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La sarsuela El duo de la africana arriba a Terrassa 

coincidint amb la XI Fira Modernista de la ciutat 
 

La Companyia Josep Maria Damunt farà reviure la popular sarsuela El duo 
de la africana al Centre Cultural Terrassa, el diumenge 12 de maig.  
 
Aquesta temporada 2013, el Centre Cultural Terrassa ha programat dues 
representacions de sarsuela, ambdues de la Companyia de Josep Maria 
Damunt. Després de la popular sarsuela catalana Cançó d’amor i de guerra, 
aquest diumenge es representarà El duo de la Africana, sarsuela estrenada 
l’any 1893 al Teatre Apolo de Madrid.  
 
El duo de la africana 
 
Una humil companyia d’òpera es prepara per representar l’obra L’Africana de 
Giacomo Meyerbeer. Mentrestant, el mesquí i malcarat empresari de la 
companyia, Querubini, es proposa estalviar al màxim i no pagar a cap dels 
artistes. Tant és així que varis episodis de l’òpera s’escenifiquen amb decorats 
vells que l’empresari compra de segona mà. 
 
El tenor de la companyia, Giuseppini, un jove de bona família que ha fugit de 
casa seva, s’enamora perdudament de la soprano, Antonelli, que resulta ser 
l’esposa de l’empresari avar. Durant els assajos, el tenor aprofita per abraçar a 
la seva enamorada sense pudor davant de la Companyia i del propi empresari 
que, cada cop, està més furiós i gelós. 
 
En ple assaig general es presenten les autoritats al teatre i suspenen la 
representació al·legant la falta de pagament als artistes. Seguidament, se’ls 
enduen a tots a la presó, excepte a Giuseppini i a Antonelli que aprofiten el 
moment per a jurar-se amor etern.  
 
Cia. Josep Maria Damunt 
 
Josep Maria Damunt va néixer el 15 de febrer de 1938 a Nulles (Tarragona). 
Poques setmanes després es va traslladar a Barcelona on va cursar els seus 
estudis musicals. Va ser el seu professor de música de l’escola de primària, 
també de l’Escola Municipal de Música de Barcelona, qui va orientar el futur 
compositor cap als estudis musicals, que va cursar en aquest darrer centre, a 
més de realitzar la carrera completa de cant amb l’eminent soprano Mercedes 
Capsir. 
 
Després d’una llarga experiència dins el món de la música i, especialment, en 
el gènere de la sarsuela, l’any 1967, va decidir formar la seva pròpia 
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companyia de sarsuela, amb que va debutar el juny d’aquest mateix any en el 
Teatre de Tarragona. La presentació de la companyia a Barcelona va tenir lloc 
el 7 de setembre de 1971, al Teatre del Parc d’Atraccions de Montjuïc, amb la 
representació de Marina. El juny de 1972 es va presentar la Companyia al 
complet al Teatre Victòria de Barcelona, amb una representació especial de 
Luisa Fernanda. 
 
No obstant, una de les estrenes claus va ser l’any 1975 amb la reposició de la 
famosa opereta La corte del Faraón. La seva recuperació per a l’escena lírica 
va ser obra del mestre Damunt, ja que fins aleshores la seva representació 
havia estat prohibida pel règim de Franco. 
 
A partir d’aquest moment, el mestre Damunt va recórrer moltes ciutat 
d’Espanya. Va actuar al Teatre de la Zarzuela de Madrid (1973) per dirigir la 
reposició de La leyenda del beso, i va actuar com a director convidat a les 
companyies Ases Líricos i Companyia Lírica Española. Aquesta activitat ha 
continuat fins a l’actualitat, i fins i tot, s’ha vist incrementada a partir de 1997 
gràcies a la direcció artística i musical del Festival de Zarzuela de las Palmas 
de Gran Canaria. 
 
En la seva faceta de compositor líric, ha composat la sarsuela Sueño de 
Gloria, amb llibre de Ricardo Moscatelli Recio.  
 
 
Les dades: 
 
Sarsuela: El duo de la africana 
Cia. Josep Maria Damunt 
Sarsuela en dos actes i tres episodis 
 
Música: Manuel Fernández Caballero 
Llibret: Miguel de Echegaray 
Direcció d’escena i musical: Josep Maria Damunt 
Repartiment:  
Mª Àngels Damunt, soprano 
José Antonio Moreno, tenor 
Elena Martínez, tiple còmica 
Fernando Velasco, primer actor 
Isabel Arbones, primera actriu 
Fernando Mascaró, actor 
Manuel Solas, actor 
José Rovira, actor 
Juan Sáez, actor 
 
Cors i Orquestra Teatre Líric de Barcelona 
 
Data: diumenge 12 de maig  
Hora: 18h 
Preu: 30€ 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda de localitats:  www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

