GIRA CANÇÓ D’AMOR
I DE GUERRA

CONCERT VILADECANS
11 de maig del 2019

NOTA DE PREMSA

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya obre a
Viladecans la gira del seu desè aniversari
Terrassa, Puig-reig i Manresa podran veure la gran producció de Cançó d’Amor i
de Guerra que es va presentar a Girona
Viladecans, 8 de maig de 2019.- La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), el projecte
musical que impulsa la Fundació Metalquimia, en col·laboració amb l’Auditori de Girona, presenta la seva
gira per Catalunya amb Cançó d’Amor i de Guerra. Serà la primera vegada que es podrà veure a
Viladecans, Terrassa, Puig-reig i Manresa la versió íntegra d’aquesta sarsuela catalana per excel·lència i
una de les peces més grans i emblemàtiques de la lírica catalana. Cançó d’Amor i de Guerra es podrà
veure aquest dissabte 11 de maig a les 8 del vespre a l’Atrium de Viladecans.
A Cançó d’Amor i de Guerra, la SCCC compta amb la col·laboració de solistes catalans de primera línia
com Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol, en els papers principals, i amb la Polifònica de Puigreig en les parts corals, dirigits musicalment per Francesc Cassú.
El darrer enregistrament de Cançó d’Amor i de Guerra es va fer l’any 1974, amb Montserrat Caballé,
Josep Carreras i Vicenç Sardinero en els papers protagonistes i l’Orfeó Gracienc a les parts corals, sota
la direcció d’Antoni Ros-Marbà. Més de 40 anys després d’aquell històric enregistrament, la SCCC
treballa per apropar de nou l’obra al públic.

En aquesta nova versió de Cançó d’Amor i de Guerra, composta per Rafael Martínez Valls l’any 1926,
s’han recuperat dos números totalment inèdits que estaven escrits en les partitures originals però que no
s’havien enregistrat, i també s’han inclòs per primera vegada els textos parlats de l’obra, el que permet al
públic seguir el fil argumental de l’obra. Per aquest treball, la Simfònica ha comptat amb l’assessorament
del productor artístic Joan Casas, que va fer l’edició crítica l’any 2006.
Prohibida inicialment per la censura de l’època, Cançó d’Amor i de Guerra se situa en un poble del
Vallespir durant la Revolució Francesa i reflecteix el complicat moment històric, social i individual que es
va viure en aquesta zona a finals del segle XVIII. Josep Lagares ha remarcat que Cançó d’Amor i de
Guerra “representa l’anhel més noble dels pobles i de les persones per la seva llibertat i
l’autodeterminació en moments de convulsió”.

La SCCC
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte únic que combina l’experiència i el
coneixement dels mestres de La Principal de la Bisbal, amb la força i la il·lusió dels joves talents de la
Jove Orquestra de les Comarques Gironines.
La formació va néixer l’any 2008, impulsat per l’empresa gironina Metalquimia i per la Fundació
Metalquimia, com a projecte musical innovador, amb l’objectiu de crear una orquestra simfònica catalana
de gran format, que unís els instruments de corda i percussió d’una orquestra simfònica convencional i el
personalíssim so dels instruments de vent de la cobla. D’aquesta manera, es van fusionar els vents de
La Principal de la Bisbal i la corda i percussió de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, el
projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués, per crear finalment la Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya.
En la seva primera etapa, la SCCC es va centrar en la música catalana en tota la seva amplitud, des de
la sardana a l’havanera, des de la sarsuela al rock català, des de la cançó tradicional a la Nova Cançó,
alhora que feia néixer noves composicions pensades exclusivament per a la nova orquestra. Fruit de tot
això, la SCCC va enregistrar tres discos: Sardanes per al Món, Inoblidables en Concert i Amb Catalunya
al Cor, i va ser la protagonista del Concert de Cap d’Any de TV3 els anys 2010 i 2011.
Després d'uns mesos de reflexió per adaptar l'orquestra a l'actual escenari cultural català, la SCCC va
tornar l’any 2012 reinventada, unint els instrumentistes de cobla de La Principal de la Bisbal amb la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), una iniciativa de l’Orquestra de Cadaqués que té per
objectiu contribuir a la formació dels joves talents musicals gironins i actuar de pont cap a la seva
integració al món de les orquestres professionals.

