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CULTURES

Els actors Rafel Aragonès (esquerra) i Jaume Costa en un moment de la representació d’ahir a la tarda

SALVADOR REDÓ

ixò és una gatada com
les d’en Pitarra!».
Aquesta frase de l’obra
L’Esquella de la Tor-

rassa il·lustra a la perfecció l’es-
pectacle que, ahir a la tarda, va om-
plir l’Auditori Agustí Soler i Mas de
Navarcles. El muntatge, basat en
una de les creacions més conegu-
des de Frederic Soler Pitarra, tor-
nava, així, al teatre on va prendre
forma durant els seus assajos, i ho
feia amb l’actor navarclí Jaume
Costa, en el paper protagonista,
com un dels seus principals atrac-
tius. 

Els vincles de l’espectacle amb
la població van servir de ganxo per

atreure un públic que es va mos-
trar entregat des d’abans que co-
mencés la funció.  Els jocs de pa-
raules, les expressions populars i
els embolics tan propis de l’obra de
Frederic Soler van ser d’allò més
celebrats, i es va demostrar així que
la fórmula de l’èxit d’aquest tipus
de teatre s’ha mantingut infal·lible
des de final del segle XIX fins a l’ac-
tualitat.    

Tot i anar sobre segur, la com-
panyia Òpera Còmica de Barce-
lona ha intentat anar un pas més
enllà i modernitzar la proposta, en-
cara que des de la més estricta pru-

dència. La barreja d’elements es-
cènics actuals amb vestuari i llen-
guatge propis de l’època de Pitar-
ra crea una estranya sensació que
fa que l’espectador trobi a faltar
una aposta més decidida cap a una
o altra direcció. 

Tampoc no són de gran ajuda
les  modificacions fetes sobre el
text original. El elements del llen-
guatge contemporani sonen arti-
ficials  i forçats. Al mateix temps, al-
guns dels números musicals ad-
dicionals (la versió original de l’o-
bra consta de 5 cançons mentre
que aquesta en té 10) no acaben
d’encaixar correctament, i semblen
gratuïts dins el conjunt. 

Un altre tret destacat recau en la
diferència de nivell interpretatiu
entre alguns actors. Si bé a nivell
musical les seves execucions són
impecables, a nivell expressiu la
cosa trontolla. La majoria dels
membres del cartell són cantants
i no actors, i això es nota. El mun-
tatge es mostra com  un producte
solvent en l’aspecte musical, en-
cara que quan intenta anar més
enllà perd embranzida. 
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Crònica

Una gatada que no esgarrapa
La companyia Òpera Còmica Barcelona posa en escena una
versió actualitzada de L’Esquella de la Torratxa de Pitarra
que, tot i destacar en l’aspecte musical, presenta deficiències
a nivell escènic i interpretatiu

El muntatge aporta novetats
respecte al text original i
passa de 5 a 10 números
musicals

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi enregistraran un disc en directe

IMATGE PROMOCIONAL

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
han programat un tercer concert a
Solsona després que gairebé s’ha-
gin exhaurit les entrades per als
concerts ja programats per al 28 i
el 30 de desembre i en els quals en-
registraran un disc en directe. La
tercera i última oportunitat per po-
der veure el cantautor solsoní amb
la Cobla Sant Jordi tindrà lloc el di-
jous 29 de desembre a partir de 2/4
de 10 del vespre al mateix escenari
que els altres dos concerts, el Tea-
tre Comarcal.

Inicialment s’havia descartat
portar a terme l’actuació del dia 29
al públic, «perquè el tècnic de so
necessitava un dia per treballar a
porta tancada», explica Roger Mas.
«Però en veure que molta gent es
quedaria sense localitat, de se-
guida vam pensar en el públic
per a les tres dates». «No ens es-
peràvem que les entrades volessin
tan ràpid», reconeix el cantautor

solsoní. De totes maneres, «només
hi ha marge per un dia més i no hi
haurà cap altra possibilitat de
prorrogar-ho», assegura Mas.

Les últimes entrades per als
concerts del 28 (a 2/4 de 10 del ves-
pre) i el 30 (a les 10 de la nit) i les
noves del dia 29 es poden adqui-
rir a l’Oficina de Promoció Turís-
tica Municipal de Solsona. Les del
dia 29 es posaran a la venda demà,
dimarts 6 de desembre, a partir de
2/4 d’11 del matí i el preu és de 20
euros. 

Fins  ara, pels dos concerts pro-
gramats inicialment ja s’han venut
més de 400 entrades i queden 172
seients lliures als laterals i la pri-
mera fila. Segons fonts de l’orga-
nització, el 88% de les entrades les
ha adquirit la població local i la res-
ta s’han venut per telèfon arreu de
Catalunya. Arran de l’expectativa
generada entre el públic no sol-
soní, s’ofereix la possibilitat d’ad-
quirir l’entrada realitzant una
transferència bancària. 

D’altra banda, una setantena
de localitats s’han reservat per als
músics i una vuitantena han que-
dat excloses de la venda per la ins-
tal·lació de l’equip necessari per a
l’enregistrament del directe.
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La darrera cita serà el 29
de desembre, al Teatre
Comarcal, sense possibilitat
de fer-ne una quarta



Solsona programa un
tercer concert de Roger
Mas i la Cobla Sant Jordi

AMY WINEHOUSE, que va morir
aquest estiu passat, reviurà
musicalment amb la publicació d’un
àlbum pòstum que avui sortirà al
mercat i que inclourà  cançons
inèdites de la cantant, versions
personals de clàssics d’altres artistes
i noves composicions de la
considerada diva del soul. El títol és
Amy Winehouse Lioness: Hidden
Treasures i surt al mercat just quan
fa cinc mesos de la seva mort. Els
beneficis es destinaran a la fundació
que porta el seu nom. -Efe



Winehouse
reviu amb
un àlbum de
material inèdit

MIREIA ARSO

Amb la meitat de la sala plena, l’actriu catalanoargentina Sandra Rossi va
estrenar, dissabte a la nit, al Centru de Cabrianes, Sí, però no exactament, un
monòleg autobiogràfic amb una quinzena de personatges que suposava el
seu debut teatral en una obra per a adults. El muntatge de la narradora el
dirigia Jordi Girabal, membre de Teatre Mòbil. 



Sandra Rossi s’estrena al Centru de Cabrianes


