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La Sarsuela "Cançó d'amor i de 
guerra" torna a Can Gomà 

La Companyia de Sarsuela de 
Mollet i l'Associació Musical Pau 
Casals, porta en escena de nou aquest 
dissabte 11 de juny al Teatre Muni
cipal de Can Gomà la sarsuela cata
lana en dos actes original de Lluís 
Capdevila i Víctor Mora, Cançó 
d'amor i de guerra. Es tracta, segons 
Joan Antoni Salom, President de 
l'Associació Musical Pau Casals, 
d 'una sarsuela "molt espectacular 
per la seva coreografia i per ser en 
català". 

Aquesta és la tercera sarsuela 
que la companyia posa en escena des 
de la seva creació, al desembre de 
1990, amb persones provinents de la 
coral del coLlegi Montseny i amants 
d'aquest gènere líric. Actualment, la 
companyia està formada per unes 80 
persones de Mollet i àrea d'influència 
amb una massa coral d'unes 40 per
sone.s. El cost aproximat de la posa
da en escena de Cançó d'amor i de 
guerra és de tres milions de pessetes. 
La companyia es fmancia amb les 

quotes dels seus membres, 
subvencions de l'Ajuntament de 
Mollet i la Diputació de Barcelona i 
la venda d'entrades per l'espectacle. 
Tot i això, el cost elevat d'aquestes 
produccions fa que la companyia 
tingui pèrdues econòmiques, 
"malgrat això, continuarem", afirma 
Salom. 

La Companyia de Sarsuela de 
Mollet, una de les poques que existeix 
del gènere líric, ja ha posat en escena 

abans d 'aquesta sarsuela Los Gavi
lanes i La Tavernera del Puerto. Tot 
i això, l'actual Teatre Municipal de 
Can Gomà no té les condicions 
apropiades per representar sarsuela, 
segons afirma Joan Antoni Salom. 
Salom diu que "el sò és infernal i 
Mollet es mereixeria un auditori". 

Cançó d'amor i de guerra torna 
a Can Gomà dissabte dia 11 de juny 
a partir de les 10 de la nit. El preu de 
l'entrada és de 1500 pessetes. 