En una segona etapa de clara internacionalització del repertori, la SCCC va crear una Trilogia de
llegendes, que conformen els treballs Llegendes del Cinema, Llegendes del Musical i Llegendes del Pop
& Rock, enregistrats en anys consecutius (2012, 2013 i 2014) a l’Auditori de Girona. I finalment, al 2015,
la formació va presentar un treball recull de les seves peces més emblemàtiques: SCCC: The Very Best.
Després de Tossudament Llach, amb el que va guanyar el Premi Enderrock 2017, la Simfònica de Cobla
i Corda de Catalunya va presentar l’any passat la primera versió íntegra de Cançó d’Amor i de Guerra, el
seu novè treball, amb el que va rebre el Premi Enderrock 2018. El novembre passat la SCCC va estrenar
amb gran èxit de públic l’òpera Llull, el seu projecte més ambiciós, amb llibret de Jaume Cabré i música
de Francesc Cassú i amb el que va rebre el seu tercer Premi Enderrock consecutiu.

Per a més informació:
Anna Estanyol - comunicacio@olivergrafic.com - 659744173

CONCERT TERRASSA
16 de maig del 2019

NOTA DE PREMSA

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya porta a
Terrassa Cançó d’Amor i de Guerra
El projecte celebra el seu desè aniversari amb una gira per Catalunya
Terrassa, 13 de maig de 2019.- La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), el projecte
musical que impulsa la Fundació Metalquimia, en col·laboració amb l’Auditori de Girona, presenta la seva
gira per Catalunya amb Cançó d’Amor i de Guerra. Serà la primera vegada que es podrà veure a
Terrassa la versió íntegra d’aquesta sarsuela catalana per excel·lència i una de les peces més grans i
emblemàtiques de la lírica catalana. Cançó d’Amor i de Guerra es podrà veure aquest proper dijous 16
de maig a les 8 del vespre al Centre Cultural de Terrassa.
A Cançó d’Amor i de Guerra, la SCCC compta amb la col·laboració de solistes catalans de primera línia
com Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol, en els papers principals, i amb la Polifònica de Puigreig en les parts corals, dirigits musicalment per Francesc Cassú.
El darrer enregistrament de Cançó d’Amor i de Guerra es va fer l’any 1974, amb Montserrat Caballé,
Josep Carreras i Vicenç Sardinero en els papers protagonistes i l’Orfeó Gracienc a les parts corals, sota
la direcció d’Antoni Ros-Marbà. Més de 40 anys després d’aquell històric enregistrament, la SCCC
treballa per apropar de nou l’obra al públic.

En aquesta nova versió de Cançó d’Amor i de Guerra, composta per Rafael Martínez Valls l’any 1926,
s’han recuperat dos números totalment inèdits que estaven escrits en les partitures originals però que no
s’havien enregistrat, i també s’han inclòs per primera vegada els textos parlats de l’obra, el que permet al
públic seguir el fil argumental de l’obra. Per aquest treball, la Simfònica ha comptat amb l’assessorament
del productor artístic Joan Casas, que va fer l’edició crítica l’any 2006.
Prohibida inicialment per la censura de l’època, Cançó d’Amor i de Guerra se situa en un poble del
Vallespir durant la Revolució Francesa i reflecteix el complicat moment històric, social i individual que es
va viure en aquesta zona a finals del segle XVIII. Josep Lagares ha remarcat que Cançó d’Amor i de
Guerra “representa l’anhel més noble dels pobles i de les persones per la seva llibertat i
l’autodeterminació en moments de convulsió”.

