
MÚSICA / L'obra, dirigida per Peter Gadish, es representa en doble fundó el cap de setmana a Can Goma

El grup Ciutat de Mollet estrena
la sarsuela 'Luisa Fernanda9

MONTSE ERAS

La Companyia de Sarsuela Ciutat
de Mollet presentará aquest cap de
setmana el muntatge escénic Luisa
Fernanda, del compositor Federico
Moreno, amb llibret d'ell mateix i
Guillermo Fernández Shaw.

L'adaptació, amb direccíó escé-
nica de Peter Gadish i musical de
Jordi González Vergés, será prota-
gonitzada peí coordinador de l'es-
pectacle i baríton Joan Antoni Sa-
lom (que representa el paper de
Vidal), les sopranos Isabel Cano
(Luisa Fernanda) i Nuria Climent
(Carolina), i el tenor Sergi Bellver
(Javier). També participen a l'obra
Carme Andrés, Ramón Rodríguez,
Pepín Villarrazo, Antonio Casellas,
María José Pina, Alvar Yáñez, Che-
ío Vega i Víctor Yáñez, a mes deis
cors i l'orquestra titulars de la com-
panyia. L'esceno grafía i els vestua-
ris també han estat dissenyats per la
mateixa formació, de la má d'Ana
María Gras i Vidal. Per la seva ban-
da, Joan Vallbona, de l'Esbart Dan-
saire de Mollet, i Diana Gadish
s'han encarregat de la coreografía
de l'espectacle.

La temporada passada la companyia estrenava 'Los Gavilanes'

El muntatge, dividit en tres actes
i amb una durada d'unes dues ho-
res, es podrá veure al teatre de Can
Goma dissabte a les 10 del vespre i
diumenge a les 6 de la tarda.

Luisa 'Fernanda es la sarsuela
mes coneguda de Federico Moreno
Torroba (Madrid, 1891). L'obra, es-
trenada al 1932, "está ambientada a

I'época d'Isabel II, durant la revolta
republicana de setembre de 1868.

UNA OPERETA ROMÁNTICA

Aquesta sarsuela explica un drama
amores entre-una jove humil (Luisa
Fernanda) i un militar a qui acaben
d'ascendir a coronel (Javier) i que

tracta amb despit la prota-
gonista. Es per aixó que
Luisa Fernanda decideix
acceptar la petició de ma-
trimoni de Vidal Hernan-
do, un ric terratinent.

En els seus tres actes
s' hi inclouen diversos
passatges célebres dins la
historia d'aquest genere,"
com l'ária De este apaci-
ble rincón, el Coro de los
Vareadores o 1''Habanera
del Savoyano. L'éxit de
í'obra es reflecteix en les
mes de 10.000 representa-
cíons que se n'han feí des
de la seva estrena.

La companyia, dones,
espera repetir amb aques-
ta obra l'éxit de públic
deis dos muntatges ante-

riors, La Corte del faraón i Los Ga-
vilanes, amb les quals va esgotar tot
l'aforamení del teatre municipal.

Les entrades anticipades per a la
sarsueía Luisa Fernanda es poden
adquirir al centre cultural La Mari-
neta aquest divendres a un preu de
12 euros, o be a la taquilla de Can
Goma, per 15 euros. O

J.E.F./ARXIU


