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«Ens sentim molt il·lusio-
nats de poder oferir-vos
aquesta meravellosa òpera
belcantista i esperem molt
dels intèrprets que hem es-
collit.» Així d’esperança-
da es mostrava dijous Mir-
na Lacambra, que és la
presidenta de l’Associació
Amics de l’Òpera de Saba-
dell, amb motiu del retorn
a Catalunya d’El pirata,
una obra que, tot i ser la
que va consagrar Vincen-
zo Bellini (1801-1835), es
continua representant amb
comptagotes. En l’adapta-
ció que proposa el Cicle
d’Òpera a Catalunya, l’ita-
lià Sergio Monterisi, espe-
cialista en bel canto, s’en-
carregarà de la direcció
musical i Carles Ortiz
–que també participarà en
les produccions de Maru-
xa i Carmen, per a la qual
prepara una representació
«molt cinematogràfica»–
de la d’escena. La soprano
Saioa Hernández, guanya-
dora del primer premi del
Concurs Manuel Ausensi,
debutarà com a intèrpret
d’Imogene i el tenor Al-
bert Casals s’estrenarà
com a Gualtiero, en dos
papers difícils i exigents
que se situen en un marc
de rivalitats polítiques,
amoroses i de violència en
les lluites civils entre Car-
les d’Anjou i Manfred de
Hohenstaufen a la Sicília
del segle XVIII.

Tot i un context de crisi
que ha acabat reduint el
pressupost –finalment,

d’1.422.000 euros– a una
mica menys del que estava
previst, el Cicle d’Òpera
de Catalunya es desenvo-
luparà, entre dimecres vi-

nent i el 20 de maig del
2010, a deu teatres cata-
lans. Carmen, la més po-
pular de les quatre propos-
tes, serà l’única òpera que,

entre el febrer i el març,
passarà per tots deu tea-
tres: La Faràndula de Sa-
badell, el Teatre Fortuny
de Reus, l’Àtrium de Vila-

decans, el Teatre Auditori
de Granollers, el Kursaal
de Manresa, el Teatre Au-
ditori de Sant Cugat del
Vallès, El Jardí de Figue-
res, La Llotja de Lleida (un
teatre que s’haurà inaugu-
rat un mes i mig abans), el
Centre Cultural Caixa Ter-
rassa i el Teatre Municipal
de Girona. Così fan Tutte
es representarà a tots els
escenaris que integren el
circuit menys a Terrassa,
mentre que la comèdia líri-
ca Maruxa, amb la qual
Amadeu Vives va fer una
de les millors aportacions
al teatre líric espanyol,
únicament es podrà veure
a Sabadell, Viladecans i
Sant Cugat. D’altra banda,
el Teatre Municipal de Fi-
gueres, que inicialment,
tal com s’indica en alguns
programes de mà, havia
d’oferir El pirata, final-
ment no ho farà.

Entre les veus partici-
pants en el cicle cal desta-
car la doble compareixen-
ça de Gemma Coma-Ala-
bert, mezzosoprano girona
amb una ascendent trajec-
tòria internacional que fa-
rà, primer, de Carmen en
l’òpera de Bizet (una pro-
ducció en la qual Montser-
rat Martí també s’estrena-
rà com a Micaela) i, des-
prés, de Dorabella en el
Così fan tutte mozartià,
l’única de les obres, d’al-
tra banda, que no tindrà a
Carles Ortiz com a direc-
tor d’escena. En aquest cas
serà Pau Monterde.

La nova temporada, amb 34 funcions en deu teatres, presenta també «Maruxa», «Carmen» i «Così fan tutte»

El Cicle d’Òpera a Catalunya retorna «El
pirata» de Bellini als escenaris del país

G. VIDAL / Barcelona

La mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert, que actuarà a Carmen i Così fan tutte, fa
uns dies en l’òpera L’arbore di Diana, al Gran Teatre del Liceu. / EL PUNT

● Sabadell oferirà onze
sessions de la nova tempo-
rada: tres d’El Pirata, dues
de Maruxa, tres de Car-
men i tres més de Così fan
tutte. Tanmateix, La Fa-
ràndula, seu de totes les re-
presentacions, continua
disgustant a Mirna Lacam-
bra, presidents dels Amics
de l’Òpera. «Ni els vestua-
ris ni l’escenari són els
més adequats per a l’òpe-
ra. Ens cal un nou teatre
per donar un nou impuls al
cicle», assegurava dijous,
en la presentació a Barce-
lona de la temporada.
«Tothom té un teatre nou
menys nosaltres.» En
aquest sentit, l’alentiment
del projecte de construc-
ció, a Sabadell, de l’ano-
menada Ciutat de la Músi-
ca, no fa més que impa-
cientar els Amics de
l’Òpera. «Són mals temps
econòmics», va resumir
Lluís Monge, regidor de
Cultura de l’Ajuntament.
Res no aturarà, però, l’ho-
menatge que, el 17 de de-
sembre, l’entitat retrà al
pianista i compositor sa-
badellenc Josep M. Llo-
rens, mort fa 35 anys.

