PRIMERA PART

Amb el recital TERRA GALANA, Marta i Josep
Arbonés i Viviana Salisi ens proposen fer una passejada pel
repertori de la lírica catalana al llarg de cent anys, des dels
seus orígens a mitjan segle XIX fins a les cançons que es
van popularitzar al llarg del segle XX.
Anirem dels duets còmics que entretenien i tant feien
riure els nostres besavis i rebesavis a l’època de’n Pitarra,
fins a les cançons, sardanes cantades i havaneres que van
difondre Gaietà Renom, Emili Vendrell, Ramon Calduch i
altres, en èpoques en què gràcies a la música es podia
expressar un sentiment de pàtria i d’identitat fervorós.

Serenata
(de la sarsuela Setze jutges de 1858)

Joan Pujadas

Duettino
(de la sarsuela Els pescadors de Sant Pol)

Josep Teodor Vilar

Clavell del balcó (de les Sis cançons de carrer Enric Morera
amb text de Josep Maria de Sagarra)
Festeig (poema de Joan Maragall)

Eduard Toldrà

La Gavina (havanera)

Frederic Sirés

La Pepa maca (sardana)
Text de Joan Serracant i Cecília Màntua

Jaume Torrents

Duo de Roseta i Pepet
(de la sarsuela Dorm!)

Joan Rius

SEGONA PART

“Els pescadors de Sant Pol”, “De la terra al sol”, “La
puntaire”, “La Santa Espina”, “La Pepa maca” són, entre
molts altres, títols evocadors que ens emocionaran i ens
recordaran la riquesa del patrimoni musical català.
Una breu presentació de les peces i unes projeccions
d’imatges ajudaran a introduir-nos completament en
l’ambient de cadascuna.
Acompanyeu-nos en aquesta redescoberta de les
nostres cançons de sempre!
La junta d’ AMICS DE LA SARDANA

de Santa Coloma de Gramenet

Mare, vull ser pescador (havanera)

Antònia Vilàs

Himne de Barcelona (de la revista Charivari)

Rafael Martínez Valls

Duo de Princesa i Antonet
(de la sarsuela De la Terra al sol)

Nicolau Manent

Invocació al Pirineu
(de la sarsuela Cançó d’amor i de guerra)

Rafael Martínez Valls

Romanç de Santa Llúcia
(poema de Josep Maria de Sagarra)

Eduard Toldrà

Duo de Marina i Jordi (de la sarsuela Marina) Emilio Arrieta
Text en català de J.M. Camprodon
Cançó de’n Blai: Rosó
(de la sarsuela Pel teu amor)

Josep Ribas

La puntaire (sardana)

Joan Badosa

