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El Conservatori de Girona
ha portat a escena la pri-
mera òpera composta per
Mozart quan tenia només
11 anys, L’obligació del
primer manament, en un
muntatge que es repre-
sentarà demà al Teatre de
Salt (21 h) i diumenge al
Teatre de Lloret de Mar

(19 h) amb entrada gratu-
ïta. Les invitacions es po-
dran recollir a les taquilles
des d’una hora abans de la
representació.

Jordi Costa, director de
l’Organisme Autònom
Conservatori Isaac Albé-
niz de la Diputació de Gi-
rona, i Lluís Caballeria, di-
rector acadèmic del cen-
tre, van presentar ahir
aquesta òpera, que serà in-

terpretada per l’Orques-
tra del Conservatori, inte-
grada per 45 alumnes que
tenen, majoritàriament,
entre 12 i 18 anys. A la pre-
sentació també hi van as-
sistir les tres cantants, ex-
alumnes del centre, que
participen com a solistes
en aquesta obra: les sopra-
nos Laia Frigolé, Alba Vi-
lar i Alba Bosch. El reparti-
ment d’aquesta òpera es

completa amb els tenors
Carles Prat i Lluís Frigola,
i David Marcé, que, a més
d’haver-se fet càrrec de
l’adaptació teatral de
l’obra a partir de la traduc-
ció de Josep Pujol, inter-
preta el personatge de Mo-
zart: òbviament una nova
aportació afegida al llibret
original –també serà l’únic
intèrpret de l’obra que
apareix vestit d’època–,

que ha estat també modifi-
cat per “treure ferro” a
l’argument concebut per
Mozart, de caire bàsica-
ment religiós, per donar-
hi un to més divertit i des-
enfadat. Els intèrprets
canten en alemany –el pú-
blic disposarà d’una tra-
ducció al català per seguir
l’argument–, però els dià-
legs que substitueixen els
recitatius originals són en
català. Lluís Caballeria és
el director musical del
muntatge i Roser Bover
s’ha encarregat de l’espai
escènic, definit sobretot
amb la il·luminació, ja que
no hi ha escenografia prò-
piament dita.

Recuperar el patrimoni
“El nostre és un conserva-
tori de grau professional i,
per tant, els alumnes que
després volen fer estudis
superiors estan obligats a
marxar a estudiar a altres
llocs. Això representa per
nosaltres una pèrdua im-
portantíssima de patrimo-
ni humà, que intentem
compensar amb iniciati-
ves com aquesta, en què
participen exalumnes de
la casa amb una qualitat
excepcional”, va dir Lluís
Caballeria, que va subrat-
llar també la col·laboració
en el projecte de l’aula de
cant i d’altres professors
del conservatori. Caballe-
ria va afegir que muntat-
ges com aquest, “amb una
concepció modesta a curt
termini, però ambiciosa a
llarg termini”, poden ser
també una eina de promo-
ció de l’òpera a Girona.

Per la seva banda, Jordi
Costa va incidir en totes
les accions que està por-
tant a terme el nou equip
directiu, com aquesta òpe-
ra, l’Orquestrada o la set-
mana cultural, per difon-
dre i consolidar el conser-
vatori arreu de les comar-
ques gironines. ■

Xavier Castillón
GIRONA

ÒPERA

a ‘L’obligació del primer manament’, amb l’orquestra del centre, es presenta
a Salt i a Lloret a Hi cantaran les exalumnes Laia Frigolé, Alba Vilar i Alba Bosch

El Conservatori de Girona
representa la primera
òpera de Mozart

La presentació de l’òpera, amb Alba Bosch, Jordi Costa, Alba Vilar, Laia Frigolé i Lluís Caballeria ■ X.C.

PATRIMONI
Demà passat
s’organitza una
Ruta Masó en bici

L’artista Pep Admetlla inau-
gura avui (20 h) a la biblioteca
de la Coma Cros de Salt l’ex-
posició Hic et nunc, on pre-
senta les seves últimes peces
escultòriques a l’entorn de les
arquitectures impossibles a
través de maquetes de llautó i
dibuixos preparatoris. L’expo-
sició coincideix amb la dels di-
buixos originals per a 52 por-
tades del llibre Converses
amb Pau Casals, al Museu
d’Història de Girona. ■ E.V.

Les arquitectures
de Pep Admetlla,
a la Coma Cros

ART

Les dues funcions de l’espec-
tacle Suïcides de la Compa-
nyia Poca Cosa Teatre, pro-
gramades a la Sala La Planeta
per aquest cap de setmana,
s’han hagut de suspendre per
un problema de salut d’una
de les dues actrius protago-
nistes. La Planeta i Poca Cosa
Teatre han acordat recuperar
aquestes funcions la tempo-
rada vinent, en unes dates
que es concretaran pròxima-
ment. ■ REDACCIÓ

Se suspenen les
dues funcions de
‘Suïcides’ a Girona

TEATRE

La Fundació Rafael Masó ha
organitzat per aquest diu-
menge una passejada en bici-
cleta per veure diversos edifi-
cis destacats de l’arquitecte a
la ciutat de Girona. La ruta,
que serà guiada, començarà a
la Farinera Teixidor i es clourà
a la mateixa casa Masó, que
també es visitarà. Al llarg d’a-
quest recorregut urbà s’ana-
litzaran les primeres obres
modernistes i com els projec-
tes de l’arquitecte van derivar
al Noucentisme. ■ REDACCIÓ


