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El FórumAbellóestrena
I'opereta'La Generala'
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MONTSEERAS

El Forum Abelló estrena aquest
cap de setmaná el seu nou especta-
de de la temporada, un muntatge
entre la sarsuela, a la qual tan acos-
tumat esta, i I'opereta comica. Es
tracta de La Generala, una de les
obres més conegudes del composi-
tor Amadeu Vives (Barcelona,
1871), al costat de Doña Francis-

quita (1923).
La Generala, amb lIibret de Gui-

lIermo Perrín i Miguel de Palacios,
es va estrenar a Madrid el 1912. Fa

tres anys, El Tricide la versionava
en una posada en escena més mo-

derna, que va omplir teatres 'EL DESVÁN DE LA SARSUELA'. El muntatge de I'any passat ~ARXIU

d'arreu. Ara és el torn deIs molle-

JordiGonzálezVergés
porta la direcciómusical
i Peter¡DianaGadish,
la direcd6 escenica

tans Forum Abelló que, sota la di-
recció musical de Jordi González
Vergés i escenica de Peter i Diana
Gadish, recupera la historia d'un
príncep enamorat de la dona d'un
general, pero que esta promes amb

una princesa. Les seves dificultats
economiques el porten a demanar
un préstec al general per poder ce-
lebrar el casament. LIavors es retro-
ba amb la seva estimada i comen-

cen tot un seguit d'embolics
comics.

El muntatge molleta esta prota-
gonitzat per Anna Goma, Sergi
Bellver i Minerva Gomez. El re-

partiment es completa amb Ramón
Rodríguez, Isabel Cano, Guillem
Costa, Pepín Villarrazo, Carlos
Anaya, Álvar Yañez, J. Antonio Pi- .
nedo i Toni López.

El Forum Abelló - Associació

Cultural Sarsuela de Mollet va néi-

xer el 1990 i, des de lIavors, ha estat

I'artífex d'una quinzena de muntat-'
ges que han mantingut viu aquest
genere escenic a la ciutat. L'any pas- 1_
sat recordaven algunes de les seves
obres amb El desván de la Sarsuela,

un espectade que recollia escenes
de Can¡;ó d'amor i de guerra, Luisa
Femanda i La Carie del Faraón. En-

guany,. La Generala se suma a l'ex-
tensa producció de la companyia. 8
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