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CULTURA I ESPECTACLES 

Escenificaran 'Cançó d'amor i de guerra' diumenge al Cercle Cultural 

La Companyia de Sarsuela de Mollet 
actua per primera vegada a Granollers 

La companyia va estrenar Cançó d'Cllnor ; de guerra a Mollet al iuny de l'any passat 

T.T. 

Granollers La Companyia de 
Sarsuela de l'Associació Musi
cal Pau Casals de Mollet esce
nificarà aq.uest aiumenge a les 
set del vespre al Cercle Cultural 
de "la Caixa" de Granollers 
Cançó d'amor i de guerra. 
Aquesta serà la seva primera 
actuació a la capital vallesana i 
un dels seus objectius és donar
se a conèixer al públic granolle
rí i aconseguir futurs contractes. 
El preu de l'entrada és de l.500 
pessetes. 
Cançó d'amor i de guerra, una 

sarsuela catalana en dos actes 
original de Lluís Capdevila i 
Víctor Mora amb música del 
mestre Rafael Martínez Valls, 
va ser estrenada a Mollet el 
juny de l'any passat. En total, 
participaran en l'obra una vui
tantena de persones, entre 
actors, músics, cantaires i tèc
nics. Tota l'escenografia i els 
vestuaris han estat realitzats 
exclusivament per a aquesta 
obra. La direcció musical és 
d'Enric Azuaga i l'escènica de 

Marta Busquets, sota la coordi
nació general de Joan Antoni 
Salom. 
Tots els components de la 

companyia treballen de franc, 
excepte el director i el pianista, 
i assagen un cop a la setmana. 
A més de la quinzena d'actors, 
compten amb una massa coral 
de 40 cantaires, i amb els 
músics de la Banda de Joves de 
Mollet, a més d'alguns de l'Es
cola Municipal de Música de 
les Franqueses i altres que 
vénen de Barcelona. "Comp
tar amb músics propis ens 
permet assajar durant tot 
l'any amb l'Orquestra Simfò
nica" , explica Joan Antoni 
Salom. 
Aquest reconeix, però, que 

muntar un espectacle diaquest 
tipus representa un gran esforç, 
tant econòmic com humà. 
Estrenar una sarsuela suposa 
unes despeses de més de tres 
milions de pessetes, en el cas 
que actuïn en un teatre munici
pal i que, per tant, el lloguer 
vagi a càrrec de l'Ajuntament 
corresponent. Aquest no és el 
cas de l'actuació a Granollers. 

segons Salom, "encara q 
omplim el local hi perd 
diners". 
La Companyia de Sarsuela 

Mollet es va crear al 1990. 
ara han representat Los 
nes i L-a tabernera del pu 
L'abril de l'any que ve 
ran La leyenda del beso. 


