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LÍRICA

‘La flauta màgica’ inaugura la temporada lírica a Sabadell
Els Amics de l’Òpera de Sabadell
obren temporada amb una reposi-
ció mozartiana. Les estrenes de
Norma i La bohème, i un concert
dedicat a Wagner formen una tem-
porada de resistència.

LAURA SERRA

BARCELONA. Trenta-dues tempora-
des líriques. La perseverança i passió
de l’Associació Amics de l’Òpera de
Sabadell es tornen a posar a prova, un
any més, amb una altra temporada
en què gestionen pressupostos cada
vegada més minsos. Les aportacions
públiques han baixat un 49% en els
últims cinc anys i ara disposen de
menys d’un milió d’euros per bastir
tres òperes escenificades i un con-
cert, a més de fer gira. Però la presi-
denta de l’entitat, la infatigable Mir-
na Lacambra, assegura que mai han
“estirat més el braç que la màniga” i
afronten la temporada “mantenint
els preus de les localitats i la qualitat”
amb un objectiu, “fer que la cultura
no es mori”, afirma, abans de criticar
la “brutal pujada de l’IVA”.

En la programació 2013-14 seguei-
xen defensant, com cada any, tres tí-
tols operístics i el primer concert de-
dicat a Richard Wagner que s’ha fet
mai a La Faràndula, en el 200 aniver-
sari del naixement del compositor. El
fossat del teatre no permet escenifi-
car un Wagner i “per no fer el ridícul”
hanoptatperunconcertambobertu-
res, àries, duos i cors amb els solistes
Maribel Ortega i José Ferrero. “Serà
excepcional”, diu Lacambra. La cita
–que substituirà el tradicional con-
certdesarsuela– espodràveureaSa-
badell el 29 de novembre i l’1 de de-
sembre i al Palau de la Música el 4 de
desembre.

LareposiciódeLaflautamàgicade
Mozart, un muntatge dirigit per Pau
Monterde i Daniel Gil de Tejada que
ha necessitat la reconstrucció d’al-
guns elements escènics, marca l’ini-
cidelatemporadalírica,aquestdime-
cres i dijous. Els protagonistes, Pami-
no i Tamina, seran dos valors en alça
importants: Albert Casals i Eugènia
Montenegro,forjadaal’Escolad’Òpe-
ra de Sabadell. “Apostem per ells. Són
dues figures que estem empenyent.

La reposició de
La flauta
màgica és una
de les tres
òperes de la
temporada de
Sabadell. AMICS DE

L’ÒPERA

tiz i Gil de Tejada, al febrer, i la Bohè-
me de Giacomo Puccini, amb Rubén
Gimeno dirigint la sevaSimfònica del
Vallès, a l’abril, seran dues estrenes
absolutes que faran “el més brillant
possible amb el menor cost imagina-
ble”, afirma la presidenta.

Gira per vuit teatres catalans
ElsAmicsdel’ÒperadeSabadellcon-
tinuen oferint també una de les po-
quesoportunitatsperveureòperafo-
ra de la capital catalana. “Ja calculem
els títols de l’any sabent que han de
ser interessants per als altres tea-
tres”, diu Lacambra. La gira passarà
aquest any per vuit auditoris que
s’han adherit al cicle: Girona, Sant
Cugat, Vic, Manresa, Viladecans,
Lleida, el reobert Teatre Fortuny de
ReusielnouTeatreTarragona,men-
trequeenguanyhacaigutGranollers.
Lacambravadefensarquemantenen
uns caixets ajustats per facilitar la gi-
ra: els muntatges valen entre 21.000
i 25.000 euros, xifres molt modestes
en el camp líric. L’any passat els
Amics de l’Òpera van sumar 14.500
espectadors. e

MÚSICA I CINEMA

L’entusiasme de
Juli Bustamante vist

per dos incondicionals

Pep Garrido i Xesc Cabot han con-
viscut amb les cançons i la quotidi-
anitat de Juli Bustamente. El re-
sultat és el documental Bustaman-
te Perkins, que demà i dijous es
projecta al Festival In-Edit.

blicar discos com ara Cargo de mí
(1986), Ciutat magnètica (1992), En-
tusiastas (1998) i Con tal de volar
(2003). “He arribat als 63 anys ro-
dejat de gent magnífica. No m’he fet
ric, però la riquesa és que no m’han
deixat ni ser pobre ni fer-me vell”,
explica.

