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"Cançó d'amor i de Guerra" 
La Companyia de Sar

suela de Mollet actuarà el 
proper dissabte dia 12 
d'Abril a les 10 de la nit 
al teatre municipal de 
Can Gomà. 

S propassat divendres 
dia 21 de Març va fer cinc 
anys des que la Com
panyia de Sarsuela de 
Mollet va actuar i repre
sentar per primera vega
da una Sarsuela i ho va 
fer amb una obra que no 
pot faltar a dintre del 
repertori d'una Com
panyia: "Los Gavilanes". 
La vam representar al 
teatre Municipal de Can 
Gomà i desprès, any rera 
any, "La tabernera del 
Puerto". "Cançò d'Amor 
i de Guerra", "La leyen
da del Beso" i "La antolo
gia de la Sarsuela" que ha 
estat l'última producció 
que vam presentar al pú
blic per la festa major 
d'hivern d'enguany. 

La Sarsuela és un 
gènere genuïnament 

espanyol, meitat, teatre i 
meitat concert. Es a dir, 
obra de teatre líric acom
panyat per una orquestra 
simfònica on es va alter
nant les parts cantades 
amb les parts parlades. 
Rep el nom d'un palau, i 
aquest rep el nom de la 
muntanya on es va cons
truir, doncs aquesta estava 
plena de "pequeñas zar
zas= zarzuelas". En aquest 
palau s'hi representava un 
gènere teatral que amb els 
anys esdevindria "La Zar
zuela". 

El nostre grup està con
solidat, però això no vol dir 
de cap manera que no vol
guem admetre noves in
corporacions, ans al con
trari restem comple
tament oberts a tothom 
qui vulgui col.laborar-hi 
de la manera que sigui: 
cantaires, actors, (d'a
quests dos aspectes la 
Companyia se'n cuida de 
la vostra formació i pre
paració), fusters, pintors, 

dissenyadors, costurers, 
músics manyaires, elec
tricistes, etc., tothom que 
ho desitgi té un lloc a 
dintre de la Companyia. 
Vine i Participa! 

El proper dissabte dia 
12 d'abril de 1997 volem 
celebrar el primer acte del 
Vé Aniversari i és per això 
que hem escollit la Sarsue
la "Cançó d'Amor i de 
Guerra" donada la gran 
acceptació que va tenir 
entre el poble Molletà 
aquesta primera sarsuela 
en català que varen fer. 
Dues representacions i una 
pròrroga va estar el resultat 
llavors no obstant i en 
aquesta ocasió i per mo
tius de programació sols 
farem una ÚNICA RE
PRESENTACiÓ. 

REPARTIMENT: 
Soprano: Isabel Cano. 
Tenor: Sergi Bellver. Ba
ríton: Joan Antoni Salom. 
Tiple Còmica: Maria Pí. 
Tenor Còmic: Alvar Yañez, 

José Antonio Pinedo i IA 
CQRAL, GRUP ES
CEN/C I ORQUES1RA 
Tl1ULAR DEIA COM
PANYIA. Director Musi
cal: Gregorio Salvador. 
Pianista: Jordi Giró i ló
pez. Supervisió escèni
ca: Carles Martí. Reg ¡
dora: Teresa Silvestre. 
Coordinació General: 
Joan Antoni Salom 

VENDA ANTICIPADA 
DE LOCALITATS: 
*La Marineta: Carrer 
Espanya n07 
*Quiosc de la Plaça 
Catalunya 
*Tienda Multiprecios: 
Rambla Nova 
Preu de l'entrada: 
1500pts (totes les 
localitats són numerades) 

AMB EL SUPOJlT I 
COL·LABORACIO DE: 
* Ajuntament de Mollet 
del Vallès 
*CECO: Cuinats a Esco
les i Col.lectivitats, S.L • 