La SCCC
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte únic que combina l’experiència i el
coneixement dels mestres de La Principal de la Bisbal, amb la força i la il·lusió dels joves talents de la
Jove Orquestra de les Comarques Gironines.
La formació va néixer l’any 2008, impulsat per l’empresa gironina Metalquimia i per la Fundació
Metalquimia, com a projecte musical innovador, amb l’objectiu de crear una orquestra simfònica catalana
de gran format, que unís els instruments de corda i percussió d’una orquestra simfònica convencional i el
personalíssim so dels instruments de vent de la cobla. D’aquesta manera, es van fusionar els vents de
La Principal de la Bisbal i la corda i percussió de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, el
projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués, per crear finalment la Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya.
En la seva primera etapa, la SCCC es va centrar en la música catalana en tota la seva amplitud, des de
la sardana a l’havanera, des de la sarsuela al rock català, des de la cançó tradicional a la Nova Cançó,
alhora que feia néixer noves composicions pensades exclusivament per a la nova orquestra. Fruit de tot
això, la SCCC va enregistrar tres discos: Sardanes per al Món, Inoblidables en Concert i Amb Catalunya
al Cor, i va ser la protagonista del Concert de Cap d’Any de TV3 els anys 2010 i 2011.
Després d'uns mesos de reflexió per adaptar l'orquestra a l'actual escenari cultural català, la SCCC va
tornar l’any 2012 reinventada, unint els instrumentistes de cobla de La Principal de la Bisbal amb la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), una iniciativa de l’Orquestra de Cadaqués que té per
objectiu contribuir a la formació dels joves talents musicals gironins i actuar de pont cap a la seva
integració al món de les orquestres professionals.

En una segona etapa de clara internacionalització del repertori, la SCCC va crear una Trilogia de
llegendes, que conformen els treballs Llegendes del Cinema, Llegendes del Musical i Llegendes del Pop
& Rock, enregistrats en anys consecutius (2012, 2013 i 2014) a l’Auditori de Girona. I finalment, al 2015,
la formació va presentar un treball recull de les seves peces més emblemàtiques: SCCC: The Very Best.
Després de Tossudament Llach, amb el que va guanyar el Premi Enderrock 2017, la Simfònica de Cobla
i Corda de Catalunya va presentar l’any passat la primera versió íntegra de Cançó d’Amor i de Guerra, el
seu novè treball, amb el que va rebre el Premi Enderrock 2018. El novembre passat la SCCC va estrenar
amb gran èxit de públic l’òpera Llull, el seu projecte més ambiciós, amb llibret de Jaume Cabré i música
de Francesc Cassú i amb el que va rebre el seu tercer Premi Enderrock consecutiu.

Per a més informació:
Anna Estanyol - comunicacio@olivergrafic.com - 659744173

Entrevistes ràdio
Ràdio Terrassa
El Submarí
Dijous 16 de maig de 2019

https://www.ivoox.com/submari-sarsuela-canco-d-039-amor-i-de-audiosmp3_rf_35920626_1.html
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La primera “Cançó d’amor
i de guerra” en versión íntegra
O
>

gira que recala esta noche en Terrassa se han recuperado dos números totalmente inéditos, escritos
en las partituras originales, pero
nunca grabados, y por primera vez
los textos hablados de la obra, lo
que permite seguir mejor el hilo argumental. Para ello se ha contado
con el asesoramiento de Joan Casas, que en 2006 realizó la edición
crítica”. Y en la interpretación, con
solistas de primera línea. La soprano Marta Mathéu, el tenor Roger
Padullés y el barítono Toni Marsol
interpretan los papeles principales,
esto es, a Francina, Eloi y el Avi Castellet respectivamente.

La Polifònica de Puig-reig y la SCCC interpretan esta noche la célebre zarzuela

LA HISTORIA DE ELOI Y FRANCINA
Lluís Capdevila era una gran conocedor de la Revolución Francesa, y
situó la obra en el año 1793, cuando el rey Luis XVI acababa de ser
guillotinado. En este momento histórico, y en un pequeño pueblo de
la comarca del Vallespir, desarrolla
la historia de amor entre dos jóvenes: Eloi, operario de una fragua
que se convertirá en capitán del
ejército republicano y revolucionario, y Francina, hija del dueño de la
fragua, que también es codiciada
por Ferran, el hijo del alcalde. Musicalmente, la obra fusiona cierta
inspiración wagneriana con elementos del folclore norcatalán. Z

Una escena de la “Cançó d’amor i de guerra”, que la Polifònica de Puig-reig y la SCCC ofrecen hoy en el Centre Cultural.

