
Teatre Martín i Soler

Les Arts recupera ‘La Malquerida’,  de Manuel
Penella, en una nova producció

• Sandra  Ferrández  i  els  artistes  del  Centre  Plácido  Domingo  César
Méndez, María Caballero i Vicent Romero encapçalen el repartiment

• Santiago Serrate dirigeix aquest drama líric, amb posada
en escena d’Emilio López, i l’actuació de Nacho Fresneda
i Victoria Salvador

València  (08.04.2019).  El  Palau  de  les  Arts  recupera  ‘La  Malquerida’,  de
Manuel  Penella,  en  una  coproducció  amb  Teatros  del  Canal,  que  s’estrena
dijous, 11 d’abril, al Teatre Martín i Soler, seu del Centre Plácido Domingo.

El  director  artístic  de  les  Arts,  Jesús  Iglesias  Noriega,  ha  presentat  hui,
acompanyat per l’equip artístic i creatiu de la producció, aquesta aposta “per
posar en valor el patrimoni musical propi i, concretament, una obra mestra que
durant més de 80 anys ha estat allunyada dels escenaris”. 

“Basada  en  el  drama  rural  del  Nobel  Jacinto  Benavente  —apunta  Iglesias
Noriega—,  Penella  fa  gala,  en  la  que  va  ser  la  seua  última  obra,  d’un
extraordinari domini del llenguatge musical i teatral que no deixa indiferent
l’espectador,  com demostra  l’excel·lent  recepció  del  drama líric  a  Madrid  i
Oviedo”.

‘La Malquerida’ és  un muntatge amb direcció escènica  del  valencià  Emilio
López,  escenografia  de  Nathalie  Deana,  vestuari  de  Gabriela  Salaverri  i
il·luminació de Sergio Gracia.

Santiago Serrate assumeix la direcció musical dels cossos estables de les Arts,
el Cor de la Generalitat Valenciana i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana,
acompanyats  en  aquesta  ocasió  del  grup  musical  Mariachi  Sol  del
Mediterráneo.

Sobre les taules del Teatre Martín i Soler, el centre d’arts reuneix un extens
grup d’artistes,  en  el  qual  les  joves promeses  del  Centre  Plácido  Domingo
comparteixen  repartiment  amb  cantants  del  Cor  de  la  Generalitat,  actors
professionals i reconegudes veus.



La ‘mezzosoprano’ valenciana Sandra Ferrández encarna Raimunda, eix de les
passions i traïcions que s’estableixen a la hisenda d’El Soto entre la seua filla,
Acacia (María Caballero), el seu segon espòs, Esteban (César Méndez), i el
primer  pretendent  d’Acacia  (Vicent  Romero);  tots  ells,  artistes  del  Centre
Plácido Domingo. 

Completen el repartiment, la ‘mezzosoprano’ del Centre Andrea Orjuela, els
intèrprets  del  Cor de la  Generalitat  José Enrique Requena,  Lorda Martínez,
José  Javier  Viudes,  David  Asín,  Boro  Giner,  Carmen  Avivar,  Inmaculada
Burriel, Jesús Rita, Juan Felipe Durá i Ana Bort i els actors Nacho Fresneda i
Victoria Salvador. 

Segons  explica  Emilio  López,  el  muntatge  és  un  homenatge  a  tres  grans
creadors: Manuel Penella, Jacinto Benavente i l’actor i director de cine mexicà
Emilio ‘el Indio’ Rodríguez. 

“Per això, he volgut conjugar l’essència de l’obra de Penella i Benavente amb
un homenatge a la  pel·lícula  que es va fer  10 anys després de la  mort  del
compositor valencià en terres asteques, que ambienta la situació en una hisenda
mexicana dels anys 40-50”, afig el director d’escena valencià.

Santiago Serrate, per la seua banda, ha destacat “la qualitat musical del drama
líric per al qual Penella va compondre dotze números musicals, harmònicament
molt  avançats”.  En  concret,  el  mestre  apunta  que  “en  un  d’aquests  es  pot
escoltar l’acord de Tristany”, a més de motius musicals recurrents que són una
constant en les seues obres.

A més  de  les  representacions  els  dies  11,  14  i  18  d’abril,  el  centre  d’arts
destinarà  la  funció  del  dia  16  al  públic  del  programa  didàctic  ‘Les  Arts
Educació’.


