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La sarsuela 'Cançó d'amor i de 
guerra' torna a omplir el teatre 
de Can Gomà de Mollet 
T. L. 

Mollet del Vallès La quarta 
representació a la c iu tat de l'o
bra Cançó d'all/or i de guerra, a 
càrrec de la Companyia de Sar
suela de Mo ll et, va tornar a 
omplir el teatre de Can Gomà, 
dissabte al vespre. aquesta 
vegada en el marc de la Tempo
rada d'Espectacles que organit
la l'Ajulltament. Tres an ys des
prés de l' es tre na a Moll e t, la 
sarsue la ori ginal dc Lluís Cap
de\'ila i Vlctor Mora \ a ap legar 
prop de ]00 ass istenh. que \ an 
sortir satisfets amb la rosada en 
escena de la història d'enfr\lnta 
ment entre l'amor i la guerra 
d'lIl\ereSSI)s sociab. eClln\¡mi~', i 
polit·cs 

Cl/I1e. () ci "III/lr I fil ,1/,'1 ¡ <I. 

estrenada, l.¡r,-ch)nu Li \!J-1. 
~ LII,l d,- I, p"que ,r l, " 

en català que ha ti ngut sempre 
un gran èxit. La Companyia de 
Sarsue la de Mollet la va repre
se nta di ssabte sota la direcc ió 
mus ical de Gregori Sa lvador 
Domínguez i la supervisió escè
nica de Carles Martí. coordinats 
per Joan Antoni Salom. 
Com a ac tors solis tes , van 

ac tuar Isabe l Cano , Maria Pi, 
Àlvar Y¿ñez , José Antonio 
Pi nedo, Salom i Sergi Bel lver. 
que s'estrenava com a tenor. a 
més d'un a qu aranten a de ca n
ta nts i músics de la coral i l'or
questra titular de la companyia. 
El grup moll età. fo rma t l'any 
1990. celebra enguany ellinquè 
an iversari del debut als escena 
ri, amb la representació de LO.I 

"ulilulli .1. Lc, properes actua
Clon, lk I, C01l1p,\n) I" scran li 
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CULTURA I ESPECTACLES 
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Aquesta es la qvarta rcpresentac.io d'oquesto obra que lo Co",panyia fa a Mollet 


