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La JOCPE ofereix una superproducció a
Esparreguera

Título: Europa Espanya Català

Més de 120 músics vestiran de gala el Teatre de la Passió amb una antologia dels millors temes
del Teatre Musical de Broadway.

La Jove Orquestra de Cambra de la Passió d'Esparreguera (JOCPE) organitza pel proper
divendres 10 de juliol a les 22 hores el concert-espectacle "Musicals", una creació conjunta amb
els grups esparreguerins Amazing Gospel i els semifinalistes del concurs Oh Happy Day! de TV3:
Music Vox. L'espectacle pretén ser una de les activitats més multitudinàries d'aquesta Festa Major
a la vila i és per això que tindrà un mestre de cerimònies molt destacat: l'actor i presentador català
Eduard Farelo.

A "Musicals" ens proposen un viatge a través d'alguns dels millors musicals del segle XX, molts
dels quals ja són clàssics del gènere, fins i tot havent sortit dels escenaris per aterrar a la gran
pantalla. "Som tres grups musicals sorgits al nostre poble i entossudits a oferir bona música a
Esparreguera i projectar-la a l'exterior", declaren illusionats els tres grups. La Sala Gran del Teatre
de La Passió d'Esparreguera es vestirà de gala per escoltar en directe interpretacions dels millors
moments de Les Misérables, West Side Story, Rent, Grease, Sister Act o The Lion King, entre
d'altres.

L'espectacle reunirà, en una única funció, un concert amb més de cent vint participants entregats a
la música, amb un repertori que ha estat reorquestrat per a l'ocasió pel seu director, Juan Jurado, i
per Joel Riu, amb dramatúrgia de Gerard Bidegain i direcció escènica de Vicky Alvelo.

La JOCPE es va fundar el novembre del 2014 i té com a principal objectiu consolidar la música en
directe a l'espectacle de La Passió d'Esparreguera, l'única amb música original en viu. La JOCPE
collabora amb l'Orquestra de La Passió durant la temporada i, alhora, ofereix a Esparreguera tres
concerts anuals (tardor, Reis i Festa Major). Tots els seus músics són graduats superiors pel
Conservatori Superior de Música del Liceu o l'ESMUC.

L'organització de "Musicals" vol destacar que es destinarà una part del taquillatge a l'Associació
benèfica "Omplim la pica" i a garantir que la temporada que ve La Passió d'Esparreguera pugui
seguir oferint en directe l'interpretació de la banda sonora del seu tradicional espectacle, obra del
compositor local Josep Borràs i Farrés.

Les entrades es podran comprar anticipadament i amb descompte des del dilluns 6 de juliol a les
taquilles del teatre (tel. 93 777 15 87).


