
Toni Santiago
Director musical

Tot i que el compositor i cantant lleidatà
Toni Santiago no coneixia la Innocentada
fins fa pocs mesos, s’ha implicat totalment
en el projecte i ha compost, a la mida dels
actors participants, les tres cançons que ja
formaven part del text original de Jaume
Costa. Santiago és un dels fundadors de la
companyia de teatre musical El Somni de
Copèrnic, on participa com a director ar-
tistic i intèrpret. També ha compost, pro-
duït i dirigit l'espectacle de música coral i
instrumental, dansa i teatre Llàgrimes al
desert, en denúncia de la violència de gè-
nere. Tota aquesta experiència en el món
escènic li ha permès afrontar el repte d’a-
questa Innocentada amb un bagatge
prou important.

–La seva vinculació amb la Innocentada
és molt recent i va sorgir per l’amistat amb
Sara Manzano, ja que fins ara no devia
conèixer aquesta obra...

–Sóc de Lleida i no coneixia de res la In-
nocentada fins que vam fer amistat amb
la Sara Manzano. Vam coincidir en l’obra
«La Maternitat d’Elna», que farà tempo-
rada aviat al teatre Capitol de Barcelona.
Arran d’aquesta participació, ella va es-
coltar una obra orquestral i de dansa me-
va, que li va agradar molt. Per això, em va
proposar de fer la composició per a l’es-
pectacle manresà. Jo encara no em consi-
dero un compositor professional, sóc
molt jove, només tinc 24 anys i tot just
començo a treballar. Crec que el millor
encara ha de venir.

–Com ha dut a
terme el procés de
composició de les
músiques per a
aquesta Innocen-
tada?

–El primer que
vaig fer va ser una
llegida ràpida del
guió i de les can-
çons, per fer-me
una idea tant del
perfil psicològic
dels personatges
com de l’obra en
general. Totes tres
cançons presen-
ten uns moments
musicals molt
clars, i això ajuda

molt a l’hora de fer el treball de composi-
ció. Per exemple, hi ha un duet d’amor
molt romàntic que ens pot recordar un
musical, i una peça reflexiva i pausada
amb un duo on el mateix personatge par-
la amb la seva consciència. 

–Ha estat cofundador de la companyia
musial El Somni de Copèrnic i ha interpre-
tat l’obra també musical La cara dolça del
diable. Com s’ha trobat ara amb uns ac-
tors manresans que són amateurs?

–Doncs pel fet que molts no havien tre-
ballat mai en musicals i que la seva faceta
artística és amateur, el resultat és excep-
cional. De fet, les cançons que interpre-
ten, les he adaptat a les veus dels actors,
mirant com respiraven, el seu color de
veu i totes les seves característiques. Són
unes composicions fetes a la seva mida.
Tot plegat, ha estat un repte, perquè hi ha
peces molt diverses, tant per a adoles-
cents com per a persones grans.

–Com ha vist el resultat, perquè una co-
sa és el moment de compondre les peces i
tenir una idea general i l’altra veure’n el
resultat en directe...

–Primer em vaig basar, sobretot, en la
rítmica del text i de les mateixes frases a
l’hora de compondre i m’ho vaig imagi-
nar des d’aquesta perspectiva. Tens mol-
tes expectatives quan conceps obres com
aquestes. Ara se’n comencen a veure els
resultats, que són prou satisfactoris. 

–N’està, doncs, realment satisfet. El pú-
blic també vibrarà amb aquesta represen-

tació?
–Quan el tècnic

de so, el volum,
els actors i tots els
elements plegats
conjuguen, doncs,
el resultat és molt
bo. Tenint en
compte que els
actors no són pro-
fessionals, s’ha de
considerar molt
positivament el
seu esforç i la po-
sada en escena,
que segur que
agradarà als es-
pectadors manre-
sans.

