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NOTA DE PREMSA RETROBEM LA SARSUELA 

El dia 5 d’agost de 2017, a les 10 del vespre, es va dur a terme a l’Espai Ridaura la novena edició de 

Retrobem la sarsuela. 

Detall de l’activitat: 

La novena edició de Retrobem la sarsuela va incrementar el nombre d’artistes i també es va ampliar el 

repertori. 

Artistes: 

Tenors: Josep Lluís Blanch, Pedro Calavia i Jorge Morata 

Sopranos: Núria Vilà, Cristina Escolà i Núria Lamas 

Amb la participació de l’orquestra de l’Aula Lírica de Granollers, sota la direcció d’Aníbal Gil i la 

presentació de Rafael Miralles. 

L’esdeveniment, a més de fragments de sarsueles, va incloure òpera, opereta i balades. Es va dividir 

l’espectacle en dues parts; la primera a càrrec de les veus masculines que o bé individualment o tots 

tres alhora, van interpretar Oh sole mio, Funiculi Funicula, Nessun Dorma, Granada, El último 

romántico, Luisa Fernanda, El trust de los tenorios, Rigoletto, El huésped del sevillano, La viuda alegre, 

Pirineu i Amigos para siempre. 

La segona part, a càrrec de les tres sopranos, van contraatacar amb una versió femenina d’ Oh sole mio 

i van continuar amb Chateau Margaux, La tempranica, El rey que rabió, Bohemios, La viuda alegre, 

Buffo di gatti, La generala i El barberillo de Lavapiés. 

La nit va acabar amb Con te partiro i el brindis de La traviata amb tots sis alhora. I, com és habitual, es 

va acabar la nit amb públic i artistes cantant alhora la Marcha de la Amistad, de la sarsuela Los 

Gavilanes de Jacinto Guerrero. 

Un Espai Ridaura ple a vessar i un públic enfervorit ens obliga a preparar ja des d’ara el 10è aniversari. 
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