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RECORD PERMANENT Agustí Soler i Mas va deixar una empremta inesborrable al teatre local bagenc. A
Manresa continua viva la Innocentada que ell va crear, i una placa amb el seu rostre a la Sala Petita del Kursaal
recorda la seva contribució a l’escena de la ciutat. A Navarcles van batejar el teatre-auditori amb el seu nom
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La mort d’Agustí Soler i Mas,
esdevinguda el 7 de novembre
del 2002 com a conseqüència d’u-
na complicada malaltia que l’ha-
via anat consumint en els darrers
mesos, va deixar un buit al teatre
local, perquè el seu esperit en-
grescador implicava un gran nom-
bre de persones en els espectacles
gegantins que escrivia i dirigia i
amb el seu segell: molt d’humor,
números de dansa i històries que
feien prevaler la proximitat amb el
públic. D’entre la seva prolífica
tasca teatral destaquen, per sobre
de tot, les 42 Innocentades que va
crear. Ara, quan es compleixen
deu anys de la seva defunció, Na-
varcles, on residia des de mitjan
anys setanta, li retrà un home-
natge que se suma als que es van
fer quan el dol encara era recent.
El nou homenatge tindrà lloc en el
marc de la Febrada, espectacle
que es fa anualment  a la població
bagenca en el marc de la festa
major d’hivern, per Sant Valentí. Es
tracta d’una tradició escènica que
va impulsar el mateix Soler i Mas
el 1990 i que ara es representa al
teatre batejat amb el seu nom.

L’homenatge ha sorgit arran de
l’encàrrec d’un guió per a la Fe-
brada que es va fer a Jaume Cos-
ta, un altre navarclí d’adopció amb
passió pel teatre. Costa, que ja ha
escrit guions tant per a la Febrada
(Com a casa no hi ha res...) com per
a la Innocentada (M’apunto a
Manresa, si tu t’apuntes), va deci-
dir escriure Estimat Agustí en ado-
nar-se que l’obra s’escenificaria

quan faria poc d’haver-se complert
el desè aniversari de la mort. «És
un muntatge que em fa molta
il·lusió perquè m’estimo molt l’A-
gustí i la seva família, amb qui tinc
molta relació». Per això, abans de
tirar endavant la seva idea, va de-
manar el consentiment a la famí-
lia, que ha supervisat el guió, «que
no deixa de ser la meva visió de les
coses». L’argument, per cert, es
basa en la relació de Soler i Mas
amb Navarcles, que va començar
amb la seva feina a l’oficina de la

Caixa de Pensions i que es va in-
tensificar amb l’encàrrec d’una
obra per la festa major. Per això en
l’obra, que ja s’està assajant, hi ha
un personatge que és l’Agustí i un
altre que és la Glòria, la seva dona.

Set cançons originals
Costa va decidir d’inici que Estimat
Agustí fos un musical: «és un gè-
nere que m’agrada molt i, a més, en
totes les Innocentades de l’Agustí
hi ha música. Crec que li hauria
agradat». El còmplice musical de

Costa és David Martell, que ha
compost set cançons originals
«extraordinàries». El musical tin-
drà en total una dotze cançons i, tot
i el protagonisme de Soler i Mas, és
«molt coral, com ho eren les obres
de l’Agustí, en què participava
molta gent perquè a tothom a qui
volia sortir li donava un paper».
Aquest cop pujaran a l’escenari 42
actors-cantants i 12 ballarins.

