
Albert Casas és conegut a Man-
resa per la seva vinculació al món
de l’esport, sobretot per la seva
tasca com a president de la comis-
sió del centenari del Centre d’Es-
ports Manresa, l’any 2006. La
seva passió per l’esport l’ha com-
binat últimament amb la dedica-
ció per les lletres, i això l’ha dut a
proclamar-se recentment vence-
dor del segon concurs de guions
de la Innocentada per la seva
obra Oms i la llum filosofal.

–Com va rebre l’anunci del pre-
mi?

–La veritat és que quan em van
trucar per dir-m’ho vaig pensar
que era una broma. Els meus fills
formen part d’una colla sardanista
i cada any quan acaben la tempo-
rada fan una gala de cloenda. Jo
feia de presentador i els vaig gastar
una broma, assegurant-los que els
havia apuntat a un concurs de te-
levisió que fan actualment de co-
rals. Es van creure que havien de
fer un càsting fins que els ho vaig
desmentir. Llavors, quan m’ho
van comunicar i em van dir que
havia de recollir el premi de la In-
nocentada el 28 de desembre, vaig
pensar que era una broma de la
coral i que me l’havien tornat amb
escreix. Per tant, va ser una mica
sorprenent, no perquè pensés que
no podia guanyar, sinó perquè sé
el que costa guanyar un premi. He
participat en molts concursos del
món de l’art i de la il·lustració, i per
guanyar-ne un has de participar
en molts, és difícil aconseguir-ho.
Per això em vaig quedar parat. En
presentar-me només dues vegades
no era lògic, però tot i això estic
molt content.

–Sempre ha destacat per la vin-
culació amb el món de l’esport.
Què el va empènyer a escriure?

–Curiosament va ser arran de la
vinculació amb el centenari del
Centre d’Esports Manresa, al qual
vam dedicar tres anys i mig treba-
llant i organitzant moltes activitats.
Vam fer dues gales: la nit de l’es-
portista i la gala de presentació, en
les quals vaig escriure uns petits
guions per trencar la monotonia
de l’acte, i em va agradar no no-
més fer el guió, sinó explicar-ho als
actors. Després del centenari vaig
acabar cansat i no tenia ganes de
fer esport. Em vaig posar a escriu-
re coses i també a fer guions. 

–I es va presentar al primer con-
curs de guions de la Innocenta-
da...

–Com que m’agraden els reptes,
m’hi vaig enfrontar. En vaig fer un
i el tema era prou interessant, però
potser el vaig plantejar malament
i no va sortir. Tot i això, ja m’ho
vaig passar molt bé fent-ho i vaig
decidir tornar-hi. Em vaig posar
a treballar amb un altre tema i en
qüestió de mesos ja el tenia fet. 

–L’experiència de la primera
participació li devia servir per en-
focar el tema.

–Vaig aprendre a veure què vo-
lien i ho vaig aplicar al text. L’or-
ganització vol una obra que sigui
molt local de Manresa i a més amb
ironia i broma. Jo hi he afegit tam-
bé misteri i ciència-ficció que la
mateixa obra em demanava. Parla
de Manresa i de persones que
tothom coneix, i aquestes gotetes
de misteri i ficció potser és el que
ha valorat el jurat. 

–Havia vist alguna Innocentada
abans?

–Jo sóc un consumidor de la In-
nocentada, m’agrada molt i fa
molts anys que en vaig a veure,

d’Innocentades, també quan no te-
nia intenció de fer res. Fins i tot em
vaig preocupar quan hi va haver
la transició amb la Bodega Teatre
i perillava el futur de la seva orga-
nització. Si hi ha una tradició de
més de cinquanta anys, no hi ha
d’haver dubtes que ha de conti-
nuar, no es pot deixar de fer la In-
nocentada.

–La seva obra, Oms i la llum filo-
sofal, parla de Manresa i la seva
arquitectura.

–L’obra comença el 1914, quan
estan reunits els millors arquitectes
de l’època, quan aflorava el mo-

dernisme i a Manresa es feien edi-
ficis com la Buressa, el Kursaal, el
Casino... L’acció comença al que
era el Casino dels senyors, on es
reunia la gent benestant de l’èpo-
ca. Es troben allà els millors arqui-
tectes com Ignasi Oms i Ponsa,
creador del Casino, i Alexandre
Soler i March. Aquest, en una re-
cerca que fa, topa amb una ende-
vinalla que, un cop desxifrada,
l’envia a l’any 2010. Llavors els ar-
quitectes treballen en un projecte
que els permet viatjar en el temps,
però no funciona i es traslladen a
altres èpoques importants de

Manresa com la guerra del Fran-
cès i l’època de Sant Igansi de Lo-
iola, on tenen aventures tots ple-
gats. Finalment arriben al 2010
i aquí acaba l’obra, amb un final
que té una doble lectura. És una
obra, en conclusió, entretinguda.

