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El Teatre Victòria acull la reconeguda sarsuela
'Luisa Fernanda'

Títol: Europa Espanya Català

El Teatre Victòria de Barcelona continua acollint les més conegudes sarsueles al Parallel fins al 21
de maig, obres emblemàtiques que al seu dia van marcar època, d'estils variats i que
aconsegueixen emocionar el públic. Ens les porten la Companyia Lírica de Sarsuela de Madrid.

Després de La verbena de la Paloma i Agua, Azucarillos y aguardiente, arriba, del 4 al 7 de maig,
la llegendària Luisa Fernanda sota la direcció escènica de Maria Jose Molina i direcció artística i
musical de Félix San Mateo. La posada en escena és a càrrec de la Companyia Lírica de Sarsuela
de Madrid, que té una llarga experiència en aquest gènere i va iniciar l'any 2002 un nou camí sota
la direcció del mestre Fèlix San Mateo.

SOBRE LUISA FERNANDA

Llibret de Romero Sarachaga I Fernández Shaw

Música de Federico Romero Torroba

A l'Espanya de Isabel II, una dona enamorada és capaç de perdonar tot al seu estimat, un militar
reeixit i faldiller. D'altra banda, hi ha un ric extremeny que s'allista a les files dels liberals, per
enfrontar-se al seu monàrquic rival, per amor a Luisa Fernanda. .

Aquesta sarsuela ha estat escollida per mestres del cant com ara Plácido Domingo, per posar-la
d'exemple com a música espanyola als teatres del món. Posseeix una música sempre adequada
al lloc i a la situació, des de Este apacible rincón de Madrid que ens situa en ple Madrid dels
Àustries, fins a Morena clara, cantada entre picadors de gla, o oliva, a l'Extremadura rural, sense
oblidar la coneguda Mazurca de las Sombrillas, ballada i cantada a la porta de la goyesca Ermita
de San Antonio de la Florida, a la vora del Manzanares, o En mi tierra de Granada, de la
Duquessa Carolina.

No hi ha cap tema musical de Luisa Fernanda desconegut per al públic, que queda enganxat en
l'argument històric i en la imponent diversitat del vestuari de l'obra, on trobem els vestits luxosos
de la noblesa, roba de la gent de la ciutat i els vestits de feina i de gala dels extremenys, tot amb
un luxe i qualitat, que fa que el públic ho comenti, al final de les representacions. Els decorats
eclèctics i la illuminació adequada, garanteixen l'èxit d'aquesta reconeguda sarsuela.

Podeu comprar les entrades o abonaments per a més d'una sarsuela amb descomptes a:
http://www.teatrevictoria.com/ca/noticies/13-abonaments-de-compania-lirica-de-zarzuela-de-.html


