
BUSCANT ELS ORÍGENS La companyia Òpera Còmica de Barcelona té en el seu ADN donar a conèixer un repertori poc freqüentat a casa
nostra: la sarsuela còmica catalana. Una tasca que els porta a remenar els arxius de la SGAE per buscar velles obres d’èxit del segle XIX i
trasplantar-les al XXI. Un treball d’arqueologia musical que té en la manresana Viviana Salisi i Artur Arranz els seus principals valedors



El treball d’arqueologia musical
de la companyia Òpera Còmica de
Barcelona, de la manresana Vi-
viana Salisi i Artur Arranz, va me-
rèixer ahir el guardó reservat a
l’aportació més interessant en el
camp del teatre dels Premis Críti-
ca Serra d’Or, que per 46è any va
concedir l’editorial Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. En l’acte
celebrat per segon any al Palau
Moja de Barcelona, on fa un segle
va dir missa mossèn Cinto Verda-
guer durant quinze anys, tant el
pare Josep Massot, director del
segell, com Josep Maria Soler, abat
de Montserrat, van expressar la
seva voluntat de superar amb ima-
ginació, creativitat i rigor el mal
moment que afecta el sector cul-
tural.

Viviana Salisi i Artur Arranz
han trobat un filó als arxius de la
SGAE, d’on van recuperar fa un
temps el text còmic escrit per Se-
rafí Pitarra L’esquella de la Torrat-
xa. Canviant la darrera paraula
van adaptar la gatada original i van
crear l’espectacle ahir premiat i en
el qual també participa l’actor na-
varclí Jaume Costa, L’esquella de la
Torrassa, nom del barri de l’Hos-
pitalet de Llobregat on hi ha el Tea-
tre Joventut que des del primer
moment fa costat al col·lectiu. El
jurat format per Joan-Anton Be-
nach, Francesc Massip, Juan Car-
los Olivares, Anna Pérez Pagès i
Núria Santamaria va decidir dis-
tingir Òpera Còmica de Barcelona
per haver tret a la llum una peça
dels inicis de la sarsuela a Catalu-
nya, que es va estrenar el 1864 al ja
desaparegut Teatre Odeon (a tocar

del Romea) amb música de Joan
Sariols.

«La Barcelona del segle XIX te-
nia una vida cultural molt activa»,
va explicar Salisi a aquest dairi
després de recollir la serreta d’or de
solapa amb la qual es recompen-
sa els guanyadors. «Abans del Pa-
ral·lel hi ha els teatres del Passeig
de Gràcia, i abans l’enderroca-
ment de les muralles que permet
eixamplar la ciutat. Hi ha uns orí-
gens que ens agrada recuperar».
Òpera Còmica de Barcelona ha
trobat a l’Hospitalet un suport
«impagable» per donar sortida a les
seves produccions. El cap de set-
mana passat es van representar
tres funcions del segon espectacle
de la companyia, Renoi, quina nit

de nuvis!, una adaptació de la co-
mèdia La nit de nuvis, de Joan Mo-
las i Casas (1883). «Tenim una de-
sena de teatres interessats a pro-

gramar la peça», va indicar Arranz,
sense revelar si el Kursaal de Man-
resa, on el grup confessa que sem-
pre és molt ben tractat, n’és un.

«Ho fem per convicció», va
apuntar Salisi, visiblement satisfeta
per un treball que manté la línia
iniciada fa anys sota l’aixopluc de
l’Associació d’Amics de l’Òpera
de l’Hospitalet. «Quan anem a la
SGAE, on l’arxivera Mercè Fonto-
va ens ajuda molt, i trobem ma-
nuscrits que fa un segle que nin-
gú no toca, ens emociona molt. La
nostra feina és donar-los un aire
contemporani, per exemple, en els
acudits que fan referència a esde-
veniments d’aquells moments que
ara no tenen gràcia per al públic
d’avui en dia».
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Òpera Còmica rep el premi Serra d’Or
La manresana Viviana Salisi i Artur Arranz van ser distingits per l’«aportació més interessant» en el camp del teatre
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Artur Arranz i Viviana Salisi mostren el guardó acompanyats del pare Josep Massot, ahir al migdia