Santi Palos
El pasado 26 de abril, el Cor
Montserrat de Amics de les Artsestrenó su adaptación de la zarzuela
o opereta“Cançó d’amor i de guerra”, y hoy, apenas tres semanas
después, vuelve a representarse en
Terrassa, esta vez en el Centre Cultural, en un montaje más ambicioso y a cargo de dos formaciones
profesionales, la Polifònica de Puigreig y la orquesta Simfònica de Co-

bla i Corda de Catalunya (SCCC).
Estrenada originalmente en 1926,
y con un gran éxito, en los últimos
años ha crecido el interés por esta
zarzuela, la más popular de todos
los tiempos en lengua catalana, por
el redescubrimiento de su calidad
musical, y quizá también por la lectura que puede hacerse de la historia que narra en relación a la actualidad política del país.
La SCCC señala que será hoy la
primera vez que se podrá ver en Te-

rrassa la versión íntegra de esta
obra, ambientada en la comarca
del Vallespir (Catalunya Nord), y
que se titulaba originalmente “Els
soldats de l’ideal”.La expresión “el
Ideal” era a principios del siglo XX
un eufemismo para referirse a la
Revolución Francesa. Cuando iba
a estrenarse, en ese 1926, era en
plena dictadura de Primo de Rivera, y el gobernador civil de Catalunya de entonces, Joaquín León Milans del Bosch, la hizo prohibir. Pa-

Silvia Federici llenó el Ateneu Candela
Posiblemente el Ateneu Candela nunca
haya registrado un lleno como el que tuvo
el lunes con el encuentro-conferencia con
Silvia Federici. Esta historiadora, que revisa la tradición marxista desde el feminis-

mo,habló de la caza de brujas como una forma de violencia contra las mujeres, de apropiación de su fuerza de trabajo . También
denunció el uso de cierto “feminismo” para
promover el neoliberalismo. FOTO: ALBERTO TALLÓN

rece ser que en una reunión que el
propio gobernador mantuvo con
los autores, les autorizó finalmente a estrenar la obra pero con el título cambiado y la supresión de algunas escenas que podían interpretarse como apologéticas de la
Revolución Francesa. En los primeros años de la dictadura franquista, la “Cançó d’amor i de guerra” estuvo totalmente prohibida.
En la versión que la Polifònica de
Puig-reig y la SCCC ofrecen en la

LO S DATO S
■ Obra: “Cançó d’amor i de guerra”
■ Autores: Rafael Martínez i Valls
(música) y Lluís Capdevila y Víctor
Mora i Alzinelles
■ Intérpretes: Polifònica de Puig-reig
i Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC)
■ Fecha: Hoy, ocho de la tarde
■ Lugar: Centre Cultural Terrassa
■ Precio: 8-22 euros

Tertulia con el director de Diari de Terrassa
Pedro Millán, director de Diari de Terrassa,
protagonizó ayer el almuerzo-tertulia de
este mes del Ateneu Terrassenc. Millán habló del recorrido que todavía puede tener
la prensa de papel, y sus diferencias y com-

plementariedades con la digital, y del ejercicio del periodismo “de proximidad”. Los
asistentes se interesaron especialmente por
la relación entre la “neutralidad” y la “imparcialidad” de la prensa. FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI.
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El Antic Poble de Sant Pere
acoge la fiesta de dos días de
la Santa Cruz de Canjáyar
O
>

breves

Hoy tiene lugar la procesión y la elección de los Canjilones

Santi Palos
La Hermandad de la Santa Cruz
del Voto de Canjáyar en Terrassa y
la A.C.A Amigos de la Santa Cruz de
Canjñayar organizan cada primavera su fiesta en torno a la reliquia,
una réplica de la cual se conserva
en la iglesia de Sant Pere, que también tiene carácter de hermanamiento entre la cultura de esta localidad de Almería y la de Terrassa,
y entre la andaluza y la catalana.
La edición de este año tendrá lugar este fin de semana. Arranca hoy
a las 9.30 de la mañana, en la plaza
de Canjáyar, con un desayuno de
entidades (a base de huevos fritos).
A las cinco de la tarde, en la sala
Crespi se desarrollará la “Tarda Mu-

sical”, con actuaciones y recitados
de poesía a cargo de diversos jóvenes de la entidad, y el concierto del
grupo La Fresca, de Sant Pere de
Riudebitlles, con un repertorio de
versiones de rock catalán. El acto
también incluye la proclamación
de los “Canjilones de Honor 2019”.

