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Un moment dels assajos generals que l’ACB va dur a terme a principi de setmana al teatre Conservatori

El muntatge recupera fragments de les últimes 25 Innocentades

« Innocentada
Escena

La sàtira fa memòria
�� Noces d’or
��
Estrenades entre el 1985 i el

2001, Lladres, pillos i gormands,
Manca parquet, Favets i Tre-
mendos, Black (La Manresa fos-
ca) i Sífilis daurada són algunes
de les Innocentades més cone-
gudes escrites per Agustí Soler i
Mas. Ara l’Agrupació Cultural
del Bages (ACB) les retorna a
l’escenari per commemorar les
noces d’or de la farsa manresana
per excel·lència. Serà a partir
d’1/4 d’11 de la nit, al teatre
Conservatori, amb les entrades
pràcticament esgotades. També
se’n faran funcions demà, diu-
menge i els dies 18, 19 i 20 d’a-
quest mateix mes de gener.

La d’enguany és una Innocen-
tada mosaic, formada per una
vintena d’escenes extretes de les
innocentades Lladres, pillos i
gormands (1985), El gronxador
(1987), Colli’m l’aixeta, que ba-
lla (1991), Manca parquet
(1993), Parit al maig (1994),
Prohibit ballar (1995), Llocs pe-
rillosos (1996), Stenka Raszin
(1997), Sífilis daurada (1998),
Erectina 3.000 (1999), Favets i
Tremendos (2000) i Black (La
Manresa fosca) (2001). Què te-
nen en comú totes? El seu autor,
Agustí Soler i Mas, i haver formar
part de l’últim quart de segle de
vida de l’espectacle.

Per a l’ocasió, s’han recuperat
tant fragments escènics com de
dansa, que, a més, tornaran a
protagonitzar aquells mateixos
actors i ballarins que ja ho van fer
en el seu moment. Els mateixos,
però un quart de segle després.
En una hora i escaig d’espectacle
passaran en total per l’escenari
una cinquantena de dansaires,
quaranta-cinc actors i actrius i
trenta castellers de la colla Tira-
llongues de Manresa.

La 25a Innocentada, el 1981, ja
va ser especial, ja que va recopi-
lar fragments de les 25 edicions
anteriors. L’any passat s’hauria
pogut fer el mateix, coincidint
amb el 50è aniversari, però La
Bodega Teatre, aleshores respon-
sable d’organitzar i coordinar el
muntatge, va apostar per dur a
escena un text original i celebrar
el cinquantenari a part, amb un
homenatge a Soler i Mas, el pare
de la farsa, com també a les per-
sones que hi havien participat
d’alguna manera o altra. La tra-
dició de reunir en un sol especta-
cle el bo i millor dels darrers 25
anys va quedar ajornada, doncs,
per a l’edició que avui aixeca el

teló al teatre Conservatori, la pri-
mera que tutela una comissió
gestora nascuda en el si de l’A-
grupació Cultural per a aquest fi.

La 51a Innocentada disposa
d’un pressupost d’entorn dels
18.000 euros –tres milions de
pessetes, uns set milions menys,
que l’utilitzat amb La revolta dels
innocents, ara fa un any, el
2007– i totes les persones que hi
col·laboren, asseguren els seus
promotors, ho fan d’una manera
voluntària i altruista.

PPaauu  BBrruunneett

EL TIQUET: la 51a Innocenta-
da aixeca el teló avui, a les
22.15 h, al teatre Conservato-
ri de Manresa.

HORES I PREUS

� Dies i hores: 11, 12, 13,
18, 19 i 20 de gener. Diven-
dres i dissabtes, a 1/4 d’11
de la nit. Diumenges, 2/4
de 7 del vespre.
� Entrades: 15 euros (12
amb el carnet d’El Galliner,
subscriptors de Regió7, so-
cis de l’Agrupació Cultural
del Bages), titulars del Car-
net Jove i jubilats.
� Punt de venda: taquilles
del Kursaal. També els dies
de funció, a les taquilles del
teatre Conservatori, a partir
d’una hora abans de co-
mençar.

EL LLEGAT DEL PARE

Entrats a l’any 2008, la Inno-
centada continua sent per a
molts, mig segle després del seu
naixement, una cita obligada. El
seu artífex va ser Agustí Soler i
Mas, autor de 42 de les 50 edi-
cions representades fins ara,
una bona part de les quals tam-
bé va dirigir. Nascut a Manresa
a final del 1939, Agustí Soler i
Mas va conrear de ben petit la
seva afició pel teatre, que ja no
va abandonar al llarg de la vida.
Als anys 50 va entrar a formar
part de l’entitat Arte, Alegría y
Caridad, on va poder explotar
la seva vis còmica. Quan tenia
tan sols 17 anys va promoure a
la capital del Bages la primera
Innocentada, La sardana dels

geperuts, estrenada el 1957. El
guionista es va vincular posteri-
orment al grup d’avantguarda
Art Viu i no va faltar a les cites
posteriors amb la farsa, un
muntatge que va adquirir ràpi-
dament el segell d’espectacle
de la ciutat i per a la ciutat. El
1977, Soler i Mas va promoure
el Col·lectiu d'Actors Manre-
sans, amb el qual va posar en
escena el seu muntatge més re-
presentat i popular, Els llits de
Valldemossa. A més, al llarg de
la seva trajectòria com a guio-
nista també va escriure muntat-
ges teatrals per a pobles de la
comarca, entre els quals els de
la Festa Major d’Hivern de Na-
varcles. Soler i Mas, que va tre-

ballar 40 anys a la Caixa de Pen-
sions, feina d’on es va jubilar
anticipadament el 1998 i que
des de mitjan anys setanta va fi-
xar la seva residència a Navar-
cles, va morir el 7 de novembre

del 2002 i va deixar un gran buit
a l’escena bagenca, on era molt
apreciat per tothom qui hi havia
treballat. Casat amb Glòria Co-
mas, Soler i Mas era pare de tres
filles, l’Anna, la Laura i l’Eva.
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