
Neró en va tenir prou amb la
seva lira per incendiar i destruir
Roma, o això diu el mite. La ciutat
de Manresa va tenir el seu Neró
particular, un misteriós personat-
ge, barreja de Nostradamus i vi-
dent de matinada televisiva, en Po-
lles, que més que destruir la ciutat,
en va predir la destrucció, però va
deixar els indicatius i pistes sufi-
cients perquè algú els seguís per
evitar-la. Tan sols calia que algú les
trobés, les resolgués i evités, així, la
profecia. 

Aquesta, a grans trets,  és la
història de La profecia, l’il·luminat
i el déu que els afarta, la cinquan-
ta-cinquena Innocentada de Man-
resa, que aquest cap de setmana es
podrà tornar a veure a l’escenari
del teatre Conservatori de Man-
resa. Més d’un centenar de per-
sones, entre actors, ballarins i tèc-
nics, fan possible de nou l’espec-
tacle manresà per antonomàsia,

aquesta vegada sota la direcció de
Joan Torrens. El muntatge dispo-
sa de  recursos i eines per dur a bon
port tot aquest equip humà, que
no és petit. Però l’aposta és irre-
gular, amb un desenvolupament
narratiu massa obvi que cerca la
complicitat de l’espectador a tra-
vés de gags humorístics tòpics i tí-
pics; algun de dubtós gust i algun
altre d’il·lògic. Sempre, la Inno-
centada ha estat tintada d’astra-
canada, un gènere teatral total-
ment valorable i lícit, però perd
l’interès i en decau el ritme quan
s’allarga  i s’estira en excés.

L’escenari de la Innocentada
ha de ser Manresa, i acostumats
que les grans profecies,  clarivi-
dències o catàstrofes passin sem-
pre a les grans capitals, quan s’es-
devenen a prop de casa, sempre

desvetllen més interès, ni que sigui
sobre l’escenari;  però la història
conté massa trames i subtrames.
Un únic tronc narratiu del qual es
desprenguessin diferents bran-
ques podria fer que  la Innocen-
tada recuperés molt més aquell
sentit corrosiu, de denúncia, de
burla fins i tot; els temps que vivim
ho serveixen en safata de plata.
Però, què és el que millor funcio-
na a la Innocentada d’enguany?
Doncs moments com els que pro-
tagonitzen Àngels Torrens i Pere
Vicens a l’Hospital de Sant Joan de
Déu, quan un innocent octogenari
procura recordar i seguir les indi-
cacions de la infermera  per arri-
bar a la consulta que li pertoca.
Breu, concís i precís i, sobretot, di-
vertit.  O el grup d’okupes que en-
vaeix l’escena quan menys s’espe-
ra i que arrenquen rialles. Les co-
reografies funcionen però encara
ho farien millor si es cohesiones-
sin un xic més amb la part més pu-
rament teatral del muntatge; una
unió que esdevindria totalment
beneficiosa per al conjunt global
del muntatge.
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Amb llums i ombres
La farsa manresana torna aquest cap de setmana al Conservatori

per oferir al públic les tres darreres representacions de la 55a edició


La Innocentada

L’ESPECTACLE

Lloc: teatre Conservatori. Manresa.
Dies: avui i demà, a les 21.30 h, i diumenge,
a les 18 h. Text: Francesc Xavier Bellorbí
Direcció: Joan Torrens. Preu: 15 euros.

La profecia, l’il·luminat
i el déu que els afarta
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d’Entrada Escenaris

� LLOC: La Font del Balç (Casserres, a
prop de Gironella). �DIA: avui, a les
23.30 h. �Gratuït.  La Font de Balç
ha programat per a avui un homenatge a
les cançons de The Beatles amb Nor-
thern Songs Trio, una banda creada ara
fa un any i mig. Laia Cagigal, a la veu,
Toni Mena, a la guitarra, i Manuel Kapro-
vicas, al contrabaix, construeixen aques-
tes populars versions amb aires jazz i
aromes folk. Una revisió de la música im-
mortal del grup de Liverpool amb un grup
amb vocació de formació de cambra que
aposta per un directe despullat que bus-
ca el màxim contacte amb el públic. D’al-
ta banda, a la Font del Balç es pot veure
fins a final de mes una exposició de les
obres de la francesa Valérie Blanchard
(París, 1965). REDACCIÓ

