
El grup fara dues representacions aquest cap de setmana al teatre de Can Goma

int~rprets solistes, i no ha
calgut aRar a buscar-De de
fora per interpretar un
paper determinat, sinó que
tots els personatges estaD fets
per gent de la companyia",
segons ha explicat la directora
de la companyia.
EIs únics papers que no estaD

interpretats per membres de la
companyia de sarsuela de
'Mollet del Valles són els de les
b~.larines que formen el cos de
darl~a del faraó, que seran
inte$etats per ballarines pro-
fessiona.ts. "La resta és cosa
riostra, nos i tot I'elaboració
deis vestits ¡deis decorats,
que són dignes de veure",
explica Carme:Andrés."

JORDIFANDIÑO
picaresques i fins i tot eroti-

ques que arrossega.
L'accióse centra a Egipte, a la

Mollet del Valle. La com- cort del faraó, quan totbom
panyia de sarsuela de Mollet espera l'arribada d'un general
portara aquest cap de setmana que s'ba de casar amb una
al teatre municipal de Can

Goma el seu darrer muntatge, . , _&& La corte del faraón, en una innocent i atractiu, com a regal

doble sessió, dissabte a.1es den de naces. L'espectacle esr.aple
del vespre i diumenge a les sis de sensualitat, comicitat i pica-
de la tarda. El muntatge, que resca- La música és de Vicent
és el nave en la carrera d'a- Lleó.
questa formació molletana,
esta dirigit escenicament per UN CANVIDE REGISTRE
Marina Julia i musicalment per IMPORT ANT
Enric Azuaga. Hi participen
una quarantena d'actors i
actrius.
La directora de la companyia,

Carme Andrés, explica que la
intenció de la companyia "és
donar a aquesta obra I'aire
d'opereta que té i que mai
s'ba expressat realment per-
que sempre s'ba representat
com un espectacle de
revista". Per a la directora,
aixo es deu al fet que va ser
una obra censurada pel fran-
auisme oer les connotacions

La corte del fara6n suposa un
canvi de registre important de
la companyia de sarsuela de
Mollet. que ja.ha arribat a 11
anys de vida, segons explica
Andrés: "Fins ara havíem
representat grans sarsueles,
amb un argument dramatic, i
ara hem volgut variar aques-
ta línia seriosa habitual per
donar-ti un altre aire."
Aixo s'ha notat fins i tot en la

representació, ja que "aquesta
obra no requereix graos