Oriol Lujan

Entrevista

«El resultat és molt bo»

Sara Manzano
Directora

La manresana
Sara Manzano ha
estat vinculada a
la Innocentada
des de molt petita.
La seva família ja
era una de les in-
condicionals de la
farsa, i ella va se-
guir la tradició fa-
miliar, amb més
de quinze partici-
pacions com a ac-
triu. Aquest any
s’estrena com a
directora amb la
mateixa il·lusió de
sempre.

–D’experiència
com a directora
no li’n falta. Ja ha-
via dirigit obres,
com Adulteris, i havia fet d’ajudant de di-
recció a Èdip 1, 2, 3, 4...

–Havia dirigit alguns espectacles, però
no d’aquest tipus. Tenia experiència en
muntatges de petit format i amb actors
semiprofessionals que tenien molt temps
per preparar les obres. Ara, en canvi, tot-
hom té la seva feina, és més complicat
combinar-ho amb els assajos i tot és més
difícil. És dur, però estic molt contenta de
com està funcionant tot i m’ho estic pas-
sant molt bé.

–Darrere l’escenari és més fàcil que a da-
vant?

–No és ni millor ni pitjor, però dirigint
pateixes molt més. Quan actuava sí que
tenia nervis els primers anys, però des-
prés ja en gaudeixes més. Ara, en canvi,
els nervis són a flor de pell i vas pensant si
queda tot bé, si s’han de fer canvis, com
ho veuran els espectadors...

–Què ha volgut fer ressaltar més del text
original?

–El text diu moltes coses, però hem vol-
gut donar importància, sobretot, a la his-
tòria d’amor. La parella protagonista ha
de lluitar contra tots els prejudicis pel seu
amor.

–De l’obra original van canviar algunes
coses, fet que va provocar les queixes de
l’autor del text, Jaume Costa.

–Sobretot, hi vam afegir personatges,
perquè la Innocentada és una obra popu-

lar on participa
molta gent. Sobre
la resta de canvis,
vaig parlar amb el
Jaume Costa per
solucionar el seu
malestar, i ell ma-
teix es va encarre-
gar de refer algu-
nes escenes, de
manera que, així,
s’ha sentit molt
més seva l’obra.

–L’humor ha es-
tat sempre un dels
trets identitaris
d’aquesta farsa.
Quin paper hi ha
donat des de la di-
recció?

–He intentat
marcar aquest to

humorístic, perquè el públic de la Inno-
centada ve a passar-s’ho bé amb l’obra.
Som actors amateurs, però ho fem tan bé
com podem perquè el públic passi una
bona estona i vegi la gent propera que
coneix.

–Aquesta segur que serà una Innocenta-
da que recordarà sempre, tant per la seva
estrena com a directora com per ser la pri-
mera que viu després de la mort del seu
germà Òscar, que havia participat també
en moltes representacions al seu costat.

–De fet, també ho faig pensant en ell i
dedicant-la-hi, perquè m’hauria animat a
tirar-ho endavant. 

–Quin tipus d’escenografia hi haurà a
l’escenari?

–He volgut donar-hi un toc original i
prescindir dels típics mobles. Tota l’esce-
nografia serà a partir de cubs de fusta i a
través d’aquests elements se suggeriran
els diferents escenaris.

–De la seva trajectòria artística destaca la
participació a Gog i Magog.

–Formo part de la companyia com a ac-
triu. A més, també tinc uns altres projec-
tes: sóc regidora a l’obra «La Maternitat
d’Elna», amb la qual farem temporada al
teatre Capitol de Barcelona a partir del
mes de febrer. També represento un es-
pectacle infantil amb un parell d’amigues
més amb qui formem una companyia.

Oriol Lujan

Entrevista

«Dirigint pateixes més»

L’artista lleidatà Toni Santiago

ARXIU PARTICULAR

Sara Manzano, en un assaig 
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15% DE DESCOMPTE
En el vol turístic

OFERTA SUBSCRIPTORS

OSONA GLOBUS

Vols turístics en globus. 

Durant el vol podràs gaudir 

d’una vista de la Catalunya 

Vella des del cel i contemplar 

la bellesa que ofereix la terra 

que va mantindre al llarg del 

temps la idiosincràsia del 

poble català.
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