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El Jove Teatre Regina ofereix una sessió única de
sarsuela catalana

Título: Europa Espanya Català

El Jove Teatre Regina obre encara més els seus horitzons entrant al món de la sarsuela amb el
projecte Músiques a escena. El primer espectacle que es podrà veure és La sarsuela catalana i el
teatre líric català, amb direcció artística d'Artur Arrans i Viviana Salisi i direcció musical de Viviana
Salisi, en una funció única que tindrà lloc el 17 d'octubre a les 21 h.

Després de la Guerra Civil, el franquisme la va fer desaparèixer definitivament cla sarsuela en
català com a gènere viu, estenent-se des de llavors un espès vel d'ignorància sobre aquest
patrimoni musical. Com a llegat, però, va deixar un important patrimoni musical català d'obres
notables que mereixerien ser posades en escena amb alguna freqüència. Aquesta és la intenció
d'aquest projecte: fer que aquesta música torni a sonar al lloc per la qual va ser composada:
l'escenari

La companyia lírica Òpera Còmica de Barcelona, formada per Viviana Salisi i Artur Arranz,
impulsors de Músiques a escena, va estar guardonada el 2013 amb el Premi Crítica Serra d'Or a
la millor aportació teatral per la seva adaptació de la sarsuela L'esquella de la Torratxa d'en
Pitarra. Amb l'ajut decidit d'en Rafel Aragonès, compositor interessat també per aquest gènere,
que els ajudarà a revisar els antics materials musicals seleccionats, ha unit esforços amb el Teatre
de Ponent de Granollers i amb el seu director, en Frederic Roda, apassionat home de teatre que
s'estima i l'interessa la sarsuela catalana, i amb Jordi Casanova, tenor, professor de cant i
impulsor i director de l'Aula d'Òpera dels Amics de La Unió de Granollers per tal d'organitzar quatre
recitals lírics, al Teatre de Ponent de Granollers, i també al Jove Teatre Regina que s'ha afegit
també a aquesta iniciativa, perdonar a conèixer un tast significatiu d'aquest divertit, interessant i
oblidat repertori líric català.

La companyia escriu en un comunicat: "Volem deixar constància del nostre agraïment a la Societat
General d'Autors i Editors de Barcelona, que custodia de forma esplèndida aquest important
patrimoni musical català a l'Arxiu Històric a la seva magnífica i moderna seu de Barcelona. El
nostre sincer agraïment, doncs, per permetre'ns l'accés a ell per remenar i buscar allà partitures, a
en Ramon Muntaner, Delegat de l'SGAE a Catalunya i Balears, a l'Agnela Domínguez, Cap de
Comunicació de l'ESGAE de Barcelona i especialment a la Mercè Fantova, musicóloga i
competent i amorosa mainadera d'aquest important arxiu líric que, amb el seu entusiasme i
dedicació ha fet molt fàcil la realització d'aquest projecte."


