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Meritxell Vall i Adrià Torrens interpreten la parella protagonista, que descobreix per
casualitat les inscripcions que inicien el joc de pistes. Tots dos formen part del grup jove
dels Carlins, però s’estrenen en la farsa manresana. Albert Giralt, amb sis aparicions a la
Innocentada però per primer cop com a protagonista, es posa en la pell del professor del
Peguera en excedència i amb passat hippy que els ajuda a desxifrar els enigmes.



els investigadors del Joc de pistes
Una parella que debuta en la farsa i un ‘profe’ amb passat hippy

Lluís Gavaldà, Xavier Cots, Martí Mendoza, Salvador Portabella, Joan Costa Riera, Manuel Sola, Olga Bellorbí, Aleix Compte
Gamisans, Àlex López Garcia i Àngel Gianfrancesco (més Jordi Bordas i Joan Carles Jiménez, que no són a la foto) interpreten el
govern de Manresa. En les seves files tenen un alcalde que acaba la funció ballant i un Judes que filtra informació a la premsa.



Jesús i els seus apòstols com a governadors de manresa
L’alcalde i els regidors de la ciutat emulen els protagonistes del Sant Sopar, amb un Judes inclòs

Albert Maestro, Ferran Junyent, Roger Cirera, Enric Macià i Nèlia Rincón
apareixen en escena en diverses ocasions «per tocar la pera». Els acom-
panyen en tot moment la Maria Lluïsa i l’Antònia, que no surten a la foto.



el grup d’okupes omnipresent
Animen la trama en el moment més inesperat

hir van descansar. Però
avui toca rendir al mà-
xim. És el dia de l’es-
trena de la 55a Inno-

centada de Manresa, la tradicional
farsa que renova el guió cada any
però en el qual no falten ni les re-
ferències locals ni les vistoses co-
reografies. Entre actors, ballarins
i tècnics, són 130 les persones  im-
plicades a tirar endavant les sis fun-
cions programades al teatre Con-
servatori de La profecia, l’il·lumi-
nat i el déu que els afarta. 

Ahir van descansar, però ho te-
nien merescut. Han treballat molt
perquè tot surti rodó: els protago-
nistes assagen des de l’abril, els ba-
llarins tres dies la setmana els
darrers tres mesos... I el descans va
bé per tenir la ment desperta per
solucionar els enigmes que pro-
posa la trama apocalíptica escrita
per Francesc Xavier Bellorbí.

Aconseguirà l’il·luminat des-
truir Manresa? Una parelleta és qui
descobreix, per casualitat, les ins-
cripcions realitzades per un psi-
còpata ressentit amb Manresa que

amenaça amb un atemptat des-
tructor si no es resolen els enigmes
que proposa. 

Ruta per escenaris locals 
Així s’inicia un joc de pistes que
porta la parella protagonista (Me-
ritxell Vall i Adrià Torrens), acom-
panyada d’un antic professor (Al-
bert Giralt) que els ajuda a inter-
pretar els missatges, a recórrer di-
versos indrets de la ciutat: l’hos-
pital d’Althaia, la casa de la Culla,
la Plana de l’Om i el parc de l’A-
gulla... Uns escenaris recreats amb
fotografies projectades en una
gran pantalla que omple l’escenari. 

De la direcció d’aquesta ex-
pressió del teatre amateur se n’en-
carrega per primera vegada Joan
Torrens, que hi ha intervingut com
a actor unes set o vuit vegades.

Després de l’assaig general de di-
mecres, del que està més preocu-
pat Torrens és de «lligar tots els as-
pectes tècnics: la llum, la música...
que no s’han pogut preparar fins
arribar al Conservatori. La resta
s’ha preparat amb temps», afirma.
La seva empremta en la posada en
escena es fa notar en les passeja-
des i les intervencions que els ac-
tors desenvolupen entre el públic
a la platea i també en els efectes es-
pecials: fum fantasmagòric, pis-
toles de fogueig... 

El director és també l’encarregat
d’encarnar el monjo, un perso-
natge que aporta el misteri que
queda engolit per l’humor que
destil·len altres grups actorals: el
dels okupes, el dels veterans que
fan cameos... I també pels núme-
ros de ball, coreografiats per Lídia
Cuberas, Ferran Esquirol, Jordi
Gros, Ariadna Guitart, Jesús Mar-
tínez, Joan Puiggros i Sandra Sòria.

Alcaldes a les butaques
Amb motiu de la 55a edició, la Co-
missió Innocentada ha convidat els
alcaldes de Manresa: Ramon Ro-
queta, Joan Cornet, Juli Sancli-
mens, Jordi Valls, Josep Campru-
bí i Valentí Junyent. La majoria ha
confirmat l’assistència avui.
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Les sis funcions de la 55a Innocentada arrenquen avui proposant
un humorístic joc de pistes per la ciutat que ha d’evitar un atemptat 

Joan Torrens s’encarrega per primer cop de dirigir la tradicional farsa 



REPORTATGE FOTOGRÀFIC: MIREIA ARSO

En l’obra, amb guió de
Francesc Xavier Bellorbí, 
no hi falten les referències
locals ni les coreografies 

La posada en escena destaca
per les passejades dels actors
per la platea i també per
puntuals efectes especials 