–Com viu el fet que la seva obra
pugui no ser representada o que
pugui ser modificada, segons es-
tableixen les bases del concurs?

–Si representen la meva obra, ja
sé que hi faran canvis, perquè jo
tinc una perspectiva i qui la diri-
geixi en tindrà una altra i voldrà
fer-hi alguns canvis. Ho entenc
perfectament. El que a mi em faria
il·lusió es asseure’m i veure una
obra que he fet jo. A mi em sembla
que em compensarà més veure
una obra que he creat jo i que la fa
gent coneguda d’aquí a Manresa
que ho fa molt bé. Em faria molta
gràcia que aquesta gent que he vist
que ha fet Innocentades la repre-
sentés. Evidentment que jo m’ima-
gino les escenes i si em demanen
l’opinió la diré, però si quan ho ex-
plico a qui ho dirigeix pensa que
ho ha de canviar, jo no tindré cap
problema. A mi em faria molta
il·lusió que ho interpretessin, més
fins i tot que el premi, però aquesta
ja ha estat la millor Innocentada
que he viscut fins ara. 

–Es pensa presentar a una pro-
pera edició?

–Doncs ja tinc idees i ara les hau-
ré de concretar. Segurament  sí que
tornaré a escriure’n alguna altra,
però ara m’he de documentar i tre-
ballar-hi.

JOSEP ROJAS

El guionista Albert Casas, que rebrà demà el premi per la seva obra

ORIOL LUJAN
Manresa

ENTREVISTA � Albert Casas. Guanyador del segon concurs de guions de la Innocentada

El lliurament de premis del
segon concurs de la Innocenta-
da es farà aquest diumenge, 28
de desembre, dia dels Sants In-
nocents, al pati del Kursaal de
Manresa. L’acte, que comença-
rà a les 12 del migdia, tindrà la
participació dels dos primers
guardonats: Albert Casas, amb
Oms i la llum filosofal, i Fran-
cesc Xavier Bellorbí, amb Una
història inacabada. L’actriu es-
tablerta a Santpedor Clara del
Ruste dirigirà i amenitzarà
l’acte, on el públic podrà gaudir
d’un petit tast dels balls i de la
interpretació de la 52a Inno-
centada. L’obra, titulada M’a-
punto a Manresa. I tu... t’hi

apuntes?, s’estrenarà el 16 de
gener al teatre Conservatori. 

El navarclí Jaume Costa és
l’autor del text, que ha dirigit
Sara Manzano i que parla del
problema de la immigració a
través d’una història d’amor
entre un manresà i una turca.

Les famílies dels dos protago-
nistes no veuen de bon ull la re-
lació entre els dos personatges.
D’aquesta manera, veuran la
seva vida plena d’entrebancs
i els serà difícil continuar la se-
va relació.

Les dates de representació
d’aquesta propera Innocenta-
da seran el 16, 17, 23 i 24 de ge-
ner, a 1/4 d’11 de la nit, i els dies
18 i 25 de gener a 2/4 de 7 de la
tarda. Les funcions es faran al
teatre Conservatori i les entra-
des ja es poden comprar al tea-
tre Kursaal a un preu de 15 eu-
ros, amb descomptes especials
per a titulars del Carnet Jove,
jubilats i socis del Club Regió7. 

L’acte de lliurament de premis es farà
aquest diumenge al pati del Kursaal

L’obra «M’apunto a
Manresa. I tu... t’hi
apuntes?» s’estrenarà
el 16 de gener vinent
al teatre Conservatori

«Sóc un consumidor de la Innocentada»
L’autor del text recrea la Manresa modernista a través dels ulls d’arquitectes com Ignasi Oms

LES FRASES
���«Sé el que costa
guanyar un premi.
He participat en molts
concursos d’art i
il·lustració i és molt
difícil aconseguir-ho»

���«En el centenari
del Centre d’Esports
Manresa vaig escriure
els primers guions,
em va agradar i vaig
continuar escrivint»

���«Alexandre Soler
i Ignasi Oms viatgen
en el temps i es
traslladen a la guerra
del Francès i a l’època
d’Ignasi de Loiola»

���«Em faria encara
més il·lusió veure en
escena la meva obra
que haver guanyat
el primer premi»

Regió7 | CULTURES | 41Dissabte, 27 de desembre del 2008


