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Record a 
Pitarra amb 
una sarsuela 
còmica i un 
monòleg

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Desmuntar el tòpic que la sarsu-
ela és un gènere líric vinculat al 
nacionalisme espanyol més ran-
ci. Aquest és un dels motius, no 
l’únic, de l’operació Pitarra que 
planteja des d’avui fins l’11 de 
març el Teatre Tantarantana. I en 
aquest ànim reivindicatiu el nom 
de Frederic Soler, àlies Serafí Pi-
tarra, és indiscutible. El progra-
ma doble inclou, en dies alterns, 
el monòleg Com us deia... el rei està 
fotut i la sarsuela còmica L’esquella 
de la Torrassa.
 Jaume Costa adapta i interpre-
ta la primera peça, «un passeig 
per la vida de Pitarra, impulsor 
d’un teatre que van consolidar 
Sagarra i Gimerà», afirma. L’ac-
tor recull, juntament amb un pi-
anista, quatre «de les 150 i escaig» 
obres que va escriure l’autor bar-
celoní (1839-1895). «El vuitanta 
per cent és de Jaume el Conqueridor, 
una peça sexual, esbojarrada, es-
catològica, on es veia la seva opi-
nió del rei».

 L’esquella de la Torrassa és l’adap-
tació d’Artur Arranz (llibret i di-
recció escènica) i Viviana Salisi 
(partitura i direcció musical), que 
formen la companyia lírica Òpe-
ra Còmica de Barcelona. L’obra, 
amb sis intèrprets en l’adaptació, 
és la primera de Pitarra que es va 
estrenar públicament. Va ser en 
el desaparegut teatre Odeón, al 
costat del Romea, del qual des-
prés va ser propietari Pitarra.

HUMOR CATALÀ / Es va estrenar un 
24 de febrer (de 1864), el mateix 
dia que arriba al Tantarantana, i 
va resultar un esdeveniment en-
tre les classes populars. «És una 
paròdia d’un drama romàntic 
d’un any abans. És una obra molt 
divertida sobre les cacicades de 
l’alcalde de Collbató. Critica el sis-
tema caciquil en el convuls segle 
XIX espanyol», diu Arranz, entusi-
asta del gènere líric i de Pitarra.
 «Tota la tradició de l’humor ca-
talà és a Pitarra; el de Capri, Mary 
Santpere i fins i tot Buenafuente», 
diu Arranz, que va canviar el 
nom de Torratxa pel de Torras-
sa, el barri del Teatre Joventut de 
l’Hospitalet que va acollir l’estre-
na del muntatge. H

teatre en vers

El Tantarantana  
reivindica l’autor 
amb ‘L’esquella de la 
Torrassa’ i ‘Com us 
deia... el rei està fotut’

Madrid q Igual que ha passat 
durant anys, la Gioconda del Museu 
del Prado llueix a la sala 49 de la 
pinacoteca madrilenya, celles 
incloses. La diferència és que ara 
està completament restaurada i se 

sap que no és una còpia més de la 
Monna Lisa sinó que va ser pintada 
per algun dels deixebles de més 
confiança de Leonardo da Vinci al 
seu propi taller. Els dos quadros 
van ser realitzats al mateix temps 

per mestre i alumne, segons han 
conclòs els investigadors que han 
restaurat l’obra, a la qual li van 
treure la repintada negra que 
cobria el fons i que no deixava 
veure el paisatge. El quadro estarà 

exposat a Madrid durant tres 
setmanes. Després, posarà rumb 
cap a París, on lluirà al Louvre, 
dins de la gran exposició que 
el museu francès dedicarà a 
Leonardo.

AGUSTÍN CATALÁN

LA RESTAURADA ‘GIOCONDA’ DEL PRADO JA LLUEIX A LA PINACOTECA

Pérez Treviño no aclareix d’on 
vénen les seves despeses
3L’exdirector de l’auditori considera que no va fer res «anormal»

