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La companyia Òpera Còmica,
que impulsen la manresana Vi-
viana Salisi i Artur Arranz, estrena
aquest cap de setmana una nova
producció de sarsuela: El cesado
Casado, amb l’actor-cantant ba-
genc Jaume Costa en el reparti-
ment. El muntatge es podrà veu-
re avui, a les 19 h; i demà i di-
umenge, a les 18 h, al Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet. De mo-
ment, ja hi ha previstes altres dues
funcions, a Santa Coloma de Gra-
manet i a Montmeló.

El cesado Casado és una de les
primeres sarsueles de Franciso
Asenjo Barbieri, reconegut com-
positor i musicòleg, que va ser
decisiu per a la construcció del
Teatro de la Zarzuela de Madrid,
que encara avui continua oferint
funcions d’aquest gènere. Estre-
nada precisament al Teatro de la
Zarzuela el 1858 amb el títol ori-
ginal d’Un caballero particular,
té com a protagonista un funcio-
nari públic, «una figura que era
una persona important a l’època.
Però l’acomiaden de la feina i així
s’inicia un embolic a casa seva. Les
cançons són precioses i donen
molt de joc», explica Jaume Costa
(Artés, 1956), que fa més de 30 anys
que està instal·lat a Navarcles.

L’argument és realment absurd
i vodevilesc: un funcionari del mi-
niteri, Ginés Casado, després de
tres dies d’haver-se casat, és cessat
de forma inesperada per un can-
vi ministerial. Ara ho ha d’explicar
a la seva dona i ha de trobar la ma-
nera de guanyar-se la vida. Un
dia entra a casa seva un senyor par-
ticular, que era com anomena-
ven llavors, a la Borsa de Madrid,
els rendistes que jugaven exposant
els seus propis fons. Es pensa que

la casa és una pensió i demana
dues habitacions, per a ell i la
seva neboda, per passar-hi una
temporada. Ginés decideix apro-
fitar l’equivocació i li lloga dues ha-
bitacions per viure una bona tem-
porada fins que tornin a guanyar
els seus i recuperi el seu lloc al mi-
nisteri. Aquesta casualitat provo-
ca inesperats retrobaments creuats
i equívocs entre les dues parelles.

És, per tant, una sarsuela de
petit format, amb quatre intèr-

prets: les sopranos Mariona Pa-
llach i Marta Casals, el tenor Rafel
Aragonès i l’actor-cantant Jaume
Costa, que a banda de participar
en les produccions d’Òpera Cò-
mica també té projectes escènics
propis com Mestre Oleguer. La
manresana Viviana Salisi és l’en-
carregada de posar la música en
directe amb el piano. Salisi també
s’encarrega de la direcció musical,
mentre que la direcció escènica és
a càrrec d’Artur Arranz. Tots dos
plegats fan la investigació musical
i els arranjaments. La seva tasca
d’arqueologia musical els va ser re-
compensada el 2013 amb el premi
en el camp del teatre dels Premis
Crítica Serra d’Or. 

Amb anteriors produccions,
com L’esquella de la Torrassa, amb
text de Frederic Soler Pitarra i
música de Joan Sariols, Òpera Cò-
mica ha visitat el teatre Kursaal de
Manresa. Aquest projecte va tenir
més contractacions que el mun-
tatge posterior, Renoi, quina nit de
nuvis!, de Joan Molas.
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Els bagencs Viviana Salisi i Jaume Costa
estrenen avui una sarsuela de Barbieri
«El cesado Casado», nova producció d’Òpera Còmica, es veurà el cap de setmana a l’Hospitalet

PRODUCCIÓ EN CASTELLÀ Les dues anteriors produccions d’Òpera Còmica, companyia de la manresana
Viviana Salisi i Artur Arranz, van ser «L’esquella de la Torrassa» i «Renoi, quina nit de nuvis!». En tots dues hi va
participar Jaume Costa. Ara escenifiquen «El cesado Casado», en castellà, «per anar a fora de Catalunya si convé»
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El concert que el cantant bada-
loní Miguel Poveda havia d’oferir
aquest dissabte a la Sala Gran del
Kursaal de Manresa s’ha hagut
d’ajornar per motius personals de
l’artista. La nova data del concert
s’ha fixat per al divendres 10 de ju-
liol, a les 9 del vespre. 

