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ESPECTACLES

La Simfònica omplirà La Faràndula amb 
els millors temes d'amor de la sarsuela
El tenor Carles Cosfas i la soprano Carmen Solfs seran els solistes del concert

Per Rubén Gimeno, 
director titu lar de la 
Simfònica, la sarsuela 
és més que una gran 
passió. «Va ser la 
primera música que 
sentia a casa, de petit.
I de gran, cada cop 
veig més que es tracta 
d ’un gènere grandiós, 
monumental», diu. 
D’aquí que no 
pugui passar sense 
sarsuela.

JOSEP ACHE

L’èxit rotund va assenyalar 
ara fa tres anys la primer expe
riència de la Simfònica amb la 
sarsuela, induïda i dirigida per 
Ruben Gimeno. Es va concre
tar en cinc concerts al Teatre 
Romea de Barcelona i un més 
al Principal de Sabadell, plens 
d ’un públic amb poques opor
tun ita ts  de d isfru tar sarsuela 
a gran orquestra, i menys de la 
qua lita t de la Simfònica amb 
la implicació brillant de Rubén 
Gimeno a la batuta.

D’aquell impuls venen els 
dos nous concerts dedicats al 
gran gènere de la lírica espa
nyola que la Simfònica ofe
rirà a la Faràndula, el vinent 
d issabte 9  de novembre, i to t 
seguit al Palau de la Música 
Catalana, el 30  de novembre. 
Encara prometen més el pro
grama i els so listes: el tenor 
barceloní Carles Cosías, molt

El concert que la Simfònica dedicarà a la sarsuela a La Faràndula es repetirà al Palau

estim at per l ’afició operística 
sabadellenca, i la soprano Car
men Solís un altre gran puntal 
actualment dels repertoris sar- 
suelístics.

Un programa molt atractiu
El programa, amb les roman
ces i els duets d ’amor com a 
tem a monogràfic, gira en bona 
part al voltant de l’esplèndida 
edat d ’or creativa que les sar
sueles en tres actes (el géne
ro grande en contraposició a 
les més lleugeres d ’un acte, 
el género chico), van viure a 
voltant dels anys de la II Repú
blica. Federico Moreno Torroba 
y Pablo Sorozabal en van ser 
els grans protagonistes. Del 
primer, el programa inclou den- 
tre d ’a ltres la cèlebre romansa 
per soprano de La del manojo

i

La soprano Carmen Solís

de rosas, la de tenor de La Ta
bernera del Puerto. I de More
no Torroba, la petenera de La 
Marchenera i l ’espectular duo 
del final del primer acte de Lui-

B tenor Carles Cosías

sa Fernanda.
Precisament, ó'Entre Sevilla 

y Triana de Solozábal, Carmen 
Solis en va fer una excepcional 
Reyes en l ’encara recent copro

ducció del Teatro Arriaga de 
Bilbao, el del Canal de Madrid 
y el de la Maestranza a Sevilla. 
I a Carles Cosías, en la sarsu
ela, se li deuen un Fernando 
d ’antologia a la més recent 
producció de Doña Francis- 
quita al Teatro de la Zarzuela 
de Madrid, i al mateix escenari 
un fantàstic Marques de San- 
doval a Los Diamantes de la 
Corona, de Barbieri.

I la Trancina meva’, és clar
Los Diamantes de la Corona 
és la sarsuela amb la qual es

m
L’orquestra va a risc 

de taquilla, però 
confia en el públic 

sabadellenc

van inaugurar els Campos, al 
1867, i l ’Euterpe, al 1893. Al 
programa d ’aquest concert, 
Barbieri apareix amb dos nú
meros de la encara més im
prescindible El barberillo de 
Lavapies. I hi haurà més, és 
clar. Per descomptat la Franci- 
na meva de la Cançó d'amor i 
de guerra, la hilariant Tarántula 
de La Tempranica de Giménez,
0 el Fiel espada del Huesped 
del sevillano, per c itar algunes 
romanses entre moltes més.

La Simfònica hi va a taquilla
1 risc, fora de temporada simfò
nica. «Però és un concert molt 
a tractiu, molt nostre, i confiem 
en el públic sabadellenc», ad
verteix Rubén Gimeno ■
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