“Som incondicionals de la seva
música”, diu Garrido, i el documen-
tal que es projecta demà i dijous al
Festival In-Edit de Barcelona no
amaga l’entusiasme dels directors,
però va més enllà de la música. “La
idea inicial era fer un recorregut
històric per la carrera del Juli. Si-
multàniament, volíem fer un retrat
íntim d’ell, sobre la seva manera de
viure, de treballar, de compondre,
d’entendre l’art i les relacions hu-
manes. En el fons es tracta de parlar
de la seva música des de dintre”, ex-
plica Garrido, que considera Busta-
mante com “un dialogador iniguala-
ble i un filòsof”.

En un moment del documental,
el periodista Eduardo Guillot des-
criu l’autor d’Avions com “una me-
na de nen gran, un entusiasta”. “Si
renuncies al xiquet, malament –diu
Bustamente–. Algú va dir que ens
passem tota una vida aprenent a ser
joves, però al final t’adones que el
millor és ser un xiquet, perquè els
que s’ho passen bé són els xiquets.

Els joves s’estan menjant el cap to-
ta l’estona”. Això no obstant, Busta-
mante, que l’any passat va publicar
el disc Viento desatado, no oblida “el
vessant social” de l’artista. “Els teus
problemes individuals no són pro-
blemes personals, sinó socials, que
t’imposen des de dalt. El gran mal
del capitalisme és l’individualisme”,
assegura.

Garrido està convençut que
“aquesta època necessita l’esperit
contestari i contracultural” dels
anys 70. “En aquest sentit, crec que
hem fet un documental polític, per-
què tant la manera que té el Juli
d’entendre la música com la nostra
manera de filmar-ho té una dimen-
sió política que no és necessària-
ment pamfletària o explícita”, diu
Garrido.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Juli Bustamente (Va-
lència, 1951) forma part de la triple-
ta màgica de la música valenciana
de finals dels anys 70, juntament
amb Remigi Palmero i Pep Laguar-
da. “Volíem la normalització de la
llengua en el pop, que la música po-
pular fos també en català i que tin-
guera els seus discos. De fet, pensà-
vem que estàvem fent una cosa re-
volucionària”, recorda Bustaman-
te alhora que reconeix la feina
prèvia de Pau Riba i Sisa en aquest
propòsit. La seva primera gran con-
tribució va ser l’àlbum Cambrers
(1981), un treball que trenta anys
després ha influït en una nova ge-
neració de músics, entre els quals hi
ha Xesc Cabot, baixista de Fred i
Son i codirector, amb Pep Garrido,
del documental Bustamente Per-
kins, un títol que sorgeix d’una
anècdota que s’explica en el film.

Tanmateix, Bustamante és molt
més que Cambrers, perquè no ha
deixat de compondre cançons i pu-

El documental Bustamante Perkins explica la trajectòria i la manera de treballar del
músic valencià des de dins. ATIENDE FILMS

El Festival In-Edit estrena a Barcelona
un documental sobre el músic valencià

Sota la influència dels
germans Dardenne
Bustamante Perkins és el primer
llarg documental de Xesc Cabot i
Pep Garrido, que han creat la pro-
ductora Atiende Films. Garrido,
que té experiència com a guionista
de ficció en films com Zulo, explica
que per afrontar el documental va
tenir molt present “el cinema dels
germans Dardenne” i “utilitzar la
càmera com un bolígraf que va es-
crivint la pel·lícula mentre segueix
i s’adapta al personatge”. També
va revisar clàssics del documental
musical: Let’s get lost de Bruce We-
ber i Thelonoius Monk: straight no
chaser de Charlotte Zwerin.

Riquesa
“No m’han
deixat ni
ser pobre
ni fer-me
vell”, diu
Bustamante

La nostra filosofia és donar suport als
valors que van sorgint. Els donem
l’oportunitatdeferpràctiques.L’òpe-
ra és com tots els oficis: necessites ac-
tuar.Sortird’Espanyasensehaveras-
solit una bona pràctica és tirar-se a
l’abisme”, apunta. I afegeix, rient, La-
cambra: “Nosaltres som La Masia del
Liceu! Jo faig moltíssimes audicions
a cantants”. Eugènia Montenegro va
fer la temporada passada l’Abigaille
deNabucco ienguanyseràlaprotago-
nistadeNorma.L’obramestradeVin-
cenzo Bellini, dirigida per Carles Or-


