
 



 

 

Un home gran, una noia jove i una criada o criat són els tres elements 

comuns a les dues peces curtes, ambientades al segle XVIII,  que 

presentem avui . 

 

Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, és una farsa que el 

mateix Lorca subtitula “Aleluya eròtica”, (auca eròtica) la qual, amb el 

llenguatge poètic de García Lorca, ens fa viatjar des de la comèdia a la 

tragèdia. L’experiència de l’amor viscuda des de dos mons diferents; 

l’ànima i el cos. L’amor espiritual de Perlimplín i l’amor carnal i voluptuós 

de Belisa, on cadascun acabarà sent botxí i salvador de l’altre. 

 

La segona obra, La serva padrona (La serventa patrona) és un 

intermezzo musical, o sigui, una obra curta pensada per representar en els 

entreactes de les funcions d’òpera. 

Però aquesta peça va anar més lluny, va suposar un gir tan gran en el món 

de l’òpera que ha passat a tenir una identitat pròpia molt important i 

encapçala el gènere d’òpera buffa de cambra. 

És la història d’una minyona que, cansada de servir el seu amo vell, s’hi vol 

casar per millorar el seu estatus; el vell li diu que no i, en sentir-se 

rebutjada, trama un pla amb la col·laboració d’un criat mut per fer engelosir 

el vell amo i acabar casant-s’hi. 

 

Son dos reptes molt grossos. No pretenem donar una lliçó de com 

interpretar Lorca o com cantar òpera però sí que, amb els nostres medis, 

volem acostar el públic al món de l’òpera i a la poesia enigmàtica de Lorca 

i veure que són divertits i assequibles per a tothom. 

 

 



 

Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín 

Perlimplín  Guillem Peire 

Belisa  Maria Capellà 

Marcolfa  Encarni Cervantes  

La madre  Pilar Esteras 

Duende 1  Nur Arrebola 

Duende 2  Aixa Arrebola 
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Serva Padrona 

Uberto  Ramon Cuenca  

Serpina  Alícia Cubero 

Vespone  Jaume Roig 
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Equip tècnic 

Llum i so   Pol Quintana 
    Montse Farran  

Vestuari   Montse Gràcia 

Carme Bigorra 

Agraïments   Cris Vidal. 
     Carles Gumí 
     Guillem Peire 

Ajudant de direcció Mercè Sesé. 

Direcció   Xavier Vilajosana 