� LLOC: Plana de l’Om.  Manresa. �DIA:
dissabte, a les 18.30 h. Nova Crida
presentarà la temporada estable 2012
de ballades de sardanes de Manresa,
aquest dissabte, a dos quarts de set de la
tarda, a la Plana de l'Om. La cobla Ciutat
de Manresa farà els honors de l'estrena.
Durant l'acte, es presentarà el calendari
complet de tot l'any, que inclou un total
de 19 ballades, un aplec amb 3 cobles i 3
concerts que se celebraran a l’estiu, per la
festa major i per Santa Cecília. REDACCIÓ

THE BEATLES EN
VERSIÓ JAZZ I FOLK

NOVA CRIDA OBRE
LA TEMPORADA 

� LLOC: teatre Els Carlins. c/ Sabateria, 3. Manresa. � DIA: dissabte, a les 21 h
�PREU: 5 euros. Les entrades es podran adquirir mitja hora abans de la represen-
tació, a la taquilla. Telèfon 93 872 19 24. Els Pastorets de la sala Els Carlins enca-
ra no han abaixat del tot el teló. I és que el Casal Familiar Recreatiu presenta aquest
dissabte, a les 6 de la tarda, uns Pastorets infantils i juvenils que tindran com a prota-
gonistes els infants i joves de l'entitat de fins a 15 anys. La durada serà menor que els
habituals i amb diferents adaptacions fetes expressament per a aquesta versió, que
mantindrà, però, tota l’essència d’aquest clàssic nadalenc. Una iniciativa que es fa per
primera vegada i que té la direcció i coordinació de Georgina Farrés, Rosa Jerez, Alba
Pujol i Imma Torrecillas.  Amb aquesta proposta el Casal Familiar Recreatiu Els Carlins
vol fidelitzar i fer costat als nens i joves de l'entitat per reforçar el seu lligam i trajectò-
ria amb els Pastorets. Un cop feta aquesta representació, els Pastorets dels Carlins
tancaran, ara ja sí, la temporada. I fins al Nadal que ve. REDACCIÓ

ELS CARLINS ESTRENA DISSABTE
PASTORETS INFANTILS I JUVENILS

ARXIU MARC SIXTO

MÉS PROPOSTES

� LLOC: Museu de la Tècnica. Carretera de Santpedor, 55.
Manresa �DIA: dissabte, a les 20 h. Telèfon: 93 877 22
31 El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà dissabte a
les 8 del vespre un concert de la Coral Eswèrtia del Centre
Excursionista de la comarca de Bages amb motiu de seu 34è
aniversari. S’interpretarà l'Oratori de Nadal de Camille Saint-
Saëns, amb l’orquestra Camerata Bacasis de Manresa, el cor
Gregal de Lluïsos de Gràcia i la Coral Eswèrtia de Manresa,
arpa (Helena Garreta) i orgue (Mònica Ramírez), amb la direc-
ció d’Òscar Salvador, director del cor Gregal. Els solistes són
Imma Serra, soprano; Núria Checa, mezzosoprano; Natàlia
Chabanova, contralt; Isidre Badia, tenor; i Miquel Gili, baríton.
El concert també inclourà unes nadales amb textos del Poe-
ma de Nadal recitats per Ton Armengol. El concert també s'in-
clou en el programa «Quedem? d'Òmnium Cultural al Bages (a
la imatge, la coral Eswèrtia en el tradicional concert de Reis
organitzat per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família).
REDACCIÓ

LA CORAL ESWÈRTIA ACTUA AL
MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA

ARXIU PARTICULAR

Opinió

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Amb motiu de la 55a edició, la Comissió Innocentada va convidar els
alcaldes de Manresa des de la recuperació de la democràcia: Ramon Roqueta,
Joan Cornet, Juli Sanclimens, Jordi Valls, Josep Camprubí i Valentí Junyent. En la
funció d’aquesta nit, a la platea del teatre Conservatori coincidiran
Sanclimens, Camprubí i Junyent. Roqueta no podrà assistir-hi per malaltia;
Cornet perquè és a Finlàndia; i Valls serà dubte fins a darrera hora. Després
de la representació, rebran un petit obsequi.



Sessió amb l’alcalde i exalcaldes, avui