La Innocentada de Manresa
també té previst recordar Soler i
Mas en les funcions d’aquest gener.
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Navarcles homenatjarà Agustí Soler i
Mas en el desè aniversari de la seva mort
Jaume Costa ha escrit i dirigeix un musical sobre la relació amb el poble d’adopció d’un autor prolífic

EL CONCERT DE L’APLEC DE LES ROQUETES. Les formacions de l’Escola de
Música Municipal de Berga tenen una activitat intensa. Aquest diumenge la
banda de vents pujarà a l’escenari del teatre Kursaal per presentar, en el marc de
la Fira Mediterrània, l’espectacle que han format amb els també berguedans
Brams. Si la banda fa un maridatge amb el rock català, l'orquestra simfònica
actuarà el dissabte 1 de desembre (19 h) a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de
Barcelona amb la companyia de la Cobla Sant Jordi. En el marc del concert de
l’Aplec de les Roquetes, que organitza l’Agrupació Sardanista de l’Ideal d’en
Clavé de Nou Barris, la cobla i l’orquestra simfònica, creada el 2010, interpretaran
obres de Grivé, Manén, Sibelius, Bizet... Les entrades costen 12 euros.



L’Orquestra Simfònica de Berga
actuarà l’1 de desembre a
l’Auditori amb la Cobla Sant Jordi

ARXIU/MIREIA ARSO

ARXIU/PARTICULAR

AGUSTÍ SOLER I MAS
Manresa, 1939-Navarcles, 2002. Autor, actor i 

director teatral, va ser el pare de la Innocentada de
Manresa (que enguany arriba a la 56a edició) i d’altres
farses locals a Navarcles i a Súria. Va escriure un centenar
de títols, des d’espectacles musicals fins a farses costu-
mistes, estrenats per grups locals i companyies amateurs.
D’entre la seva producció, destaquen les 42 Innocentades
de Manresa, moltes de les quals també va dirigir.



ARXIU/ANDREU OLIVÉ

JAUME COSTA JIMÉNEZ 
Artés, 1956. Actor, autor i director. Instal·lat a Navar-

cles des de fa 34 anys, després de treballar mitja vida
com a ebenista des de fa uns anys intenta obrir-se pas en
el teatre de forma professional. Representa als escenaris
Com us deia...el rei està fotut, un monòleg que ha creat
sobre textos de Pitarra; canta sarsuela amb l’Òpera
Còmica de Barcelona; i ha escrit l’espectacle Paisatges de
l’Esbart Manresa, que s’estrena a la Fira Mediterrània.



Breus

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) revisitarà a partir de la pro-
pera temporada arts escèniques
populars oblidades que formen
part del patrimoni català, segons
va avançar ahir el director del tea-
tre a partir del juliol del 2013, Xa-
vier Albertí, que va esmentar les
arts escèniques del segle XIX i el
teatre popular del segle XX. A més,
va evidenciar el seu compromís
amb el teatre contemporani.
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El TNC revisitarà el
teatre popular català

ESCENA

La dramaturga catalana Angé-
lica Liddell (Figueres, 1966) ha es-
tat guardonada amb el Premi
Nacional de Literatura en la mo-
dalitat de Literatura Dramàtica
per l’obra La casa de la fuerza. El
guardó, que atorga el ministeri de
Cultura, està dotat amb 20.000
euros. L’escriptora, actriu i di-
rectora d’escena és autora de
narrativa, poesia i actuacions
teatrals.
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El Nacional, per a la
catalana Angélica Liddell

LLETRES

L’hospital Clínic de Barcelona ha
anunciat que manté el concert
solidari contra el càncer Veus per
a l’Esperança d’aquest diumenge
a l’Auditori tot i que, finalment, no
hi participarà la soprano Mont-
serrat Caballé, ingressada al cen-
tre mèdic Teknon, on es recupera
de la fractura de l’húmer que va te-
nir després d’un ictus lleu. Sí que
actuarà al concert la seva filla.
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Caballé no participarà al
concert contra el càncer

MÚSICA

Els manresans The Drop’s van
guanyar la final del concurs de mú-
sica de Sant Fruitós, el Fruits Rock,
amb un directe contundent. Els al-
tres finalistes eren els berguedans
Prohibit el Pas, els manresans Fal-
kon&Firkin i els navarlins The
Wax. Aquests darrers van aconse-
guir el segon lloc i també el premi
del públic. Els fruitosencs Misfru
van vèncer en l’anterior edició.
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The Drop’s guanyen la
final del Fruits Rock 

MÚSICA


