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ESPECTACLES
  "V

L’Escola d’Opera tria els alumnes que 
cantaran «La Flauta Màgica» a l’octubre
Els guanyadors del concurs ‘Mima Lacambra’ comencen el curs el 2 de setembre

Mercedes Gancedo (Pamina), Yauci Yanes (lamino) i Marta Pujol (piano) Sara Blanch (Reina de la nit)

El Concurs de Cant «Mima Lacambra», que deci
deix els alumnes que estudiaran a l'Escola d ’Òpera 
de Sabadell, ja té guanyadors. El curs començarà 
el 2 de setembre i acabarà amb la funció de La 
Flauta màgica, de Mozart, el 31 d’octubre a La 
Faràndula amb el muntatge professional.

estrany perquè és un baix pro
fund, qualitat de veu que no es 
prodiga aquí. Per això hauran 
de convocar unes audicions 
extraordinàries. Els escollits

CARLES CASCÓN

El canvi de dates de l ’Escola 
d ’Òpera de Sabadell -que pro
gramava les proves d ’accés el 
gener per començar el curs el 
febrer i debutar amb l’última 
producció de la temporada 
d’òpera- s ’ha fet en benefici 
dels aspirants, que al juny ja 
han acabat els seus estudis 
o exàmens i es poden dedicar 
a aquest atractiu projecte de 
professionalització.

Així, a finals de juny han tin
gut lloc les proves del Concurs 
•Mirna Lacambra» al Teatre 
Principal, amb un total de 27 
inscrits i un «nivell va ser molt 
alt tant en qualitat de veus com 
en tècnica vocal», segons l’As
sociació d ’Amics de l’Òpera de 
Sabadell, l ’organitzadora.

Guanyadors
Va acompanyar als cantants 
la prestigiosa pianista Marta 
Pujol. Dijous passat va tenir 
lloc la prova final i el palmarès, 
amb els respectius papers 
de l ’òpera de Mozart, és el 
següent: Mercedes Gan
cedo (Pamina), Yauci Yanes 
(Tamino), Giorgio Celenza

(Papageno), Margarida Clo- 
quell (Papagena), Sara Blanch 
(Reina de la nit), Luís Alberto 
Díaz (Monostatos), Quiteña 
Muñoz ( la  Dama), Isabel Alba- 
dalejo (2a Dama), Carla Mat- 
tioli (3a Dama), Itziar Espinar 
( le r  Geni), Carmina Daban (2n 
Geni) i Mireia Martínez (3er 
Geni).

Ha quedat vacant el per
sonatge de Sarastro, gens

Concert del cor 
de l’AAOS dins 

el 30 Nits
La cita estiuenca amb el cor 
dels Amics de l’Òpera de 
Sabadell arriba aquest 
dimecres, dins el 30 Nits, al 
teatre La Faràndula (22h; 3 
euros). Amb Andrea Álvarez 
al piano i Daniel Gil de 
Tejada a la batuta, oferiran 
peces com el cor de 
pelegrins de Tannhauser, el 
cor de gitanos d 'll trovatore, 
el cor d’esclaus de Nabucco 
o el cor de bruixes de 
Macbeth, entre altres.

El calendari es 
modifica perqué els 
aspirants estiguin 
lliures dels estudis

són originaris de diverses 
comunitats autònomes.

El jurat del concurs estava for
mat per Mirna Lacambra (pre
sidenta), Daniel Gil de Tejada 
(director d’orquestra), Enric

Giorgio Celenza (Papageno)

Serra (cantant), Francesca 
Roig (professora de cant). Pau 
Monterde (director d’escena) i
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Miquel Górriz (actor i director 
d ’escena).

Un salt professional
L’Escola d ’Òpera, dirigida per 
Mirna Lacambra, és una ini
ciativa fonamental per propi
ciar el salt de les joves veus 
a la professionalització, sovint 
molt difícil.

Al llarg d ’uns dos mesos es
tudiaran a fons, a més de la 
interpretació musical, matèri
es com dicció i fraseig, l’estil 
mozartià, expressió corporal, 
interpretació escènica o per
feccionament de l’ idioma amb 
docents com Roger Alier, Daniel 
Gil de Tejada, Francesca Roig, 
Pau Monterde, Miquel Górriz o 
Jordi Vilà ■
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