A BOFILL

La revista Piu-piu desapareix,
com ja va fer Tretzevents

El director de Publicacions de
l’Abadia de Montserrat i de la

revista Serra d’Or, Josep Massot, va
explicar que la falta de recursos eco-
nòmics obligarà aquest any a supri-
mir la revista per a nens Piu-piu, que
se suma a desaparicions «doloro-
ses» com la que es va haver de de-
cretar per a la revista Tretzevents.



LA CLAU

AMB UNA VIBRANT INTERPRETACIÓ de
les Czardas de Monti, Eduard Freixa, el
violinista navassenc de 20 anys, va
aconseguir la més gran i sincera ovació del
concert que va fer diumenge a la tarda a
l’auditori de l’Escola de Música. El públic de
casa va reconèixer la tècnica interpretativa,
plena de sentiment i virtuosisme.
Actualment, Eduard Freixa fa estudis
superiors al Conservatori del Liceu de
Barcelona. Al piano, el callussenc Marc Pusó,
alumne del Conservatori de Manresa.



Navàs aplaudeix
Eduard Freixa

A.N.

A més d’Arranz i Salisi, els altres
dos guardons en la categoria de
teatre van ser per a Toni Gomi-
la –millor text per Acorar– i el di-
rector Pau Carrió i l’actor Pol Ló-
pez –millor espectacle per Ivan i els
gossos. En literatura i l’assaig es va
premiar Josefa Contijoch (novel·la,
per Sense alè), el flamant Creu de
Sant Jordi Narcís Comadira (poe-
sia, per Lent), Josep Iborra (estu-
dis literaris, per Humanisme i na-
cionalisme en l’obra de Joan Fus-
ter), Rosa Cabré (biografies i me-
mòries, per Baltasar Porcel i Llo-
renç Villalonga. Les passions ocul-
tes. Correspondència i vida: Epi-
stolari complet (1957-1976) i Jau-
me Bosquet i Miquel Àngel Llau-
ger (traducció, per Antologia de
Spoon River, d’Edgar Lee Mas-
ters). En Recerca, els Serra d’Or van
reconèixer Teresa Iribarren (hu-
manitats, per Literatura catalana
i cinema mut), Pilar Bayer, Jordi
Guàrdia i Artur Travesa (altres
ciències, per Arrels germàniques de
la matemática contemporània) i
Dominique de Courcelles (cata-
lanística, per La paraula arrisca-
da de Ramon Llull). En literatura
infantil i juvenil es va distingir la
centenària Joana Raspall pel con-
junt de la seva obra (infantil), Àn-
gel Burgas (Juvenil  de creació, per
Noel et busca) i Virgínia Lorente
(Juvenil de coneixements, per Les
meves cases favorites).

Narcís Comadira,
premiat en poesia i
Creu de Sant Jordi

La fotògrafa berguedana Tanit Plana signa la imatge de la novena edi-
ció del festival popArb, que se celebrarà els dies 28 i 29 de juny a Arbúcies,
i que combinarà artistes veterans amb joves talents. Als ja confirmats
La Habitación Roja, Standstill, The Suicide of Western Culture, Pau Vall-
vè i ZA!, entre altres, se’ls uniran Delafé y Las Flores Azules, Inspira, Joan
Colomo, Oliva Trencada, Bremen i Senior i el Cor Brutal. A més dels con-
certs, el festival presenta en aquesta edició activitats fotogràfiques i ci-
nematogràfiques paral·leles, com la de la berguedana Tanit Plana, amb
una exposició sobre el Montseny. O la de la fotògrafa Noemí Elías, que
exposarà al Museu Etnològic del Montseny. Pau Vallvé obrirà un fes-
tival amb 25 grups que tancarà Joan Colomo i la seva radiofórmula. 
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La fotògrafa berguedana Tanit Plana
signa la imatge del festival popArb 
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