
La primera obra de Pitarra que
es va estrenar en un teatre públic
de Barcelona es representa aquest
cap de setmana a Navarcles amb
l’adaptació que n’ha fet la com-
panyia Òpera Còmica de la capi-
tal catalana. Sota la direcció de la
manresana Viviana Salisi i Artur
Arranz, el muntatge de L’Esquella
de la Torrassa que es podrà veure
diumenge al Teatre-Auditori Agus-
tí Soler i Mas té la participació des-
tacada de l’actor local Jaume Cos-
ta.

L’Esquella de la Torratxa va ser
una publicació de caire satíric i ta-
rannà republicà i anticlerical que
va aparèixer a Barcelona el 1872 i
no va faltar a la seva cita amb els
lectors fins al 1939. Vuit anys abans
del naixement, Frederic Soler, àlies
Serafí Pitarra, havia escrit una
obra de títol homònim que de-
nunciava el comportament d’un
alcalde d’actituds caciquils. Aque-
lla peça, que va musicar Joan Sa-
riols, es va convertir en un èxit que
va esperonar altres autors a provar
sort en el camp teatral.

La proposta d’Òpera Còmica
recull el text original de Pitarra pas-
sat pel sedàs dels temps contem-
poranis. L’adaptació realitzada per
Arranz i Salisi situa l’acció al bar-
ri de la Torrassa, d’Hospitalet de
Llobregat, motivament una lleu
rectificació del títol original per
crear un joc semàntic. L’obra es va
estrenar fa uns quants dies al Tea-
tre Joventut de la vila riberenca,
que és coproductor de l’espectacle.

L’actual situació de la classe polí-
tica, que rep tant per la seva inca-
pacitat per aturar les perversions
dels mercats financers, com pels
sovintejats casos de corrupció,

atorga a la peça una vigència sig-
nificativa.

L’esquella de la Torrassa és una
sarsuela de tarannà humorístic, en
la línia de les produccions de la
companyia i molt identificada
amb el segell característic de Fre-
deric Soler. Un dels principals
al·licients de la funció de Navarcles
és la presència de l’actor Jaume
Costa en el repartiment, una opor-
tunitat que li permet exhibir les se-

ves capacitats tant en el terreny in-
terpretatiu com en el vocal. Els
seus companys d’escenari són les
sopranos Mariona Pallach i Mar-
ta Casals i els tenors Jordi Mas i Ra-
fel Aragonès. Els aficionats ba-
gencs al teatre van poder veure re-
centment Costa al Kursaal amb el
monòleg El rei està fotut, una crea-
ció basada en textos del mateix Se-
rafí Pitarra. 
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La plena vigència de la sàtira de Pitarra
El grup Òpera Còmica de la manresana Viviana Salisi arriba a Navarcles amb una sarsuela que interpreta Jaume Costa

L’Esquella de la Torrassa
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d’Entrada

LA NIT JUST ABANS DELS
BOSCOS
Dissabte, a les 21 h. El Festival
Lola de teatre ja es va acabar, però
una de les seves produccions es pot
veure aquest cap de setmana a
Martorell. La nit just abans dels
boscos és un monòleg sobre les di-
ficultats d’integració dels emigrants
que va escriure el dramaturg fran-
cès Bernard-Marie Koltès el 1976.
La peça és dirigida per Joan Castells
i interpretada per Isaac Serrano.
Martorell (El Foment). Preu: 12
euros (10 euros, anticipades al
608 092 150).

MANRÚSIA PUNK ROCK KA-
RAOKE BAND
Dissabte, a les 00.30 h. Membres
de bandes com No Way Out, Bye
Bye Pedro, No Glory, Clepton,

Marx’s Theory, The Drop’s i d’altres
s’uniran dissabte a la nit per inter-
pretar temes de grups clàssics de la
talla de Sex Pistols (Anarchy in the
uk), Green Day (Welcome to Paradi-
se), Bad Religion (You), NOFX (Lino-
leum), The Clash (Should stay),
Pennywise (Bro Hym) i Ramones
(Hey ho, let’s go). La singularitat
d’aquest concert rau en el fet que
s’oferirà als assistents en clau de
karaoke, amb un cantant escollit
prèviament per Facebook. La nit
s’obrirà amb l’actuació de PUK 2, un
conjunt de punk-pop de Burriana
(Castelló) que presentarà el seu se-
gon disc, Vendetta Infinita. Manre-
sa (La Peixera cafè-teatre). En-
trada lliure.

VISCA ELS NUVIS
Diumenge, a les 19 h. Joan Pera i
Amparo Moreno són els protagonis-
tes de Visca els nuvis, una obra que
recorre les primeres dècades del se-
gle XX (Setmana Tràgica, dictadura
de Primo de Rivera, la proclamació
de la República i la guerra civil) a
través de la figura d’un matrimoni i
les seves preocupacions, tant do-
mèstiques com polítiques. L’espec-

tacle, dirigit per Miquel Górriz, és
una comèdia en què els dos intèr-
prets demostren el perquè són refe-
rents del gènere. Igualada (Teatre
de l’Ateneu). Preu: 20 euros.

EDUARD CANIMAS
Diumenge, a les 19 h. El vessant
més íntim del cantautor català
Eduard Canimas es podrà escoltar
aquest diumenge al bar L’Embruix.
El cantant de Sant Feliu de Pallerols
(la Garrotxa), on va néixer l’any
1965, és un artista de llarg recorre-
gut que en la seva darrera proposta
discogràfica, l’àlbum que es titula
Sagrat cor (Música global, 2010), va
plasmar setze cançons plenes de
desig de parlar d’amor, de trobar-lo i
compartir-lo. Navàs (bar L’Em-
bruix). Entrada lliure.

ALTRES PROPOSTES

L’ESPECTACLE

Teatre Auditori Agustí Soler i Mas. Av. de
la Generalitat, 2. Navarcles. Dia: diumenge,
a les 17 h. Entrades: 12 euros (taquilles); 10
euros anticipades a l’ajuntament. Direcció i
adaptació: Viviana Salisi i Artur Arranz. Text
original: Frederic Soler Pitarra. Intèrprets:
Mariona Pallach (soprano), Marta Casals (so-
prano), Jordi Mas (tenor), Rafel Aragonès (tenor)
i Jaume Costa (actor i cantant).

L’Esquella de la Torrassa

La companyia Òpera Còmica
de Barcelona, que codirigeix

la manresana Viviana Salisi, s’ha
convertit en un referent de la sar-
suela a Catalunya. Un gènere amb
el qual, durant la primera part d’a-
quest any, van voltar per prop d’u-
na vintena de poblacions del país
en la gira de Sopar per a dos (si pot
ser!). L’humor i el petit format són
les característiques de les produc-
cions del col·lectiu, que bussegen
en la història de la sarsuela per fer
conèixer al públic del segle XXI un
tipus de funció teatral que ha vis-
cut diferents alts i baixos al llarg
de les dècades. Recercant en el re-
pertori pitarresc, Viviana Salisi i Ar-
tur Arranz van topar amb L’Esque-
lla, que es van decidir a adaptar i
posar en escena. L’obra passarà pel
teatre Kursaal de Manresa el dime-
cres 8 de febrer del 2012.
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Una companyia que
recupera el gènere

La peça de Pitarra s’adapta al
segle XXI i se situa al barri de
la Torrassa de l’Hospitalet de
Llobregat, on es va estrenar

El grup d’intèrprets de L’Esquella de la Torrassa, dirigits per Viviana Salisi i Artur Arranz
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