
CULTURES

Regió7DIMECRES, 11 DE GENER DEL 201734

El menú de la primera Innocen-
tada, el desembre del ,La sar-
dana dels geperuts, a la Societat
Coral Sant Josep, incloïa els nú-
meros La sardana dels geperuts,
Ballets de l’Esbart, El Cant dels
Ocells (Manuel Font), Si la policia
fossin dones i l’Estàtua. El menú
de la seixantena Innocentada,
que es representarà el , ,  i
 de gener, al teatre Kursaal, serà
una versió de Barroc Shop (l’ac-
tual porta k al final de Barroc) i ser-
virà per celebrar sis dècades de la
farsa manresana. Però els en-
trants de l’efemèride van tenir
com a escenari, ahir, la sala de la
Plana de l’Om, on es va inaugurar
una exposició que es podrà visitar
fins al  de gener i que ofereix un
recorregut històric pel xou que
promou l’Agrupació Cultural del
Bages (ACB).

Amb cartró, fil de cànem i agu-
lles d’estendre, l’escenògraf Albert
Serra ha estat el responsable del
disseny d’una mostra que, a través
de fotografies, objectes, cartells i
programes, fa memòria cronolò-
gica d’una representació que no
oblida ni el seu   pare, Agustí Soler
i Mas (va escriure  Innocenta-
des), ni els centenars de persones
que han participat en la farsa tots
aquests anys.

Com Mary Santpere. «Eren
molt amics amb Soler i Mas i ella
ens va ajudar sovint a passar la
censura en temps de Franco», ex-
plicava ahir Serra. La censura ci-
vil, la militar i l’eclesiàstica. També
la van evitar, recorda Enric Macià,
veterà actor de la farsa i membre
de la Comissió Innocentada, de-
manant permís al Govern Civil
«per fer un festival infantil dels fills
dels socis» de l’ACB. Fins que van

veure que el festival «se celebrava
a les  de la nit...». Sí, era un altre
temps, i un altre país. Del blanc i
negre al color. De les Innocenta-
des d’esquetxos de la primera dè-
cada als espectacles amb guió. El
més difícil va ser, explicava Serra,
«trobar el material de les prime-
res» obres. Però si hi ha ganes... 

Ahir, tocava brindar per la mos-
tra i per la bona salut de la Inno-
centada de celebració, que serà
«potent», afirmava Pere Vila, pre-
sident de l’Agrupació Cultural del
Bages. Amb la presència de la fa-
mília del desaparegut Soler i Mas
(la seva dona, Glòria Comas, la
seva filla, Eva Soler Comas, i les
nétes, Berta i Anna Vila Soler), Vila
va agrair la contribució de tothom
a la mostra i  va cedir la paraula a
Joan Manel Miquel, director ge-
neral de l’Esbart Manresà de
l’ACB. Miquel va definir la Inno-

centada d’«escola» i va subratllar
el caliu humà d’un espectacle que
ha reunit amics i ha unit parelles.
I ho va dir per experiència. «La In-
nocentada arriba als  anys, que
seria una edat per prejubilar-se.
Però no. La Innocentada pensa en
el futur. Llarga vida!». Anna Cres-
po, regidora de Cultura, va recor-
dar els desapareguts Pere Garcia,
que havia d’encarregar-se de l’ex-
posició, i l’actor Joan Cirera. 

El director de la  Innocenta-
da, Joan Torrens, explicava que si
va escollir versionar Barroc Shop
va ser pel guió, per la «connexió
que hi havia hagut  amb el públic»
i pel «paral·lelisme històric» (de la
guerra dels Segadors a la procla-
mació de la República Catalana,
el febrer del , per Pau Claris).
Convençut, avisava: «agradarà
tant als addictes de la Innocenta-
da com als detractors».

SUSANA PAZ MANRESA

La Innocentada ensenya la seva història
La farsa manresana obre la celebració dels seixanta anys amb una exposició que es veurà fins al 22 de gener a la Plana de l’Om
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Aspecte de la mostra que es va inaugurar ahir i que repassa la història de la Innocentada 
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Programes de diferents anys per agafar a canvi... de la voluntat
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Responsables de la mostra i de l’obra amb familiars de Soler i Mas

LA XIFRA

200 
participants a «Barrock Shop»
Amb la direcció de Joan
Torrens, l’adaptació de l’obra de
1980 de Soler i Mas, ara com a
Barrock Shop, tindrà la partici-
pació de més de 200 persones.
Sis músics, que interpretaran en
directe peces barroques passa-
des al rock per David Martell; 60
veus de la Coral Escriny, dirigida
per Marc Reguant; 40 dansaires
de l’Esbart Manresà; 30 actors,
30 figurants i l’equip tècnic.

El Teatre de l’Aurora estrena
aquest cap de setmana una nova
temporada amb la multipremia-
da Ragazzo, de Lali Álvarez, una
peça teatral reconeguda amb el
Premi de la Crítica  al Millor
Espectacle per a Joves i a l’Actor
Revelació (Oriol Pla), i el Premi
Serra d’Or a l’Espectacle Teatral
del . L’obra, que es va veure la
temporada passada a Manresa,

reviu la figura de Carlo Giuliani, el
jove manifestant antisistema as-
sassinat per la policia a Gènova el
, en el marc de la cimera del
G. Després de passar per Iguala-
da, Ragazzo farà temporada al
Lliure, on, abans de l’estrena, ja ha
prorrogat després d’haver exhau-
rit totes les localitats.

Les representacions de Ragaz-
zo es faran divendres i dissabte
( h) i diumenge ( h).

REDACCIÓ MANRESA

«Ragazzo» obre la temporada
escènica al Teatre de l’Aurora 

La companyia Estampades/Im-
pàs ha impulsat un Verkami per
acabar de finançar la producció
d’El Buit, l’obra que La Mostra
d’Igualada ha programat com a
espectacle inaugural de la a edi-
ció de la fira de teatre infantil i ju-
venil. El Buit, una producció au-
tofinançada en el  , és un es-
pectacle de circ i dansa, sense text
i per a tots els públics, fruit de la

unió entre la companyia de dansa
aèria Estampades i la companyia
de dansa Impàs. Dirigida per Ser-
gi Ots, l’obra està inspirada en el
llibre El Buit de l’escriptora Anna
Llenas. Els artistes ja han recollit
. euros dels . que neces-
siten per al material tècnic.El Ver-
kami s’acaba el  de gener. El
muntatge s’estrenarà el  de
març, a les nou del vespre, al Tea-
tre Municipal l’Ateneu d’Igualada.

ACN MANRESA

Verkami per a la producció que
inaugurarà la Mostra d’Igualada

IMATGE PROMOCIONAL

Oriol Pla protagonitza «Ragazzo»


