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La companyia de sarsuela 'Ciutat de Mollet' actua amb una 
representació doble de 'Los Gavilanes' a Corbera de Llobregat 

L'entitat molletana s'ha sentit molt satisfeta d'actuar a Corbera, 
així com de 'portar el nom de Mollet més enllà de les comarques veïnes' 
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ralla Diadema", amb mo
tiu del20è. aniversari. 
La companyia de Sarsuela 
"Ciutat de Mollet" va re
presentar el conegut es
pectacle "Los Gavilanes", 
una obra que, per les se
ves característiques (mun
tatge, costos, etc.) feia 
molts anys que no es do
nava a Corbera i que el 
poble veí sol·licitava des
de feia ja temps. 
Ambdues representacions, 
que van durar prop de 
dues hores, estava divi
dida en tres actes. Sota la 

sical del mestre Jaciento 
Guerrero. 
En aquesta representa
ció, "Los Gavilanes", la 
Companyia de Sarsuela 
"Ciutat de Mollet" va 
apostar per un cartell amb 
els noms habituals, que 
coneixen bé l'obra i que 
poseeixen una gran pro
fessionalitat. Aquesta re
presentació ja ha sembrat 
l'èxit a la nostra ciutat 
dos cops. 
D'altra banda, l'entitat 
musical local ha definit 
l'experiència a Corbera 

El prestigi i la qualitat de La companyia molletana direcció musical de Jordi com a "molt satisfactòria 
les entitats culturals de va estar cridada per re- Gonzàlez i Vergés i la per poder portar el llom de 
la nostra ciutat són co- presentar-hi dues ac- direcció escènica de Mar- Mollet més enllà de les co
neguts arreu de tota Ca- tuacions al poble veÍ. Per ta Busquets, "Los Gavi- marques que ens ettvol
talunya. I per a mostra, una banda, l'ajuntament lanes" és una obra mu- tell" .• G.e. 
un botó. La Companyia de Corbera va cridar a l'en
de Sarsuela" Ciutat de titat per fer una repre
Mollet" va actuar el pas- sentació davant la Gent 
sat dissabte, 28 de juny, Gran. La segona rep re
al Teatre de "La diadema", sentació va estar soHici
de Corbera de llobregat. tada per la "Societat Co-


