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CULTURA I ESPECTACLES 

La Companyia de Sarsuela de Mollet 

toma amb 'La corte del faraón' 
l.F. 

Mollet del Vallès La Com

panyia de Sarsuela de Mollet, 

de l'Associació Musical Pau 

Casals, tornarà a representar 

-diumenge al teatre de Can 

Gomà, a les sis de la tarda- l'o

pereta La corte del faraón, que 

tan bona acollida va tenir el 

mes de maig passat, quan es va 

representar per primera vegada. 

El muntatge, que és el novè en 

la carrera d'aquesta formació 

molletana, té una durada apro

ximada d'I hora i 15 minuts i 

està dirigit escènicament per 

Marina Julià i musicalment per 

Jordi Gonzalez Vergés. 
A la primera part es represen

tarà la sarsuela La corte del 

faraón en un acte i cinc qua

dres, amb música de Vicent 

Lleó i lletra de Perrín y Pala

cios. A la segona es presentarà 

un recull antològic titulat Con

certants, romances i cançons, 

sota la direcció del nou director 

musical de la companyia, Jordi 

Gonzalez, nascut a Barcelona 

fa 35 anys, actualment tenor a 

l'Orfeó Cata i director de la 

coral de Lliçà de Vall. En 

aquesta segona part s'interpre

taran peces de La tahernera del 

puerto, La Linda tapada, La 

rosa del azafran i El cantar del 

arriem. La soprano serà Isabel 

Cano i el baríton Joan A. 

Salom. 
L'aposta de la companyia 

molletana és arriscada i trenca

dora, i passa per representar l'o

bra de Lleó com una opereta, 

ressaltant el seu valor musical. 

L'acció sc centra a Egipte, a la 

cort del faraó, quan tothom 

espera l'arribada d'un general 

que s'ha de casar amb una boni

ca jove. Aquest, però, arriba 

ferit i amb un esclau israelià, 

innocent i atractiu, com a regal 

de noces. L'espectacle està 

representat per una quarantena 

d'actors i actrius. Els intèrprets 

principals de La corte del fara

ón són Guillem Costa, Maria 

Rosa Serrano, Maria Pi, Ramon 

Rodríguez, Josep Elizalde i 

Lourdes Suarez. 
Les entrades es poden comprar 

per endavant a La Marineta al 

preu de 10 euros i una- hora 

abans de la representació per 

12 euros. 


