
                            

 

Barcelona esdevindrà el 2014 capital  de la 
Sardana amb prop d’un centenar d’activitats 

sardanistes 

 

� La versió concert de la rondalla La Santa Espina, q ue es podrà 

veure el 15 de març a les 21 h al Barcelona Teatre Musical, serà un 

dels plats forts de la inauguració 

 

� El Fossar de les Moreres acollirà el 8 de març l’ac te de proclamació 

de la capitalitat, mentre que l’avinguda de la Cate dral albergarà la 

festa inaugural 

 

� Concerts, debats, exposicions, ballades i presentac ions de llibres i 

discos destaquen entre el programa d’activitats que  se celebrarà al 

llarg de l’any 

 

Barcelona, febrer de 2014. La ciutat de Barcelona arrenca el seu extens 

programa d’activitats sardanistes per al 2014 amb motiu del relleu que ha rebut 

d’Arenys de Munt, i que converteix la ciutat comtal en capital de la Sardana 

2014.  

 

El proper dissabte 8 de març Barcelona donarà el tret de sortida a un projecte 

que aspira a ser punt de referència de la sardana i la dansa catalanes, i que 

s’iniciarà amb un acte protocol·lari obert al públic. El Fossar de les Moreres i 

l’avinguda de la Catedral acolliran els primers actes festius: la proclamació 



institucional (a partir de 11.30h) que inclourà el lliurament de la bandera de la 

Capitalitat, el pregó de l’escriptor Màrius Serra, la ballada de sardanes  i la 

festa popular inaugural (17h). 

 
 
El plat fort  
 
La inauguració oficial de la Capitalitat culminarà amb la programació de la 

rondalla –teatre líric català- La Santa Espina en versió concert, que esdevindrà 

el millor pòrtic d’una capitalitat que ja festeja el Tricentenari dels fets del 1714. 

L’obra, estrenada per primer cop l’any 1907 al teatre Principal de Barcelona i 

pràcticament oblidada de les programacions estables dels grans equipaments 

musicals, tindrà lloc el 15 de març a les 21h al Barcelona Teatre Musical.  

 

L’espectacle, de caràcter fantàstic i amb un rerefons de reivindicació nacional 

en un període polític delicat, aspira a convertir-se en una fita històrica i repetir 

l’aclamació popular de públic i crítica que va tenir durant l’any de la seva 

estrena (se’n van fer més de dues-centes representacions). L’obra, amb música 

del mestre Enric Morera i lletra d’Àngel Guimerà, serà interpretada per 

l’Orquestra Simfònica del Vallès sota la batuta del Rubén Gimeno, recuperant 

així la partitura original escrita per a orquestra simfònica. Els tres rols principals 

de l’obra estaran interpretats per grans solistes vocals: la mezzosoprano 

terrassenca Anna Alàs, el tenor David Alegret i el baríton Enric Martínez-

Castignani. Arrodonirà el repartiment musical la coral Polifònica de Vilafranca. 

La narració de l’espectacle anirà a càrrec de l’actriu Vicky Peña . 

 

Un any ple d’activitats 

A banda de les activitats de vessant més institucional que tindran lloc durant les 

jornades inaugurals, destaquen els concerts  de diverses cobles, conferències  

i debats  amb l’objectiu de promoure i donar valor a la sardana, la inauguració 

de l’exposició Vicenç Bou i  d’Arxius del Fons de la Biblioteca de 

Catalunya , i la presentació del llibre de Jesús Ventura , així com la presència 

d’activitats en el marc de les festes locals . Més d’una vintena d’actes 



extraordinaris se sumaran a la pròpia activitat sardanista organitzada a la ciutat 

de Barcelona, situant el nombre total d’activitats programades dins els dotze 

mesos de durada de la capitalitat a l’entorn d’un centenar. 

 

Amb tot plegat, les entitats impulsores (la Federació Sardanista de Catalunya, 

la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular) busquen 

reconèixer la tasca de les persones i entitats implicades en la divulgació de la 

sardana i la música per a cobla en un rerefons festiu. 

 

Més informació aquí 

  

 

Contacte:  
 
Departament de Premsa de l'Institut de Cultura de Barcelona / premsaicub@bcn.cat / 

933161069 

Departament de Premsa de la Federació Sardanista de Catalunya / premsa@fed.sardanista.cat 

/ 933197637 

 
 
Contacte de premsa: 
 
Marc Gall · Zuriñe Madinabeitia  
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 
Bertran 18-20, Àtic. 08023 Barcelona 
T. [00 34] 933 10 60 44  
M. [00 34] 618 592 710 (Zuriñe)  


