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Junt amb el Cicle d’Òpera
a Catalunya, l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sa-
badell (AAOS) ha inaugu-
rat XXVII Temporada
d’Òpera a Sabadell i la IV
Temporada de Sarsuela en
l’àmbit de la construcció
de la «ciutat de la música»
a Sabadell, on hi ha també
un projecte de construcció
d’un nou teatre en aquesta
ciutat, les obres del qual es
preveu que començaran a
principi del 2009.

La primera representa-
ció de Madama Butterfly
tindrà lloc el proper dis-
sabte 22 al Teatre Munici-
pal La Faràndula de Saba-
dell, d’on passarà a Sant
Cugat, Granollers, Vilade-
cans, Figueres i Manresa,
fins al 12 de novembre. Al
gener es representarà a Sa-
badell La flauta màgica

(Mozart), en l’àmbit Òpe-
ra per a Escolars, fona-
mental per construir un
públic d’òpera català.

Daniel Martínez, re-

centment guardonat amb
el segon premi en el III
Concurs Internacional per
a Directors d’Òpera Luigi
Mancinelli, a Itàlia, debu-

tarà com a director de
l’Orquestra Simfònica del
Vallès i el Cor Amics de
l’Òpera de Sabadell.

Per part de la Generali-

tat, la directora general de
Cooperació Cultural, An-
na Falguera, va anunciar
que «encara no es poden
avançar xifres del pressu-
post destinat als projectes
de l’AAOS, però seran
com a mínim similars als
del 2008», i va felicitar el
treball de divulgació que
està fent l’associació.

La situació de l’òpera és
saludable i «l’ocupació
dels teatres de Catalunya
està entre el 80 i el 90%»,
va celebrar Mirna Lacam-
bra, directora de l’AAOS,
que es va mostrar molt sa-
tisfeta per la feina feta i il-
lusionada per la que queda
per fer. La seva principal
reclamació va orientada a
la falta de teatres en condi-
cions d’acollir sessions
d’òpera a més ciutats cata-
lanes.

Òpera de Catalunya serà encara més
divulgativa en la XXI temporada

Les propostes per al 2008/09 són clàssics que busquen la qualitat artística i l’abast del gran públic

Representació a Girona de l’òpera La Traviata pels Amics de l’Òpera de Sabadell. / LL. SERRAT

● El XXI Cicle d’Òpera de Catalunya comen-
ça la temporada 2008/09 amb una actitud am-
biciosa per difondre el gènere operístic al mà-
xim de municipis catalans fora del monopoli de

ALBA TOBELLA / Barcelona Barcelona. La programació d’aquest any in-
clou Madama Butterfly (aprofitant per celebrar
el 150è aniversari del naixement de Puccini),
Marina (E. Arrieta), Il Trovatore (G. Verdi) i
Don Giovanni (W.A. Mozart), obres de gran

engranatge i clàssics essencials que tenen la
doble intenció d’atreure tot tipus de públic i de
donar l’oportunitat a joves professionals, com
mostra l’elecció de Daniel Martínez com a di-
rector de l’orquestra i del cor.

Caixafòrum
dedicarà una gran
retrospectiva a
Joaquim Mir
l’any que ve

● Barcelona. Caixafòrum
dedicarà una gran ex-
posició retrospectiva a
Joaquim Mir, entre el 3
de febrer i el 26 d’abril
de l’any que ve. La
mostra, de la qual Fran-
cesc Miralles serà el co-
missari, aplegarà 80
obres –entre olis, pas-
tels i dibuixos–, algu-
nes d’elles inèdites. La
temporada d’exposi-
cions a Caixafòrum per
l’any 2009 té un marcat
accent arquitectònic, ja
que proposa mostres
dedicades a l’arquitecte
britànic Richard Ro-
gers i a l’arquitecte ita-
lià Andrea Palladio. El
pintor fauvista Maurice
de Vlaminck també se-
rà protagonista d’una
exposició important. I a
finals d’any es desco-
briran en una mostra es-
pecial les obres mestres
d’art islàmic que atre-
sora el futur museu Aga
Khan, un nou centre
que s’obrirà a la ciutat
canadenca de Toronto
l’any 2011. / M.P.


