
""La Corte del
Faraón "" va

ser censurada
durantel
franquisme

El paper deis
actors, mo-
guts per les
seves veus,
fou I' esperat

~

La Companyia de Sar-

suela de Mollet va citar

tots els amants del gene-

re a presenciar dissabte

passat a Can Goma el seu

darrer espectacle, La Cor-

te del Faraón.

Un mal dia, potser, per

sortir de casa; dissabte la

pluja no va cesar en la se-

va voluntat de xafar ac-

teso 1 els carrers de Mo-

.

llet es van tornar griso-

soso Pero dins el teatre de

Can Goma, la realitat era

ben diferent. De mica en

mica, els assistents ana-

ven ocupant els seients,

fins el punt que feia goig

veure tot el teatre pIe,

com en les poques grans

ocasions. Les entrades es-

taven numerades i hi va

haver qui, com jo,va te-

nir algún que altre pro-

blema ver trobar quina

Magnificiencia i eleganc
Amb aquestes paraules e
realitzat per la Compan)

era exactament la seva
butaca. L'orquestra , di-
rigida per Enric Azuaga,
donava la benvinguda al
públic mentre afinava els
instruments. La Corte del
Faraón, l'obra del valen-
ciA Vicente Lleó que va
ser censurada durant el
franquisme, barreja sen-
sualitat, comicitat, doble
sentit i picaresca. A la fas-
tuosa cort del faraó d'E-
gipte, els reis, els nobles
i els sacerdots estan es-
pectants a l' arribada vic-
toriosa del general Puti-
faro Així com també l' es-
pera la jove tabana Lata,

que li ha estat destina-
da per esposa. Pero Puti-
far arriba ferit, ocultant
que té mal a una de les
parts del cos més im-
prescindibles per consu-
mar el matrimonio 1 l'i-

ia professional.
:s podria descriure el treb/
lia de Sarsuela de la nosl

"--#

nici de la comedia es pro-
dueix amb el legal que li
talan els faraons: un es-
clau israelita de nom J o-
sé que sera el seu marmitó
de cuina.
L'espectacle ofert per la
companyia molletana va

brillar, especialment, per
la majestuositat del ves-

tuari, dissenyat seguint
la línia histórica de l'ar-
gument. Amb uns deco-
rats senzills, els diferents
quadres es van anal suc-
celnt de forma lleugera,
fent pujar l'ínteres del pú-
blic en cada escena.
El papel delsactors, mo-
guts per les seves veus,
va ser l'esperat. Acom-

u!
'fa ciutat.

--
panyats i dirigits pel rit-

me que marcava la mú-

sica, interpretació, hu-

mor i dansa van anal en-

ganxant el públic amb 1'0-

bra.

Sens dubte, una opereta

que Vicente Lleó va es-

criure per passar-ho bé.

Tot plegat, enmig d'uns

dialegs i d'unes lletres

musicals vives d'ironia.

El treball que la Com-

panyia de Sarsuela de Mo-

llet ha realitzat amb la

posada en escena de La

Corte del Faraón no va des-

cebre¡ sens dubte, un re-

flex deIs onze anys d'e-

xistencia de la formació

molletana.8G.LL


