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» FESTIVAL DE CINEMA NEGRE DE MANRESA

JORDI CIRERA

La 52a Innocentada de Manre-
sa ja ha començat els assajos
amb la participació de més de
seixanta intèrprets, entre actors
i ballarins. L’obra, que té el títol
M’apunto a Manresa. I tu t’hi
apuntes?, parla d’una història
d’amor que alhora vol reflexio-
nar sobre temes socials d’actua-
litat, com ara la convivència
amb la immigració o l’accés a
l’habitatge. 

L’espectacle està dirigit per la
manresana Sara Manzano, que,
després d’haver participat en
més de quinze Innocentades, en-
guany s’estrena com a directora
del muntatge. Manzano és ac-
triu de la companyia Gog i Ma-
gog i ha estudiat direcció i dra-
matúrgia a l’escola barcelonina
Eòlia. Entre les seves experièn-
cies en la direcció, hi ha l’obra
Adulteris, de Woody Allen, que
va fer amb la companyia Insòm-
nia. També ha excercit com a
ajudant de direcció de Josep
Galindo a l’espectacle Èdip 1, 2,
3 ,4, que tenia la dramatúrgia de

Pablo Ley i estava basat en un
text del filòsof Sòfocles. 

Joan Puiggròs i Jesús Rubio,
ambdós exdirectors tècnics de
l’Esbart Manresà de l’Agrupació
Cultural del Bages, signen la di-
recció coreogràfica d’aquesta
propera Innocentada amb la
creació dels sis balls que es pre-
senten dins l’espectacle.

M’apunto a Manresa. I tu, t’hi
apuntes?, de l’autor navarclí
Jaume Costa, va ser el text gua-
nyador del primer concurs de
guions de la Innocentada de
Manresa, celebrat l’any passat.
Costa ha destacat a Navarcles
com a director dels espectacles
dels botiguers locals, que fa po-
ques setmanes van presentar
amb gran èxit de públic –van
omplir les sis funcions al teatre
auditori Agustí Soler i Mas– el
seu últim muntatge: Musicals.

La Innocentada, tota una tra-
dició a la capital bagenca, estre-
narà l’espectacle de la 52a edició
el mes de gener al teatre Conser-
vatori, sota l’impuls de l’Agrupa-
ció Cultural del Bages.
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Uns 60 actors participen
en els primers assajos de
la propera Innocentada
ARXIU PARTICULAR

Alguns dels ballarins assajant les coreografies dels balls

L’òpera de Giacomo Puccini
Madama Butterfly arriba aques-
ta nit a la Sala Gran del Kursaal
amb l’èxit assegurat. El muntat-
ge, que començarà a les nou de
la nit, fa setmanes que ha exhau-
rit les entrades. L’obra és pro-
duïda pels Amics de l’Òpera de
Sabadell i interpretada pel Cor
Amics de l’Òpera de Sabadell i
l’Orquestra Simfònica del Va-
llès. Es tracta d’una òpera subti-
tulada, dividida en tres actes i
amb text de Luigi Illica i
Giuseppe Giacosa. 

Aquesta òpera, que es va estre-
nar a Milà el 1904, se situa a Na-
gasaki i explica la història de
Benjamin Franklin Pinkerton,
un jove tinent nord-americà que
compra una casa i una geisha de
quinze anys com a esposa. Pin-
kerton no tarda a abandonar la
jove esposa i torna a la seva pà-
tria. Però la jove, amb un amor
ardent i tenaç cap al seu espòs,
tot i mortificar-se amb la llarga
espera, juntament el nadó nas-
cut del matrimoni, continua re-
petint a tothom la seva fe en el
retorn del seu estimat.

ÒPERA

«Madama Butterfly» arriba
avui al Kursaal amb totes
les entrades exhaurides
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