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Escenaris

CINEMA
Vin Diesel ressuscita com a
Xander Cage en la pel·lícula
«xXx: Reactivated» que signa
D.J. Caruso 37

60 Innocentada 

Quedem al matí a casa de la famí-
lia Sanclimens-Solervicens, al bell
mig de Manresa. Allí ja ens esperen,
davant del cafè i les pastes, en Juli
Sanclimens (Manresa, ),  alcal-
de de Manresa del  al , i
Maria Lluïsa Cunill (Manresa,
), reconeguda el  amb el
premi Maria Casajuana per la tasca
educativa als centres de cultura po-
pular, alfabetitzant i fent classes en
català. Volem parlar de la Innocen-
tada perquè tant Sanclimens com
Cunill no se n’han perdut ni una. I
això no ho pot dir tothom per-
què ahir s’estrenava la
seixantena edició. Per
cert, Sanclimens te-
nia entrades per a
l’estrena; Cunill
hi anirà avui.

El presentador
Cunill era cu-
nyada del parede
la Innocentada,
Agustí Soler i Mas
(-), per part
del seu home, Francesc
Soler i Mas  (-), una
persona cabdal en la recuperació de
la sardana i de la cultura popular.
Les seves famílies es coneixen de
tota la vida. Juli Sanclimens, abans
de començar a xerrar, ens ensenya
una fotografia que diu que «ja és his-
tòrica». Té raó. És ell, el desembre
del , a la Societat Coral Sant Jo-
sep, presentant... la primera Inno-
centada: «quan va pujar el teló nin-
gú no s’esperava que arribaríem a
seixanta anys», diu. Assenteix Maria
Lluïsa Cunill, que recorda que
«l’Agustí, des de jovenet, a casa seva,
a la carretera de Cardona, ja feia
obretes amb els veïns».

Els demano quant fa que es co-
neixen: «des de l’època de les sarda-
nes, o abans!», diu Sanclimens. Par-
la dels anys de l’Agrupació Manre-
sana de Folklore, després l’Agrupa-
ció Cultural del Bages (ACB),  quan,
recorda amb sentiment d’enyor,
«érem joves i valents». La farsa man-
resana va començar quan «el germà
de Francesc Soler [l’Agustí] va pro-

posar a l’entitat fer uns textos.  Però
ningú no preveia que tindria conti-
nuïtat», diu l’expolític manresà. Cu-
nill recorda «la gràcia que tenia
l’Agustí imitant, sobretot la Mary
Santpere». I mira que «el xicot
[l’Agustí] semblava d’inici tímid»,
rebla Sanclimens. En aquella pri-
mera Innocentada, Agustí Soler i
Mas tenia  anys i aquella La sar-
dana dels geperuts quasi va omplir
la Societat Coral Sant Josep: «va ser
una representació molt familiar, no-
més amb les famílies dels dansaires
ja omplíem», diuen. S’ho van passar
tan bé que van decidir continuar-la.

Només un cop a escena
Maria Lluïsa Cunill i Juli Sanclimens
les han vistes totes però només
n’han participat en una. En la pri-
mera, «sense assaig general», el Juli;
en la segona, El pati de les oques,
cantant amb el Cor de Cambra de

l’Orfeó Manresà, la Maria
Lluïsa. No han de fer me-

mòria per recordar
que «les deu prime-

res Innocentades
eren  esquetxos i
la que feia deu
va ser un re-
sum». «El teu
germà [el Josep

Maria]», diu Cu-
nill a Sanclimens,

«també havia sor-
tit». «Sí, el bèstia en sa-

bia! Encara en sap. És el
tio més conegut de Barcelona»,

riu. «Abans era el germà del Juli, ara
sóc el germà del Sancli».

D’aquesta primera època, Maria
Lluïsa Cunill recorda que la Mary
Santpere, a qui l’Agustí imitava en
les Innocentades, havia anat a sopar
a casa seva i solia quedar-se a dor-
mir a casa de l’Agustí: «deia que hi
estava millor, allí, que en un hotel».
La vegada del sopar, diu Cunill, «ha-
víem posat cava a la nevera però la
Mary Santpere era completament
abstèmia. La Societat Coral Sant Jo-
sep, l’Ateneu Cultural Manresa, Els
Carlins, la sala Loiola, el Casino,
l’hotel Pere III, la Pista Castell, el tea-
tre Conservatori, la Sala Ciutat i ara
el Kursaal són els escenaris per on
ha passat la Innocentada.

