
LA INNOCENTADA Un miler d’espectadors en les tres primeres representacions avalen La profecia, l’il·luminat i el déu que els afarta, un tí-
tol inacabable per a la Innocentada, que signen Francesc Xavier Bellorbí com a autor i Joan Torrens com a director. Enguany es representa una
trama apocalíptica que proposa un joc de pistes per evitar l’esclat d’una bomba destructora. I no hi falten l’humor, les referències locals i el ball.
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Una bomba que provoca rialles innocents
Les tres primeres funcions de la Innocentada de Manresa apleguen un miler d’espectadors, que desactiven la trama apocalíptica d’enguany

Manresa no es destrueix. Té ciu-
tadans prou espavilats per desxifrar
les inscripcions que un il·luminat
ha anat deixant en diversos esce-
naris de la ciutat i que condueixen
fins a una bomba amagada al fons
del parc de l’Agulla. 

La trama apocalíptica de la In-
nocentada de Manresa d’enguany,
amb un joc de pistes que emula El
codi Da Vinci, queda desactivada
per l’acompanyament que porta as-
sociat tradicionalment aquest es-
pectacle amateur i multitudinari (hi
participen unes 130 persones en-
tre actors, ballarins i tècnics): hu-
mor a dojo, referències
locals que disparen a
tort i a dret i els
balls coreogra-
fiats de l’Es-
bart Manresà.
La profecia,
l’il·luminat i
el déu que els
afarta, amb
guió de Fran-
cesc Xavier Be-
llorbí i direcció
de Joan Torrens,
satisfà (i fa petar de
riure fins a desconcen-
trar els actors, segons ha
confessat Merit-
xell Vall, una de
les protagonis-
tes) el miler d’es-
pectadors que ja
han assistit a les
tres representa-
cions que ja se
n’han fet al tea-
tre Conservatori.
Per als que en-
cara no ho hagin
fet tenen tres oportunitats més el
cap de setmana que ve: divendres
i dissabte (a les 21.30 h)  i di-
umenge (a les 18 h). 

La Innocentada d’enguany, la
que fa 55 edicions, comença i aca-
ba amb ball. D’entrada surten uns
zombies amb música de Michael
Jackson, que presagien la destruc-
ció que plana sobre el guió. Per aca-
bar, Superstar. No hi ha hagut des-

trucció per la perícia d’una parelleta
(Meritxell Vall i Adrià Torrens) i un
profe antisistema (Albert Giralt),
però els mèrits se’ls endú un alcalde
amb ínfules de Jesucrist (Àlex Ló-
pez). Entremig, el cos de dansa, for-
mat per 35 ballarins adults i 11 d’in-
fantils, interpreta cinc balls més:
Hair, per intro-duir-se a la casa oku-
pa; un twist de Pulp Fiction, abans
d’entrar a Althaia; Chicago, sen-
sualitat per acabar la primera part;
Monjos, una coreografia en què
també es fa ballar el públic; i el vals
d’Amelie, per despertar la noia de
la Plana de l’Om.

Els balls, com és habitual,
s’inclouen en la tra-

ma, i aquest cop
ajuden a fer el

recorregut
per Manre-
sa que pro-
posa l’il·lu-
minat, que
no apareix
mai en es-

cena. És un
monjo, inter-

pretat pel di-
rector, qui ad-

verteix el públic
de la tragèdia. 

La parelleta i el profe
estan gairebé
tota l’estona en
escena. Els oku-
pes, que són
amics del profe,
van entrant i
sortint (i embo-
licant la troca)
fins a cinc vega-
des! Però el grup
actoral és for-
mat per fins a

68 actors, i una bona part s’aplega
a l’escenari al final, a l’hora de
desactivar la bomba. Abans han fet
de turistes a la Seu, han pres un gin-
tònic al Passeig, han estudiat a la bi-
blioteca de Casino... Però l’escena
més celebrada és la d’Althaia: un avi
desorientat per les excessives ex-
plicacions d’una infermera, un
que segueix una línia verda inter-
minable amb un potet d’orina...
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IMATGES DE LA 55A INNOCENTADA, que fa un re-
corregut per escenaris de Manresa Els protagonistes
asseguts a Althaia La funció comença amb un ball,
Ghost, amb música de Michael Jackson La casa dels
okupes, on cuiden una planta anomenada Antònia Un
guia amb el grup de turistes a la Seu Un ball hippy de
Hair Dones en una terrassa del Passeig6
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La Innocentada col·labora en-
guany amb l’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzheimer, que
ven uns blocs de notes en forma
de poma al vestíbul del Conserva-
tori. Per ara, han venut 450 blocs
de notes i recollit uns 800 euros.

Pomes contra
l’Alzheimer
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