
L'escenari del teatre de Can Gamà rep la 
producció 'El desvàn de la Sarsuela' 
'El desvan de La Sarsuela' es el titol de la nova producció de l'associació Fòrum 
Abella, que s'estrenarà aquest dissabte al t eatre de Can Goma, i que presenta un 
recull antològic de muntatges anteriors de la companyia. 
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L'e speet.cte s'endin sa a les go lfes de l'entit.t i re men. entre 
bagu ls i .rm aris per extreure 'n els temes de muntatges .nteriors 
que mes han fet gaudir als seus integrants . Mi El de sv,;n de L. 

Sarsuela reruper. cançons co m No puede ser ,de la Ta berner. 
de l Puerto: Pirineu , de Cançó d'amor i de guerr.: Los repatria dos, 
de Giga n!e" y C. bezu oo s: M iv. ,de L. Corte de F.r.ón. T. mbe 
es recordaran els temes de Lu;"" Fernan da, Los Ca'; l.n." La 
leyenda de l beso, La rosa de l az.¡¡lr';n , Bohemios , El c.ntar de l 

arriero , El Barberill o de La. ap ies i L. Verbena de I. Pa loma, entre 
altres 
Amb aQuest rerull clram atit:¡¡t de ls mill ors temes de les 
procluccions rea lit:ades per Fòrum AIl ell ó, l 'entitat vol Que el pú ~l i c 

els .jucli a tronar la mill or cançci , aixi co m preten ler una antolog ia 
de ls te mes de sarsue la mes cone guts. A El des"';n de La 

Sarsuel. , I. co mpa n~ a desvema històries i anècdotes de l'entital 
Que busQue n l'humor i l 'emolMtat 
AQue sta nO\la producció , de dues hores de durada, ha comptat 
nOllament amb la direcció mus ic.1 de Jordi GonL<i leL Verges i la 
cli recdci escèn ic. de Peter i Diana Gadish. Els intèrprets 
prindpa ls d' EI desvan de La Sarsue l. scin el tenor Sergi Bel Olef , 
les soprano Rutil N.ba l i Isabe l Cano , els baritons Joan " Sa lom 
i M toni Casellas , la mellOsoprano Lourdes Su,;reI i el tenor 
cò mic Ramón Roc!rígueL Com ja ha estat habitua l en els da rrers 
muntatges, l 'entitat b.rreja els c.ntants proless iona ls amb els 
amateur. El cor i la orQuestra titulars de l'assodadó comp leten el 
reparti ment 