Els ve al cap Els llits de Valldemos-
sa (), Ja sé que n s’estila ()
i Apartat  (). Difícil escollir-
ne una perquè, coincideixen, «n’hi
ha hagut de tots tipus» i si, en alguna
ocasió «era més fluixeta, ho salva-
ven els balls de l’Esbart Manresà»,

remarca Sanclimens. «Fins i tot una
agència de viatges havia vingut des
de Barcelona amb públic al Conser-
vatori per veure la Innocentada», re-
bla Cunill. «El bo de l’Agustí era que
va fer lloc a tothom qui es movia en
la faràndula i es va saber envoltar
d’un gran equip», diu Sanclimens.
«Una família», rebla Cunill. Perquè
la Innocentada ha passat d’avis a fills
i de fills a néts. De fet, a Barrock Shop
surt una de les filles i dues nétes de
l’Agustí  Soler i Mas: «ningú no volia
faltar als assajos perquè s’ho passa-
ven pipa», somriu Cunill. I què dir
de l’actor Pere Vicens! «Era molt bo!
Es menjava l’escenari», recorda ella.
A l’Agustí «jo sempre li deia que ha-
via de tocar temes de Manresa,
com amb Favets i Tre-
mendos ()

però al ‘punyetero’ li costava; en
canvi, a Navarcles sí que ho feia», riu
Sanclimens.  

El passat i el futur
Si hi ha un «número» que tornaria a
veure Sanclimens és Le danse de les
eventails (desena Innocentada):
«mai no he rigut tant». Cunill recor-
da amb afecte La innocentada  sub-
marina (l’onzena) perquè l’Agustí i
en Pere Vicens els van demanar el
cotxe, un Renault , durant l’estiu
anterior. En l’estrena de la Innocen-
tada van saber que havien anat a
Lloret i havien enregistrat Vicens
acomiadant-se de qui després seria
la seva dona, i llançant-se al mar.
Unes imatges que es van veure a la

representació teatral. Les astraca-
nades, l’humor, el tics manresans i
algunes escenes de  «to eròtic, el teu
cunyat era agosarat!» van marcar la
línia d’algunes  farses. Però no no-
més.  Revolucions, ecologisme, filo-
sofia, música... El  va morir So-
ler i Mas. Sanclimens reconeix que
va proposar a la Junta Consultiva de
l’ACB de «tancar una etapa irrepeti-
ble. El Soler ja no hi era; però ho han
tirat endavant i mira, la seixantena».
Com a president de l’ACB (del 
al ) «mai vam fer una liquidació
negativa de la Innocentada!». Les
noves generacions volen Innocen-
tada? «Jo crec que encara és viva»,
reflexiona Cunill. Per a Sanclimens,
també: «és un cop l’any i els aficio-
nats l’esperen». Doncs ja és aquí.

SUSANA PAZ MANRESA

Els qui no se n’han perdut ni una
Juli Sanclimens i Maria Lluïsa Cunill, que han vist totes les Innocentades, conversen al voltant d’un cafè sobre la longeva obra teatral
manresana que ahir estrenava el seixantè muntatge L’exalcalde de Manresa va fer de presentador en la primera edició, el 1957

La primera
representació va

ser molt familiar, a la
Societat Coral Sant Josep.
Ningú no preveia que
tindria continuïtat»

JULI SANCLIMENS

La Innocentada ha
estat una família.

Ningú no volia faltar als
assajos perquè tothom
s’ho passava pipa. Jo crec
que encara és viva»

MARIA LLUÏSA CUNILL

L’OBRA

«Barrock Shop». 60a Innocentada

Teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa.
Avui i dissabte, 21 h. Diumenge, 18 h. Origi-
nal: Agustí Soler i Mas. Versió i direcció: Joan
Torrens.  Direcció musical: David Martell. Di-
recció coral Escriny: Marc Reguant. Direcció
coreogràfica: Agrupació Cultural del Bages.
Preu: 18 euros.

