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La Companyia de Sarsuela de Mollet 
Tot Just fa un any es 

va estrenar aCanGomà 
la primera sarsuela de 
la Companyia de Sar
suela de Mollet. Actual-
ment estan preparant 
una segona obra i pre
veuen estrenar-la el mes 
que ve també a Can 
Gomà. 

La Companyia, in
tegrada di.ns l'Asso
ciació Musical Pau 
Casals, rep la col·la
boració d'alguns mem
bres de la Banda Joves 
Músics de la mateixa 
associació. 

La Com¡>anyia 
estrenara nova 
obra 

Joan Antoni Salom, 
solista i coordinador 
general d~ la Compa
nyia, va afirmar: 
"Aquesta obra té molt 
més rigor que l'ante
rior, sobretot pel que 
fa l'aspecte musical. 
«Los Gaviwnes>+ va 
anar molt bé i ens va 
servir per aprendre'n. 
Cada representació 
que feiem ens ajuda
va a minorar la se
güent" . 

Per la posada en es
cena de "La tabernera 
deípuerto" s'ha canviat 
el repartiment d'alguns 
dels solistes ambla in
tenció de millorar la 
qualitat de les represen
tacions . 

La Companyia de Els seus proja."IeS no 
Sal'suela de Mollet es- s'acaben amb la prope
trenarà aquest mes de ra obra, ja que els agra
març una nova obra Ti- daria fer "Carmina Bu
tulada "La tabernera rana" de Cari Orff com 
del puerto" narra una a ConcendeCapd'Any 
histOria que es desen- de 1994. 
volupa en un port ima- Aquesta idea l'estan 
ginari de Cantàbria. treballant amb altres 

f / 
corals de düerents po-

O '-I ()~ 1'11::3 blacions com ara la de 
I Ripollet. Montgat, Sant 

, Cugat... 
Seria un muntatge 

que mai no s'ha fet fins 
ara, ja què el que prete
nen no és només limi -

tar-se a la part musical 
de "Carmina Burana" 
sinó també fer-ne l'es
cenificació i això supo
sa Ull gran repte per ells. 

Inicis 

La iniciativa de for
marungrupdesarsuela 
va sortir de diversos 
com ponents de la coral 

de l'Associació de Pa
res que dirigia J. A. 
Salom. "Vam comen
çar una desena de 
persones, però al cap 
d'uo mes ja passàvem 
dels 70", va dir J. A. 
Salom. 

Poc temps després 
de la creació del grup el 
conegut director de cant 
coral Enric A.zuaga e;s 

va oferir per la direcció 
musical. Marta Bus
quets, com a directora 
escènica, i Rafael Fe
rran, com a director 
escenogràfic, comple
ter. la direcció an[stica 
de la Companyia. 

Marta Espín 
Marta Sans 


