
Fòrum Abellò estrena l'opereta 'La 
Generala' 
El Fòrum Abelló estrena aquest cap de setmana el nou espectacle de la temporada. 
un muntatge entre la sarsuela. a la qual tan acostumat esta, i l'opereta còmica. Es 
tracta de 'La Generala' , que es podrà veure dissabte (22h) i diumenge (18h) a Can 
Goma. 
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lil Gentl!~I~ es una de les obres mes coneoudes de l compos itor Am adeu Vives (Barce lona, 1871 ), al costat 
de Ooñ~ FranciS1Juita (1923). Amb lli bret de Gu ill ermo Pernn i Miguel de Pal.dos , es va estrenar a 1,lac!rid el 
19 12. fa tres .nys , El Tridde I. vers lonav. en una posada en escena mes moderna , Que va omp lir!".!res 
d'. rreu. Ala es el tom de ls mo ll etans FòrumA!>ell ci Que , sota la di r.caó mus ical de Jordi GOnZóÍ lez Ve,ges i 
escèn ica de Peter i Di.na G.di sh , rerupera la històfia d'un princep enamorat de la dona d'un general, però 
que està promès amb una princesa. Les seves dificultats econòmiques el porten a demanar un pr.stec al 
genera l per poder cele !>ra r el ""sament Ll avors es retroba amb la seva estimada i co mencen tot un se guit 
d' emboli cs cò mics . El muntatge mo ll età està prota gonit:at per M na Gomà, Sergi Bel Oie r i J.l in eNa GÒmez. El 
reparti ment es comp leta amb Ramon Rodríguez. Isabel Can o, Gu ill em Costa, Pep in Vi ll anam, Cartos M ava, 
ÀI .. arYañez. J. M tonio Pine do i Ton i López. El FòrumAbell 6 - As sodadó Cu ltural Sarsuela de Mo llet va néixer 
. 1 1990 i, des de lI a', ors , ha estat l'a rtí!e. d'una quinzena de muntatges que han manti ngut ,;u aquest gènere 
escèn ic a la dutat L'any passat recordaven algunes de les seves obres amb EJdesv" n de !~ Sa"UfJla, un 
espedade que recoll ia escenes de Cançó daroor I de ç UfJna, iu;.a Feman<Ja i La C<Jtre del F~raÓf! 
En guany, L~ GeMrala se suma. l'extensa producd6 de la co mpan)i a de sarsue la 


