
Lluís Cabal va dirigir la
funció de Gigantes y
cabezudos que fa quatre anys
va significar el comiat de
l’ACR Divina Pastora de
Manresa en la producció
d’espectacles de sarsuela. El
músic barceloní torna aquest
cap de setmana al Kursaal al
capdavant de Cançó d’amor i
guerra, de +Sarsuela.

Quina particularitat presen-
ta la seva posada en escena?

Ens agrada que entri aire fresc
a la sarsuela, un gènere amb un

potencial molt gran per atreure
nous públics. El treball que han fet
durant anys les entitats amateurs
ha estat important, sense elles no
seríem avui aquí. Però cal treure la
pols al gènere perquè té fama de
ranci. Però també la música i el tea-
tre poden ser-ho.

I com ho aconsegueixen?
Fem una relectura del llibret. Hi

ha personatges als quals sempre
se’ls ha donat un caràcter que
nosaltres creiem erroni. Per ex-
emple, la protagonista, la Franci-
na, a qui se la tracta de bleda i car-
rinclona. Però pensem que era
una dona amb molta personalitat,
que, malgrat viure el segle XVIII,

amb els convencionalismes im-
perants, volia decidir el seu destí,
amb qui s’havia de casar... Una ble-
da no actuaria així.

Més canvis?
També volem sortir de la broma

fàcil. En el llibret hi ha moments
d’humor flemàtic, fi... que cal con-
servar. La sarsuela ha caigut mas-
sa sovint en l’humor fàcil. Cap al fi-
nal hi ha una escena de molta
tensió a la qual un bon dia s’hi va
afegir una brometa que fa riure la
gent. I això no escau perquè és un
passatge de molta tensió escènica.
No pretenem estar en possessió de

la veritat, però ens agrada fer la sar-
suela d’aquesta manera.

Els ve a veure gent jove?
Una de les xacres que encara ar-

rossega el gènere és l’etiqueta de
franquista, i això que hi ha un
munt d’obres que són reivindica-
tives i llibertàries, més que no pas
de tendència feixista. És cert que
el target del públic és d’una certa
edat, però també hi ve gent jove.
Recordo que a la sortida d’una fun-
ció al Teatre Condal de Barcelona
vaig trobar-me un grup de parelles
de 25 a 30 anys i em van comentar
que els havia sorprès i que repeti-
rien perquè la sarsuela és un es-
pectacle fantàstic.

Li falta carisma, al gènere?
L’única diferència entre l’opereta

austríaca i la sarsuela és que ells
l’han cuidada. Tothom coneix La
viuda alegre, però ningú no sap
que és Cançó d’amor i de guerra. 
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La fidelitat del públic manresà a
la sarsuela es manté inalterable. El
teatre Kursaal acollirà aquest cap
de setmana dues funcions de Can-
çó d’amor i de guerra, a càrrec de
la companyia +Sarsuela, creada
l’any passat. Després de passar
pels teatres barcelonins Romea i
Condal, el muntatge inicia la gira
catalana a Manresa amb la prin-
cipal novetat d’una escenografia
que defuig el naturalisme estàtic
dels decorats habituals i aporta uns
tocs «impressionistes» a la pintu-
ra de la funció, en paraules del di-
rector musical, Lluís Cabal.

El grup +Sarsuela, amb seu a
Sant Cugat del Vallès, es va formar
fa un any amb un cor de cantaires
com a nucli, molts dels quals pro-
cedents d’una producció anterior
del mateix títol que dissabte i diu-
menge es representarà al teatre
manresà. La trentena de mem-
bres del conjunt vocal ha rebut des
d’aleshores formació musical per
augmentar la qualitat del planter,
com ara capacitat per llegir parti-
tures, i s’ha constituït en l’epicen-
tre d’un projecte que disposa d’u-
na orquestra propera a la vintena
d’instrumentistes.

El Kursaal s’ha significat els dar-
rers anys per programar un gène-
re que gaudeix d’una llarga tradi-
ció a la ciutat. Un cop la Divina Pas-
tora va posar punt final a gairebé
dues dècades de produccions au-
tòctones, l’equipament públic del
Passeig va entomar el repte de
portar produccions de qualitat.
La Cançó d’amor i de guerra d’a-
quest cap de setmana disposa
d’un planter de protagonistes de
gran nivell, amb la jove Isabel Ro-
dríguez com a Francina, Vicenç Es-
teve en el paper d’Eloi i Xavi Fer-
nández encarnant l’Avi Castellet.
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La companyia +Sarsuela porta a Manresa una producció clàssica i alhora innovadora d’un dels
títols més emblemàtics, en dues funcions que exemplifiquen l’estima del públic pel gènere


La sarsuela entra al segle XXI
Cançó d’amor i de guerra

Escena 39
Regió7 | DIVENDRES, 2 DE MARÇ DEL 2012

d’Entrada

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Dies: dissabte i diumenge, a les
18 h.  Preu: 25 euros. Venda a taquilles, al
telèfon 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.  

Cançó d’amor i de guerra

El tenor Vicenç Esteve interpreta el paper d’Eloi

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El baríton Xavi Fernández és l’avi Castellet

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Entrevista Lluís Cabal
DIRECTOR MUSICAL DE LA COMPANYIA +SARSUELA

«Cal treure l’etiqueta de
ranci i arribar a tothom»
L’ànima de la companyia +Sarsuela creu que

el gènere s’ha d’espolsar els vicis del passat


ELS AUTORS
El compositor valencià Rafael
Martínez Valls va escriure la

música a partir d’un llibret de Lluís
Capdevila i Víctor Mora. Entre el folk-
lore català i el to wagnerià, va ser el
primer gran èxit del seu autor.

L’ARGUMENT
L’Eloi i la Francina s’estimen,
però a ella també la pretén el

fill de l’alcalde d’un poble del Valles-
pir, que s’hi vol casar peti qui peti.
L’acció se situa el 1793, poc després
de l’esclat de la Revolució Francesa.

LA CENSURA
L’obra s’havia de titular Els sol-
dats d’ideal, però ni el nom ni

algunes escenes van agradar a Mi-
lans del Bosch, governador durant la
dictadura de Primo de Rivera. Des-
prés, el franquisme la va prohibir.

L’ESTRENA
Cançó d’amor i de guerra –el
nom que va adoptar després

de la censura– es va estrenar el 16
d’abril del 1926 al Teatre Nou de
Barcelona. Després del franquisme,
va ser de les primeres sarsueles que
van tornar a pujar als escenaris, en-
tre ells al del Gran Teatre del Liceu.
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LES CLAUS

«Hem fet una relectura

del llibret. Francina, per

exemple, no és la noia bleda

que sempre es representa»

El músic Lluís Cabal

ARXIU PARTICULAR

ATENCIÓ!

SAP QUANT PAGA 
PELS SERVEIS 
DE NETEJA?

www.netegesbages.com

Jorbetas, 36
Tel. 93 873 61 03/6254
Fax 93 872 66 85
08240 MANRESA

CONSULTI'NS I LI ESTUDIAREM LA MILLOR OFERTA, 
ADAPTANT-NOS A LES SEVES NECESSITATS 
I OPTIMIZANT AL MÀXIM ELS SEUS COSTOS