● Trenta-vuit anys després que Montser-
rat Caballé i Bernabé Martí –parella artís-
tica i sentimental– la representessin per
última vegada al Gran Teatre del Liceu,

l’òpera El pirata de Vincenzo Bellini tor-
narà als escenaris catalans. Serà per genti-
lesa dels Amics de l’Òpera de Sabadell,
que en la 21a edició del cicle Òpera Cata-
lunya que organitzen, la portaran a Saba-

dell (21, 23 i 25 d’octubre), Manresa (28),
Viladecans (30), Granollers (1 de novem-
bre) i Sant Cugat del Vallès (6). La Tem-
porada 2009/2010, amb 34 funcions en
deu teatres catalans, es completarà amb

Maruxa (Amadeu Vives), Carmen (Geor-
ges Bizet) i Così fan tutte (Mozart). En to-
tes les produccions hi participa el Cor
Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orques-
tra Simfònica del Vallès.

G. V.

Mirna
Lacambra:
«Ens cal un
nou teatre per
donar un nou
impuls al cicle»

● Jordi Cussà és el gua-
nyador del XI Premi de
Narrativa El Lector de
l’Odissea per El noi de Sa-
rajevo. El premi, dotat amb
13.000 euros per a l’autor i
el dret a la publicació en la
col·lecció A Tot Vent,
d’Edicions Proa, es va en-
tregar ahir al vespre a l’Au-
ditori de Vilafranca.

El Lector de l’Odissea és

un premi gens convencio-
nal perquè atorga un paper
actiu als lectors, que són
ells mateixos els responsa-
bles de seleccionar les
obres finalistes després de
sotmetre els originals a un
ampli i transparent procés
de lectura i de debat, en el
qual intervenen un cente-
nar de persones. Els lec-
tors, a més, aporten 3.000
euros del premi. La resta ve
de l’Ajuntament de Vila-

franca i d’Edicions Proa.
En aquesta edició el jurat

va seleccionar tres finalis-
tes d’entre les 22 propostes.
El jurat que ha triat El noi
de Sarajevo està format per
professionals com ara Isa-
bel-Clara Simó, Ada Cas-
tells, Jordi Galves, Espe-
rança Camps (guanyadora
de l’edició anterior) i Josep
Lluch, i Àngels Castells i
Lluïsa Lázaro, en represen-
tació del Consell de Cent

Lectors. Aquest jurat ha va-
lorat de l’obra de Jordi
Cussà el fet que «retrata de
manera emotiva una histò-
ria colpidora d’una guerra
recent que va posar Europa
en qüestió».

Situada durant les guer-
res entre Sèrbia, Croàcia i
Bòsnia i Hercegovina, El
noi de Sarajevo pretén
mostrar l’impacte pro-
fund que van rebre els que
les van viure i els que van

sobreviure. Prenent les
festes d’aniversari del
1991 al 1995 d’aquest jo-
ve de Sarajevo, Cussà di-
buixa les angoixes i les es-
perances d’una ciutat en
què fins llavors les ètnies
havien conviscut sense
dificultat. En el darrer
aniversari, quan aparent-
ment arriba la pau, el pro-
tagonista s’adona que, tot
i haver sobreviscut a la
barbàrie, ell mateix s’ha

convertit en una víctima
col·lateral.

Cussà (Berga, 1961) és
poeta, novel·lista, drama-
turg i també traductor. Va
debutar l’any 2000 amb
Cavalls salvatges com a
novel·lista. La seva darre-
ra obra teatral és Godot,
vas tard, un homenatge a
Samuel Beckett, autor de
Tot esperant Godot. Com
a poeta ha editat Sens ales
(Abadia Editors, 2003).

El Lector de l’Odissea premia una novel·la inspirada en
la guerra de l’ex-Iugoslàvia, «El noi de Sarajevo»
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