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17 de novembre '00 ------------------- la setmana 
La Companyia de Sarsuela celebra el seu desè aniversa
ri amb La Rosa del Azafran i editant un disc-compacte 

La Companyia de Sarsuela de Mo
llet presentarà diumenge, a les 18 
h, a Can Gomà la sarsuela en dos 
actes La Rosa del Azafran amb mú
sica de Jacinto Guerrero i lletra de 
Romero i F. Shaw. Una escenificació 
que tindrà com a director escènic a 
Frederic Roda i com a director mu
sical a Enric Azuaga . 

Malgrat no tractar-se de la prime
ra vegada que la Companyia ofereix 
aquest muntatge a la nostra ciutat, 
la posada en escena de diumenge 
tindà un grau d'emotivitat especial . 
I és que amb motiu de la celebració 
del desè aniversari de la Companyia 
l'entitat ha enregistrat un CD titulat 
7 O anys de sarsuela a Mollet (7990-
2000) que, aprofitant aquest acte, 
serà presentat en públic. El compac
te, que s'obsequiarà a tots els assis
tents a la representació, recull algu
nes de les caRçons més significati
ves del seu repertori que inclou les 
sarsueles Los gavilanes, La tabernera 

Isabel (ano (soprano) i Joan Antoni Salom (baríton) encapçalen el repartiment de l'obra 

del puerto, Cançó d'amor i de guer
ra, El cantar del arriero, La leyenda 
del beso, Doña Francisquita, Doga
resa o La Verbena de la paloma, en
tre d'altres. Per homenatjar les 159 
persones que han contribuït als 10 
anys de la Companyia des de diver
sos àmbits (cantaires, actors, direc
tors, músics, maq uilladors, hostes
ses, perruqueria, pianistes, vestuari, 

transport, etc.) al vestíbul de Can 
Gomà es montarà una exposició au
diovisual i gràfica d'aquesta dècada . 

L:acte es tancarà entonant tots els 
presents la cançó Amigos, siempre 
amigos de la sarsuela Los Gavila
nes. Dins el repartiment de l'obra 
destaquen Isabel Cano (soprano), 
Joan Antoni Salom (baríton), en els 
papers de Sagrario i Juan Pedro. 


