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Programa doble de sarsueles, al Cicle de
Sarsueles del Teatre Victòria

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 i Luisa Fernanda arriba, de
l'11 al 14 de maig, un esplèndid programa doble amb dues grans sarsueles: Gigantes y cabezudos
i La Dolorosa, 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 Gigantes y Cabezudos

Llibret de Miguel Echegaray i Eizaguirre

Música de Manuel Fernández Caballero

Saragossa, durant la guerra de Cuba ... Gent que acudeixen a la plaça del mercat; entre elles,
Pilar que viu amb por i amb esperança, l'arribada d'una carta, o el retorn del seu Jesús, que està a
ultramar, lluitant per la pàtria. Ella confia en la Pilarica i n'hi ha que l'ajuden a fomentar la seva
illusió i d'altres que, amb ladinas intencions, s'aprofiten de la seva confiança i la enganyen, fent-la
creure que el seu enamorat ha mort en combat ... En el rerefons, la immensa tragèdia de la
ignorància d'un poble que, no sap ni llegir, però que fia en la noblesa de la bona gent i viu la seva
fe, acceptant el discórrer d'una vida, que ens manifesta la força i la intelligència de la dona, en
l'amor i en la vida ... "Si les dones manessin ..."

SOBRE la Dolorosa

Llibret de Juan José Lorente

Música de José SerranoPodeu

Aragó, noblesa de les gents planes, amb les seves creences i amb els seus peus a la terra, en
aquesta terra que els dóna de menjar i que els fa ser bons ... Un pintor, un artista que, abandonat
per la dona estimada, es reclou en un convent, pren els hàbits i pinta un retrat de la Verge
Dolorosa, en què els seus pinzells, sense poder-ho evitar, reprodueixen els trets de la seva dona
estimada. Un Pare Prior que reconeix l'art del germà Rafael i el dolor que guia la seva mà i que
perdona; perdó que només la bona gent sap atorgar, perquè comprèn que som humans ... En fi,
els contrastos de la vida monacal i la vida del poble que es diverteix, contrast entre els que viuen
l'amor mundà i els que han renunciat, per dedicar la seva vida i el seu amor al servei de causes
més nobles ... "l'amor, sempre l'amor ..."

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