«Barrock Shop»
 A la Innocentada d’enguany, Joan
Torrens ha adaptat la versió de So-

ler i Mas de Barroc Shop, del
1980. Per primer cop es pot

veure al Kursaal

LA CLAU



Regió7 DIVENDRES, 20 DE GENER DEL 2017 35

Escenarisd’Entrada

IMATGE PROMOCIONAL/ DAVID RUANO
«LA DESAPARICIÓ DE WENDY»
 Dissabte, a les 21 h. Igualada
rep l’obra que va servir per inaugu-
rar la nova Sala Beckett del Poble
Nou a Barcelona. La desaparició de
Wendy és un homenatge de Benet i
Jornet al món del teatre i un recor-
regut pels contes i els mites de la
infantesa. L’obra, dirigida per Oriol
Broggi, inclou un notable Peter Pan
i Ventafocs de Xavier Ripoll, la
dolça Wendy de Diana Gómez, el
tronat director de la companyia
Joan Anguera, a més de Mar del
Hoyo, Antònia Jaume, Josep Sobre-
vals i Armand Villén i el músic Car-
les Pedragosa. Igualada (Teatre
Municipal l’Ateneu). Entrades: 15,
18 i 20 euros. 

ALTRES PROPOSTES

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«LES SUPERTIETES»
 Diumenge, a les 18 h. El cicle Tempo ha convidat
Les Bianchis amb Les supertietes. La Queralt desco-
brirà a través dels contes com ser una bona tieta. Amb
contes de l’Empar Moliner i dues cançons d’Arnau Vall-
vé. Balsareny (Teatre Sindicat). Entrades:  7 euros
entrada general i 5 euros per als socis.

HOMENATGE A VÍCTOR CATALÀ
 Dissabte, a les 18 h a Santpedor (Auditori del Con-
vent de Sant Francesc) i diumenge, a les 18 h, a Ca-
brianes (El Centru). Posada en escena de les lectures
dramatitzades de Víctor Català a càrrec d’Anxovix, diri-
gits per Anna Casas. Dins el Testimoni Escènic. Santpe-
dor (de 4 a 8 euros); Cabrianes (taquilla inversa)

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«LA CAPUTXETA»
 Diumenge, a les 11.30 h (entrades exhaurides) i a
les 12.30 h. Versió amb titelles del conegut conte in-
fantil de la Caputxeta Vermella, a càrrec de la Compa-
nyia Estaquirot Teatre. Per a nens i nenes de 2 a 7
anys. Dins la programació d’Imagina’t. Manresa
(Plana de l’Om). Entrades: de 6 a 8 euros.

CRIATURES
 Dissabte, a les 21 h. Criatures, el grup guanyador
del concurs Sons de la Mediterrània 2016, actua a
Manresa. Format per Marçal Ramon (acordiò diatònic)
i Ivó Jordà (gralla dolça), dos dels millors instrumentis-
tes de la música popular del nostre país. Manresa
(Espai Òmnium). Entrades: 8 euros

ARXIU/SALVADOR REDÓ

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«ELS INTOCABLES», DE CARLES CASES
 Dissabte, 21.30 h. Banda sonora en directe, com-
posta per Carles Cases, a partir d’imatges de la pel·lí-
cula Els intocables de Bryan de Palma, reeditada sense
diàlegs i mesclada amb fragments de la sèrie televisiva
Els intocables d’Eliot Ness. Amb Cases i un sextet.
Súria (Poliesportiu). Entrades: 5 euros.

MAG LARI
 Dissabte, 22 h. El Mag Lari portarà a Sant Vicenç Lari
Poppins, un dels grans reclams de la festa major d’hi-
vern del poble. Lari ret homenatge a la pel·lícula musi-
cal Mary Poppins. Avui, també a Cal Soler, concert dels
grups URock i The Bombardiers. Sant Vicenç (Cal
Soler). Entrades: 7,5 euros anticipada i 10 a taquilla.

MARTA PICH

 L’estrena de la seixantena Inno-
centada de Manresa, ahir a la nit al
Kursaal, va omplir tres quarts de pla-
tea del teatre. A l’nici, Núria Soler va
recordar els desapareguts Joan Cire-
ra, Pere Garcia i Ignacia Vilalta, vincu-
lats a la Innocentada. A més, el presi-
dent de l’Agrupació Cultural del Ba-
ges, Pere Vila, va fer lliurament del
premi Innocent de l’Any a Glòria Co-
mas, vídua de l’Agustí Soler i Mas. Un

dels grans encerts de Barrock
Shop que ahir a l’hora de tancar
edició encara estava en escena
és la música en directe.-M.P.

«Barrock Shop»
omple tres quarts de
la platea del Kursaal

SALVADOR REDÓ

Juli Sanclimens i Maria Lluïsa Cunill, ahir


