
CULTURA I ESPECTACLES 

L'opereta es representarà dissabte i diumenge al teatre de Can GOlnÒ 

La Companyia de Sarsuela de 
Mollet estrena 'La Dogaresa' 
TONI L()PI~I 

Mallet der Vallà .. I.a ('om

pan)'l;l de Sarsuela de Mullel i 
l'A~,(luació \-Iusita] Pau 
Ca",lh cqrenen. aque~1 (:ap de 
"Clmana al tcatre municipal de 
Cim Gom;'¡. La l)ogorc\(/. una 
\lfJ'I!n:ta ell tim ,¡ctc,. obrit ofigl 
n<ll lici Il1c"trc R<lracJ Millün 
.. obre un llihret d'Anwnin 
Ltipet \1om ... L't.~ .. lrcna c' farà 
en duc .... c .... iorh. di ..... ;jhtc OI Il' .. 
deu dI!! \c .. prl". i lliurncngc'l 
do, quart .. de \uil del "c'prc. 
Un tota! de 7 C;lnlanl~ wli .. tc". 
15 cantaire, i 26 mú~il:" ¡.k l'or
quc"tra simfònica participen en 
aque\! gran e~pectacle. ilmb 
po .. ada en e<¡cena de Mana Bu!,
queb. I.hrecci6 musical a càrrec 
d'Enric A7Uaga. 1 coordinació 
de Joan A Salom 

1--,/ f)o8(lrt'_~a. c~trcnada l'any 
1921. ¿~ una opereta d'època. 
ccntradii en e l ~egle XV III ila
lià_ Protagon1l7a l'acció una 
companyia de còmic~ amhu
lanb quI.' po~a cn e .. ccna hl .. tú
ries d'abu<¡o .. ~enyon;l" 1 J'a-

mor .. plebeu~. el tcma lr.tdlcio
nal de la nn;a ohligada a ca ... ar 
.. e amb qUI no vol. El ,enyor é~ 

ci Du'l de VenèCia (José Anta
nio Pi nedo). un vell xaruc que 
fent valer el dret \ènyonal pren 

com a muller Marictla (Isabel 
Cano). una jove enamorada del 
gondoler Paolo (Josep Lluís 

EL 9 NOU 

Blanch). que e .. Jugarà la vida 
per .. al var el seu amor. però que 
k la l'ompetència del bufó Mic
conc (joan A. Salam). lamb¿ 
enamoral dc la JOvc_ Altre .. per
.. onat ge .. són Marco (Ramon 
Rodn gue/) i Rmina (Mana Pi). 
amic .. d'en Paulo. que planeJa
ran com ajudar-lo I .. ah-ar 
Manetta. aprofitant l'avaricia 
del vell mercader Zabulon 
(Paco Farrê). Eh a ltre .. d()~ 

soli!.te~ ~6n Josep Eli/:Jldc. en 
el paper d'Adequïn, i Chi qui 
Cerd:\n, com a bruixota. 

L'obr:! e ... planll!Ja com Ull 

I11cgatc.ure. un teatre dinIn! del 
tealre. en què eh per~onalg.e .. 
.. Ón arquetip"', \imbol .. d'idee). 
rcprc .. cnlaciun\ de conc..:ple .. 
com l':¡\,lricla, 1"1 .. llÍcia o l'a · 
l11ur, ,Im h Ulla clar¡¡ in~rlr¡¡c i ó 

en la emilil/l'dia IJd/'.\rtt' ¡talhl
nil; c...t dir. J,ll DO,!IUt'_\II~ .. ulla 
repre\entaciü teatral rJintre rJ'u
n;¡ ;¡hra junció. Aque~1 fc t crea 
confll~iú en el públic. que nu 
...Ip quan comença la rc:lIilat i 
quan IOl Jïn:ió, 
A handa dc la inl('rpret:tció de 

la Companyia de Sarsue la. que 
:ni<ll farà 10 anys. ha pan lc ipm 
cn l'ohra un ampit equip de 
col,lll lmrarJor ... formal en tre 
d'altres pa Anna Comadra en el 
d is...elly de dcçoraL", Mana Bus
quel~ en l'espai escènic, Enric 
A7uaga en la direcció musical, 
Anna Maria Vi1.çarra en el dis
~ny de \lC~tuari. I Snúa Corbe
lla en el di~~eny de le, mà~ça

re .... 