Segons han informat fonts del
teatre Kursaal, per a la nova data
del concert serviran les mateixes

entrades i, per tant, no caldrà can-
viar-les. Si hi ha alguna persona
que no té disponibilitat per assis-
tir al concert el 10 de juliol, se li re-
tornaran els diners a les taquilles
del Kursaal. 

A més a més del concert del Kur-
saal de Manresa, Miguel Poveda ha
hagut d’ajornar també els con-
certs previstos per avui a l’Atlànti-
da de Vic i el del divendres 24
d’abril al Teatre-Auditori de Sant
Cugat del Vallès.

El cantant badaloní ofereix un
concert titulat Íntim, en el qual
mostra gran part de les seves pre-
ferències musicals, des de la seva
formació com a cantaor flament
passant per la poesia i la copla.
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El cantant badaloní Miguel Poveda

Asseguts, Rafel Aragonès i Marta Casals; i drets, Mariona Pallach i Jaume Costa 

ARXIU PARTICULAR

El Berguedà i l’Anoia, dues co-
marques que s’havien quedat sen-
se cinema pel tancament del Cat-
lunya de Berga i el Kursal d’Igua-
lada, respectivament, coincideixen
en recuperar les projeccions en
gran pantalla aquest cap de set-
mana. 

La inauguració de les projec-
cions de cinema al Teatre Patronat
de Berga serà demà, a les 6 de la
tarda, amb la participació del pro-
ductor Edmon Roch, que presen-
tarà El niño, pel·lícula d’acció gua-
nyadora de 7 Gaudí i 4 Goya. Roch
explicarà com es van rodar les es-

cenes d’acció, així com anècdotes
del rodatge i altres detalls de la seva
trajectòria en films com Bruc o Bi-
utiful. La pel·lícula dirigida per
Daniel Monzón es podrà veure a la
tarda i també en una segons ses-
sió a les 10 del vespre. 

Per la seva banda, l’Anoia recu-
pera el cinema a l’espai Mont-
Àgora de Santa Margarida de
Montbui. A partir de demà i durant
un mes s’habilitarà la sala petita,
amb capacitat per a 110 persones,
per valorar quina és la demanda
del públic. En aquest període de
proves es projectaran pel·lícules
com La isla mínima o Kingsman.
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Berga i Santa Margarida de
Montbui recuperen demà
les projeccions de cinemaEl badaloní ha

argumentat motius
personals i la nova data serà
el divendres 10 de juliol



El cantant Miguel Poveda ajorna el
concert previst per dissabte al Kursaal

IMATGE PROMOCIONAL

Fa just 30 anys que va aparèixer
a les llibreries el Premi Joaquim
Ruyra del 1984, Pedra de tartera, de
Maria Barbal (Tremp, 1949), una
obra que s’ha convertit en una
peça angular de la literatura cata-
lana. La mateixa Barbal conside-
ra que «la vaig escriure jo, però els
lectors se l’han feta seva i el nom
de l’autora ha esdevingut esbor-
radís». Per commemorar l’efemè-
ride, un conjunt d’institucions i en-
titats culturals han organitzat di-
verses iniciatives. Entre d’altres,
destaca la publicació d’un volum
d’homenatge amb el testimoni de
50 lectors, la publicació d’un recull
amb material inèdit sobre l’obra i
un acte al TNC la propera tardor.
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Organitzen actes
per commemorar
els 30 anys de
«Pedra de tartera»

El grup Mediapro crearà a Bar-
celona el Woody Allen Center, el
primer museu al món dedicat a l’o-
bra artística del mític director de ci-
nema. Mediapro vol reconvertir
l’antiga Escola d’Arts i Oficis de la
capital catalana, ubicada a Ciutat
Vella, abandonada des del 2009. El
museu estarà repartit en tres plan-
tes i ocuparà 2.000m². En decla-
racions a TV3, Jaume Roures, di-
rector de Mediapro, va apuntar que
Allen ha beneït la idea i que bus-
ca material per proveir el centre.
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El primer museu
dedicat a Woody
Allen, a Barcelona

Aquesta obra còmica va ser
un dels primers èxits del
reconegut compositor i la
protagonitza un funcionari