CON GRUPOS DE CULTURA POPULAR
El acto central de la fiesta es la procesión que, con las imágenes de la
Santa Cruz de Canjáyar y Sant Pere,
se desarrollará a partir de las 8.30
de esta tarde, con participación del
grupo de “trabucaires” Bandolers
de Terrassa y la Banda de Matadepera. El recorrido comienza y acaba en la Seu d’Ègara, tras llegar a la
plaza de la Creu Gran por el puen-

te de Sant Pere y volver a la plaza
Mossèn Homs, y el paso por las calles de Joan Duch, Bonaventura
Castellet y Major de Sant Pere.
La segunda jornada de la fiesta
comenzará mañana a las 10.30 de
la mañana, con la actuación en el
interior del recinto de la Seu d’Ègara de cinco grupos de cultura popular terrassense: Esbart Egarenc
(veteranos), Bastoners de l’Antic
Poble de Sant Pere, Diables de Sant
Pere, Geganters de Sant Pere y Drac
de Terrassa. A las 12.30 de la tarde,
el obispo de Terrassa oficiará en
Sant Pere la misa en honor a la
Santa Cruz del Voto de Canjáyar. El
programa se cierra con la comida
de hermandad en el restaurante El
Cultural, de la Rambla d’Ègara. Z

Anterior edición del festival Holi de Terrassa SANTI OLIVET

El festival Holi se aplaza al 2 de junio
por la previsión de lluvia para el domingo
“No podemos arriesgarnos a que llueva”, afirma Maria José Rodríguez, del grupo de batucada Terrassamba, que desde el año
2015 organiza en Terrassa, en el Parc de Vallparadís, el festival
Holi, e inicialmente volvía a hacerlo mañana. La previsión metereológica es adversa, y por ello Terrassamba ha pospuesto al 2 de
junio, también domingo, esta celebración de la primavera de origen hindú, en la que los participantes lanzan polvos de colores.

Diables de Terrassa celebran hoy su diada
de la colla con “aquelarre” y “correfoc”
Los Diables de Terrassa realiza hoy su Diada de la Colla. De cinco a siete de la tarde, harán talleres infantiles en el Raval. A las
ocho de la tarde, en la plaza del Vapor Ventalló, tendrá lugar un
“aquelarre” de brujas, seguido de los “versots” (8.30), y malabares y tabalada (8.45). A las 9.30 de la noche, en la calle de Sant
Pere, arrancará un “correfoc” por el centro, que incluye, en la plaza de la Torre del Palau, una “encesa” relacionada con el “aquelarre”. Escarrufaverros Dimonis de Campanet (Mallorca), Dimonis
de Puigcerdà y Diables de Vilasseca son las colles invitadas.

Entrega de premios del concurso de
cuento e ilustración Natàlia Sallès 2019
La Biblioteca Central acoge hoy, a las seis de la tarde, la entrega
del 1r Premi de Conte i IL·lustració Natàlia Sallès, organizado por
la Escola El Cim. Las obras finalistas son “Famílies com cal”, “Il·lusionari”, “El llagut a la deriva”, “Banys” y “Dolça mar” (relatos) y
“Banys”, “Paisatge” y “Cavallera de nobles armes” (ilustraciones).

La “Cançó d’amor i de guerra” llenó el Centre Cultural
La orquesta Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) y la coral Polifònica de Puig-reig ofrecieron el jueves la primera representación en Terrassa
de la versión íntegra de “Cançó d’amor i de guerra”.
Esto es, con las partes habladas de la obra, y los dos
números, nunca grabados, que el gobernador civil

de Catalunya, Joaquín León Milans del Bosch, obligó a suprimir para autorizar en 1926 el estreno de
esta célebre zarzuela, a la que también hizo cambiar
su título original (“Els soldats de l’ideal”). La función
tuvo lugar en el Centre Cultural, que prácticamente
se llenó, y entusiasmó al público. FOTO: ALBERTO TALLÓN

Lluís Soler recita esta noche “Canigó”
de Jacint Verdaguer en Amics de les Arts
El actor y rapsoda Lluís Soler realiza hoy, a las 9.30 de la noche,
en Amics de les Arts, un recital de poemas de Jacint Verdaguer,
centrado en su libro “Canigó”. Se enmarca en las exposiciones
obre Verdaguer y Vidal i Barraquer que acoge el Centre Cultural,
de las que el domingo, a las doce del mediodía, tendrá lugar la última visita guiada (por el profesor Ramon Palau) y gratuita.