MARTA CERVERA
BARCELONA 

O
riol Pérez Treviño no va 
aclarir ahir les circums-
tàncies que l’han portat 
a renunciar al càrrec de 

director general de l’Auditori des-
prés de ser acusat per l’Ajuntament 
de Barcelona d’ús indegut d’una tar-
geta de crèdit de la institució, en què 
es van carregar uns 10.000 euros per 
a fins personals. El gestor, per con-
tra, no coincideix amb aquesta valo-
ració. En declaracions a aquest diari 
va comentar ahir que no considera 
haver fet res «anormal».
 La suma, segons Pérez Treviño, 
reflecteix el límit de la targeta pe-
rò no va voler desvelar la naturale-
sa de les despeses que se li imputen. 
Assegura estar tranquil, encara que 
«fotut». Segons la seva opinió, «no 
és una qüestió de mal ús de fons pú-
blics, sinó de diferent criteri a l’ho-
ra de valorar si una despesa havia de 
cobrir-la jo o l’Auditori». Així ho va 
manifestar al mitjà digital del Bages 
ManresaInfo.cat.
 El Consorci de l’Auditori i l’Or-

questra opina tot al contrari. «Hem 
fet el que havíem de fer», va dir ahir 
Jaume Ciurana, el seu president i ti-
nent d’alcalde de Cultura de l’ajun-
tament. Pel responsable polític, era 
necessari reaccionar «com més avi-
at millor» i de forma «contundent». 
Els pròxims dies el consell d’admi-
nistració de l’Auditori es reunirà per 
decidir com es busca el substitut.
 Pérez Treviño va presentar la re-
núncia quan dilluns al matí es van 
tenir evidències de l’ús indegut de 
la targeta i se li van demanar aclari-
ments. L’exdirector general ha ma-
nifestat estar disposat a pagar qual-
sevol desajust si es comprova que 
efectivament va malversar fons pú-
blics. L’expedient informatiu obert 
haurà d’aclarir-ho.

NOMÉS MIG ANY / Pérez Treviño ha du-
rat sis mesos en el càrrec, al qual va 
accedir després que el concurs que-
dés vacant. Hi va entrar al setembre 
i es va rebaixar el sou un 15% per aju-
dar les finances de l’Auditori, cosa 
que contrasta amb les despeses que 
han provocat la seva renúncia.

 «Estic en estat de xoc, tan sor-
près com tothom», va dir ahir Josep 
Lloret, el primer director de l’Audi-
tori i ànima del Festival de Torroella, 
que Pérez Treviño va liderar amb 
èxit les dues últimes edicions. «Em 
sap greu perquè l’Oriol és una per-
sona molt vàlida», va afegir. «Va con-
vertir Torroella en un dels millors 
festivals i això que teníem molt pocs 
recursos», va recordar.
 Lloret no es va manifestar sobre 
si Pérez Treviño podria tornar a la ci-
ta estival de Torroella, que encara no 
ha cobert la plaça que va deixar per 
anar a l’Auditori. «El festival està per 
sobre de l’estima que li tenim. Pri-
mer s’haurà de veure quina respon-
sabilitat té. S’haurà de defensar».

ESTUPOR AL PALAU / «No sé què pensar. 
Espero que s’aclareixi», va dir Joan 
Oller, director del Palau de la Música 
i que abans va capitanejar l’Audito-
ri. Ahir va presentar amb Ibercamera 
Da Camera, un cicle amb sis concerts 
que avui obrirà el Quartet Quiroga, 
per fomentar la música de cambra 
amb preus de 14 a 28 euros. H

CrIsI en Una InstItUCIÓ MUsICaL Per Un ús InDeGUt De FOns PúBLICs

Els treballadors 
del Liceu confien
a evitar la vaga

33 L’amenaça de vaga que pla-
nava sobre les 18 funcions de 
l’òpera La bohème, de Puccini, 
pot esfumar-se avui si s’arriba a 
un acord definitiu entre la direc-
ció del Liceu i els treballadors que 
avui votaran si van a la vaga. «Ara 
semblen disposats a acceptar la 
rebaixa en el nostre salari per pal-
liar els 1,5 milions que van deixar 
d’ingressar amb la retallada de 
la Generalitat», van explicar ahir 
fonts del comitè d’empresa. Si 
fos així, s’evitaria l’ERO tempo-
ral que obligava a tancar el teatre 
dos mesos. Part de la programa-
ció prevista podria recuperar-se, 
però no tota ja que seria impossi-
ble muntar el doble programa de 
Zemlinski, Una tragèdia florenti-
na / El nan.

UN ALTRE CONFLICTE


