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La Companyia de Sarsuela actua com a empresaria 
en la posada en escena de Granollers 

Aq uesta és la tercera sarsuela 
que aquesta companyia, una de 
les poques que existeix del gènere 
líric, posa en escena des de la 
seva creació, l'any 1990, amb 
persones provinents de la coral 
del coLlegi públic Montseny i 
amants de la sarsuela. 

Actualment la companyia 
està formada per unes 80 persones 
de Mollet i àrea d'influència amb 
una massa coral d ' unes 40 
persones. 

La Companyia de Sarsuela 
Cançó d'amor i de guerra és la tercera sarsuela que interpreten els de Mollet de Mollet ja ha posat en escena 

abans de Cançó d'amor i de 
La Companyia de Sarsuela població molt difícil". guerra les sarsueles Los 

de Mollet i l'Associació Musical Les despeses fixes de la Gavilanes i La Tavernera del 
Pau Casals porten a escena 
diumenge 27 de novembre a 
l'Auditori de La Caixa de 
Granollers la sarsuela catalana 
en dos actes, original de Lluís 
Capdevila i Víctor Mora, Cançó 
d'amor i de guerra . Aquesta és la 
primera vegada que actuen com 
a empresaris fora de Mollet ja 
que no tenen cap contracte per 
actuar a la capital de comarca i 
totes les despeses aniran al seu 
càrrec, "actuem d'empresaris 
arruinats", afirma el president 
de l 'Associació Musical Pau 
Casals, Joan Antoni Salom, ja 

posada en escena a Granollers puerto. 
representen unes 400.000 ptes. Es financia amb les quotes 
mentre que la recaptació per 
entrades, en el cas de vendre les 
349 butaques de l'auditori, 
pujaria a 523.500 ptes. "Depen 

dels seus membres, subvencions 
de l 'Ajuntament de Mollet i la 
Diputació de Barcelona i la venda 
d'entrades per l'espectacle. Tot i 

d'aquesta experiència per les pèrdues econòmiques, la 
tornar-hi o no", explica Salom companyia pensa seguir amb la 
qui afirma que l'actuació de seva expansió que, en el cas de 
Granollers "és per donar-nos a Granollers, Salom assegura que 
conèixer". La companyia de "si Mahoma no va a la 
sarsuela ja va actuar el passat 30 muntanya, la muntanya haurà 
d'octubre a Ripollet amb ple total d'anar a Mahoma". 
i "éxit clamorós", assegura Joan 
antoni Salom. Segons ell , "la 
gent no es pensa trobar un 

que, segons els càlculs, l 'actuació espectacle d 'aquestes carac
a Granollers els suposarà pèrdues terístiques", una sarsuela molt 
econòmiques en el cas de no espectacular per la seva 
omplir l'auditori, "i anem a una coreografia i en català. 

Cançó d'amor i de guerra es 
representarà el diumenge 27 de 
novembre a les 7 de la tarda a 
l ' Auditori de La Caixa de 
Granollers. L 'entrada costa 1.500 
ptes. 