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14
Cinemacatalunya@terrassa.cat
www.terrassadigital.cat/cinema
■ LOS HERMANOS SISTERS
16:45 / 19:20 / 21:50 h.
■ DE LA INDIA A PARIS EN UN ARMARIO DE IKEA
19:30 / 22:00 h.

CINESA
■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Margarida. Tel. d’informació i reserves: 902 333
231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231.
■ HELLBOY
Digital 16:30 17:55 19:15 20:25 22:00 23:00
00:40
■ ¡SHAZAM!
Digital 15:40 23:55
■ CAPITANA MARVEL
Digital 23:25

■ CASI IMPOSIBLE
Digital 16:35 19:10 21:50 00:25
■ CEMENTERIO DE ANIMALES
Digital 23:40
■ DE LA INDIA A PARIS EN UN ARMARIO DE IKEA
Digital 15:45 21:45 23:50
■ DUMBO
Digital 16:00 18:20 21:05
■ EL AÑO DE LA PLAGA
Digital 15:25 17:40 19:45 22:10 00:15
■ EL PARQUE MÁGICO
Digital 15:55

■ KEEPERS, EL MISTERIO DEL FARO
Digital 23:15
■ LA INTERVENCION
Digital 15:10 18:00 20:20 22:30 00:50
■ LO DEJO CUANDO QUIERA
Digital 15:45 18:10 20:15 22:20 00:30
■ LOS HERMANOS SISTERS
Digital 16:55 18:30 21:30 00:00
■ MIA Y EL LEON BLANCO
Digital 15:15 17:30 19:40
■ POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU
Català 15:35
Digital 16:05 16:25 17:00 18:15 18:45 19:20

20:35 21:10 22:45 00:55
■ SOMBRA
Digital 16:10 19:00 21:35 00:20
■ TIMADORAS COMPULSIVAS
Digital 15:50 17:50 20:10 22:15 00:15
■ UGLY DIOLLS: EXTRAORDINARIAMENTE FEOS
Digital 15:20
■ UN HOMBRE FIEL
Digital 16:20 18:10 20:05 22:10 00:00
■ VENGADORES: ENDGAME
Digital 16:15 17:20 18:05 18:25 19:35 20:00
21:40 22:25

El Centre Cultural Terrassa programa la zarzuela
"Cançó d’amor i de guerra"
REDACCIÓN
08/05/2019 17:12

Terrassa (Barcelona), 8 may (EFE).- El Centre Cultural Terrassa llevará la zarzuela "Cançó
d’Amor i de Guerra" por vez primera a la capital vallesana, con la participación de la Polifónica
de Puig-reig y la Simfònica de Cobla y Corda de Catalunya.
La reconocida zarzuela catalana contará también con solistas catalanes de primera línea, como
Marta Mathéu, Roger Padullés y Toni Marsol, en los papeles principales, y con la Polifónica de
Puig-reig en las partes corales, dirigidos musicalmente por Francisco Cassú.
La última grabación de "Cancó d'Amor i de Guerra" se hizo en 1974, con Montserrat Caballé,
Josep Carreras y Vicente Sardinero en los papeles protagonistas y el Orfeó Gracienc a cargo
de las partes corales, bajo la dirección de Antoni Ros-Marbà.
En esta nueva versión de "Cançó d’Amor i de Guerra", compuesta por Rafael Martínez Valls en
1926, se han recuperado dos números totalmente inéditos que estaban escritos en las
partituras originales, y también se han incluido para primera vez los textos hablados de la obra,
lo que permite al público seguir el hilo argumental de la obra.
Para este trabajo, la orquesta sinfónica ha contado con el asesoramiento del productor artístico
Joan Casas, que hizo la edición crítica en 2006.
Prohibida inicialmente por la censura de la época, "Cançó d’Amor i de Guerra" se sitúa en un
pueblo de la comarca del Vallespir durante la Revolución Francesa y refleja el complicado
momento histórico y social que es se vivió en esta zona del sur de Francia a finales del siglo
XVIII. EFE.
1010390

