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La Sarsuela de El Cantar del Arriero s'estrena amb 
una gran assistència de públic que omple Can Gomà 

La Companyia de Sarsue

la de Mollet va mera ve 

llar el públic amb el seu nou 

espectacle. El cap de set

mana passat, es va dur a 

terme la representació de 

El Cantar del Arriero, una 

obra original de Serafín Ada

me i Adolfo Torrado. U na 

representació llarga, que va 

durar ben bé dues hores i 

mitja, però amena i entre

tinguda. Tal i com va de

clarar la directora escènica 

del muntatge, Mertixell 

Roda, la Sarsuela de Mo

llet "és l/na companyia amtl
retir ql/ectldtl cop s'exigés més". 
l això es va fer notar. Una 

orquestra integrada per una 

vintena de músics, va ser 

l'encarregada de posar la 

música a l'espectacle. Dalt 
Isabel Gmo I Gllillem Costa, com li J\,1anb!tlllw I Blas (el seu /M re), Clll111 de/s mamem,> de 1fT rel'resCl1tflC IÓ. 

de l'escenari, un decorat va saber coordinar i barre- gic després de cada cançó. Companyia de Sarsuela de 

senzill però representatiu jar a la perfecció les core- l tot plegat sumat a la te- Mollet ha presentat en els 

de l'ambient en el qual s'es- grafies i els moviments dels atralitat de la representa- seus deu anys d'història. 

devenen les relacions dels actors i components del cor ció, un dels punts que més U na tra jectoria que l'ha 

personatges. Però a pesar L'espectacularitat de les va voler destacar la direc- convertit en una de les en

de l'aparent senzillesa, es veus de la companyia van tora, Meritxell Roda. El titats molletanes més re

tractava d'un escenari ido- aixecar els agraïments del Cantar del Arriero és, doncs, conegudes per la ciutada

ni, en què Mertixell Roda públic, el qual aplaudia enèr- el setè espectacle que la nia. _C.LL 


