaires (i ara ja hi ha actors que ballen i al
revés) i oferir preus populars per portar públic
al teatre. Que s’alci el teló!

M.PICH/S.PAZ MANRESA

Essència manresana
 «A toc de campana», que signa Xènia Sellarés i dirigeix Jordi Gener,
s’estrena avui al Conservatori i recupera l’esperit de crítica més local
L’ESPECTACLE

«A toc de campana»

Lloc: teatre Conservatori de Manresa Dia i hora: avui, dissabte i

diumenge i els dies 24, 25 i 26 de gener. Divendres i dissabtes, a les

21 h, i diumenges, a les 18 h Entrades: 15 euros. Es poden comprar

a les taquilles del Kursaal i a www.kursaal.cat. També a 13 euros amb

uns descomptes que es poden adquirir a Cal Manel, Llongueras, Gim-

nàs Duo, Manresa Teatre Musical i l’Agrupació Cultural del Bages
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MÚSICA
Pegasus, la banda de Santi
Arisa, exponent internacional
del jazz fusió, porta diumenge
al Kursaal la gira de comiat 35
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC: MARTA PICH. FOTO DELS TABALERS: FERRRAN ESQUIROL

MONTSE MAS
(PILAR CAMPRUBÍ)
Manresa (1965)
Veterana de l’obra, fa de
l’agra regidora de Cultura i
Festes. Està molt neguitosa
perquè la gala de Cap d’Any
surti rodona i no l’acomiadin.

JOAN DOMÈNECH (CARLES)
Manresa (1961)
Amb nou innocentades, el
seu personatge forma part
del grup de la Innocentada
dins la Innocentada. Passota i
inspirat en una cara popular
a TV3 de fa anys.

MARC FREIXA (QUIM)
Manresa (1998)
Component de la Innocen-
tada i un personatge a qui li
costa una mica entendre les
coses. Té un punt graciós i és
dels que l’embolica fort. És el
seu tercer muntatge. 

NÈLIA RINCÓN
(GRETA CINCINATI)
Barcelona (1978) En la
seva novena Innocentada fa
de coreògrafa de la gala de
Cap d’Any. La Greta és una
mica «estirada i repel·lent»,
poc amable amb els ballarins. 

XÈNIA SELLARÉS
Autora del text original
Un cafè va ser el detonant
per parlar de la Innocentada
amb Adrià Guitart i per sortir
de la trobada amb l’encàrrec
d’escriure un text original.
Xènia Sellarés (Navarcles,
1995) s’ha forjat en el micro-
teatre i defineix de «repte»
l’obra que avui s’estrena. Se
sent «satisfeta» però expec-
tant esperant la reacció del
públic. És la Innocentada més
curta, però per a Sellarés el
ritme és important. Millor
quedar-se amb ganes que
fart. La defineix de «diverti-
da, sorprenent i necessària».

JORDI GENER
Director 
Tot a punt? «Sí. Tenim un
equip molt potent, amb molt
de talent, on tot conflueix».
En la seva tercera Innocenta-
da Jordi Gener (Manresa,
1985) ha hagut de batallar

amb el doble d’actors a l’es-
cenari que en les dues prime-
res edicions, en una obra que
defineix de «comèdia més co-
ral i més manresana». Diu
que el que més li agrada és la
«il·lusió» de la setmana d’as-
sajos amb tot el desplega-
ment: «És un valor afegit».
Per a ell, la Innocentada és
«diversió, il·lusió i tradició». 

ARIADNA GUITART
Directora coreogràfica
Cinc coreografies «molt po-
tents» i l’acompanyament en
una actuació musical formen
la part de ball d’una Innocen-
tada que permetrà, diu Ariad-
na Guitart (Manresa, 1985),
veure ballar una batucada,
una sardanova, una peça de
jazz musical, un tema de The

Greatest Showman i, fins i tot,
es rememoraran les bombo-
lles Freixenet. Enguany, el
que ha costat és trobar «la
música», diu Guitart, molt
més que «l’encaix a l’obra».
Però el treball, assegura,
«enriqueix molt l’espectacle».

XAVIER GAMISANS
(JOAN SOBTAT)
Manresa (1968)Periodis-
ta al qual tot li sobta... d’aquí
el nom. Sobrepassat per la si-
tuació, és molt professional
però no acaba d’entendre
res. És la seva quarta obra.

DOLORS GARZÓN (LAIA)
Manresa (1966)
Amb una desena d’inno-
centades, Garzón fa de noia
«una mica hippy i papissota,
guerrillera a estones i amiga
dels seus amics». Entranya-
ble, simpàtica i amb caràcter.

El cos de ball és format
per una vintena de dansai-
res (15 dones i 5 homes), al-
guns d’ells exdansaires i d’al-
tres membres de l’Esbart
Major i el Juvenil de l’Esbart
Manresà de l’ACB. Les cinc
coreografies les signen Lídia
Cuberas, Ariadna Guitart,
Anna Llobet i Sònia Serra.

El cos de ball de
la Innocentada

La tradicional Innocenta-
da tindrà a l’escenari al
llarg de les sis funcions el
so d’una desena de tabalers
de Xàldiga que tocaran en
directe en algunes manifes-
tacions. La percussió tindrà
pes en aquest muntatge.

XÀLDIGA PORTA
els seus tabalers

ntrada
la guia d’oci per al cap de setmana

Regió7 DIVENDRES, 17 DE GENER DEL 2020 33

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


