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Un centenar llarg de persones, entre actors, castellers i dansaires, intervé a la 51a Innocentada, que es representa al teatre Conservatori de Manresa

A l’inici, el públic presencia una persecució enmig del pati de butaques

Pere Vicens acaba de cul a terra tot i ser l’actor més veterà

Xavier Cots és el presentador, i Paquita Blanch, la dona de la neteja

Jesús Rubio (al mig) és un dels responsables de les coreografies

TEMA DEL DIA: LA INNOCENTADA DE LA MEMÒRIA��

La 51a Innocentada de Manresa torna a
reivindicar l’estil d’Agustí Soler i Mas
Ja ha arribat una altra Inno-
centada, la farsa manresana
per excel·lència.Es diu «No-
ces d’or» i reuneix actors i
dansaires dels últims 25
anys en una selecció d’es-
quetxos i balls d’edicions
passades. Tot i que fa una
mica més de cinc anys que
en va desaparèixer l’impul-
sor,Agustí Soler i Mas,la se-
va filosofia perdura

�� MARC SERENA
�� Manresa

És una astracanada, està feta
per actors aficionats i la majoria
de coses que hi passen no tenen
ni solta ni volta.Aquest cop no hi
ha ni un fil argumental. Tan sols
un presentadors que van intro-
duint els esquetxos i els balls. A
l’escenari hi apareix la colla cas-
tellera Tirallongues, però també
capellans, homes vestits de dona,
agents de la Guàrdia Urbana i
pares Noël. Sonen tangos i Nino
Bravo, però també es reivindica
el folklore català.Així de descon-
certant és la nova Innocentada,
que divendres a al nit es va estre-
nar al teatre Conservatori de
Manresa. Un nou homenatge al
seu creador, el desaparegut
Agustí Soler i Mas.

El seu record és molt present.
Aquesta ha estat la voluntat de
Xavier Cura, que aquest any de-
buta a la direcció.«He intentat re-
produir moltes de les coses que re-
cordava de com era la Innocenta-
da. Com la persecució que hi a l’in-
ici, mentre el públic s’acomoda»,
explica. Cura hi va començar
com a actor el 1993, encara que
des de llavors n’ha estat regidor
escènic. La seva història és la de
molts: la majoria d’actors i dan-
saires són repetidors.«Hi ha mol-
tes persones que feia molt de temps
que no es veien, i aquest ha estat
un any de retrobaments».

Els records d’edicions passades
han centrat moltes de les conver-
ses entre bastidors.El més veterà
és Pere Vicens, que va debutar
l’any 1962. «Recordeu la funció
del 1975? Va ser l’única que vam
fer al Casino, la mateixa setmana
que va morir Franco, i teníem els
grisos als assajos!», comentava a
la mitja part. «I tant!», li responi-
en. «Hi va haver una Innocentada
en què vaig sortir amb banyador.
Alguns es pensaven que no porta-
va res i em van trucar a casa per
dir-me que era mal educat!», re-
memorava Vicens. Entre l’elenc
també hi havia noves incorpora-
cions i actors esporàdics. «Jo ja
havia sortit a tres Innocentades»,
explicava Dani Davins, convertit
a l’obra en un encantat rei d’Es-

panya. «Llavors ets un ‘novato’!»,
li contestaven.

De les tres funcions d’aquest
cap de setmana la millor va ser la
de divendres, l’estrena. El teatre
era ple. «Vam tenir un públic molt
animat; és clar que també era molt
fàcil, perquè la platea estava plena
de familiars i amics», explicava
Joan Puiggrós, de la comissió or-

ganitzadora.
Els coneguts i saludats no han

faltat entre el públic. Gens es-
trany tenint en compte que inter-
vé a l’obra un centenar llarg de
bagencs entre els membres de
l’Esbart Manresà, els castellers i
el cos d’actors.Com que també hi
ha set menuts que apareixen a la
meitat de l’obra,també s’ha habi-

litat un equip de tres cangurs.
Amb tanta gent, l’obra acaba

sent llarga:dura dues hores i mit-
ja, incloent-hi la mitja part. El
mestre de cerimònies és Xavier
Cots,que ahir havia de ser excep-
cionalment substituït per Cesc
Gómez. «Perdoneu-me que em
presenti, però sóc el presentador»,
deia en la funció de dissabte per

arrencar. «Això serà un reescal-
fat», advertia amb sinceritat.
«Però seguirà la línia ludicosexo-
festiva de l’Agustí», reblava.

Aquest cap de setmana arriba-
rà l’última oportunitat per veure
la Innocentada.Es representa di-
vendres i dissabte (22.15h) i diu-
menge (18.30h).Enguany ha pas-
sat de nou funcions a només sis.
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