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Albert Casals (lamino), Toni Marsol (Papageno) i les dames Laura Vila, Marta Valero i Núria Vilà. A la dreta, Iván García (Sarastro) i Eugènia Montenegro (Pamina)

«La flauta màgica» aixeca el teló
La temporada d’òpera arrenca dimecres a Sabadell amb el cèlebre tftol de Mozart
La XXXII Temporada d ’Òpera a Sabadell i el XXVI 
Cicle d ’Òpera a Catalunya s ’ inauguren aquest 
dimecres a La Faràndula (21h) amb La flauta 
màgica, de W.A. Mozart, que protagonitzen els 
joves talents catalans Albert Casals, Eugènia 
Montenegro, Toni Marsol i Rocío Martínez. Des
prés es veurà a cinc ciutats més.

CARLES CASCÓN

«Ha nascut una estrella» va 
ser el titu lar de la crítica que li 
va dedicar Roger Alier a Eugè
nia Montenegro després de la 
seva fantàstica Abigaille de 
Nabucco. Aquesta temporada, 
la soprano barcelonina assu
meix la Pamina de La flauta 
màgica i la Norma de Bellini.

Ella diu amb rubor que el crí
tic «es va passar» i que li que
den «moltes coses per m illorar 
i aprendre» però reconeix que 
la confiança dels Amics de 
l ’Òpera de Sabadell en ella 
representa la seva ‘gran’ tem 
porada. De Norma, que cantarà 
el febrer, diu que «m’impressi
ona moltíssim», i més per «la 
història d ’aquesta òpera i les 
cantants que l ’han debutat».

Reina de la Nit
Però de moment és Pamina. 
paper mozartià que li anirà bé 
després de I’«exigència» de 
Verdi per poder encarar des
prés el de Bellini. Comparteix 
files a La flauta màgica amb 
Albert Casals (Tamino), Toni 
Marsol (Papageno) i Rocío 
Martínez (Papagena). Elisa 
Vélez assumeix la diabòlica 
Reina de la Nit, amb la seva 
cèlebre segona ària (Der Hòlle 
Rache) i la segona nota més 
aguda que mai va escriure

Mozart, el tem ut fa 7 o sobre- 
agut. Iván García és Sarastro i 
hi ha m olt bones i joves veus 
també per a les dames (Laura 
Vila, Núria Vilà i Marta Valero).

Conte de fades per grans
Eugènia Montenegro diu que 
d ’aquest «conte de fades per 
grans» li agraden sobretot els 
«grans m oments musicals». I

Eugènia Montenegro 
agraeix un cop més 
el suport de Mima 
Lacambra als joves

és que, més enllà de les dis
cussions sobre la lectura en 
clau massònica i el simbo
lisme, Mozart va aconseguir 
àries, duets, trios, quintets 
com el de Tamino, Papageno 
i les tres dam es... absoluta
m ent memorables.

L’argument conté parts no 
del to t clares, i s ’ha vingut a 
resumir com el de la lluita entre 
la llum i la foscor, o el de l ’edu
cació de l ’ésser humà per la 
m oralita t més elevada, la bon
da t i la saviesa. Al final, «qui 
és el bo qui és el dolent?...», 
deixa anar Montenegro, afe
g in t m isteri a l ’assumpte amb

Dijous, funció 
de l’Escola 
d’Òpera
Els alumnes del XVII 
Curs de l’Escola d’Òpera 
de Sabadell han treballat 
a fons les últimes 
setmanes els papers de 
La flauta màgica, de 
Mozart, I el seu debut de 
«final de curs» serà amb 
aquest mateix muntatge 
professional de l’AAOS 
aquest dijous. Una funció 
per a la ciutat destinada 
a entitats i estudiants.

un punt de broma. Tornant a la 
partitura, la soprano no deixa 
de meravellar-la que «fins i tot 
dins dels duets trobes frases 
fantàstiques d ’altres perso
natges de només tres o quatre 
compassos...».

Montenegro, que estudia 
actualm ent amb la professora 
Francesca Roig, va debutar pre
cisam ent a l'Escola d ’Òpera de 
Sabadell amb aquest títo l fa 
se t anys, to t i que en el paper 
de dama.

Escenografia simbòlica
Pau Monterde ha aprofitat 
aquell muntatge m inim alista 
i simbòlic, amb canvis, però 
ins is tin t en diàlegs entre llum 
i foscor, càlid i fred, i una acu
rada posició dels intèrprets 
amb un sentit m olt estricte, 
cuidant al m il·límetre les dis
tàncies entre e lls, per exem
ple. Les línies i form es triangu
lars tenen to t un sentit, com la

base de la torre on es situen 
la Reina de la Nit i Sarastro.

L’Orquestra Simfònica del 
Vallès (OSV) i el Cor dels Amics 
de l ’Òpera de Sabadell són diri
g its pel titu la r d 'aquest últim, 
Daniel Gil de Tejada. Com és 
habitual, l ’estrena tindrà tres 
funcions a Sabadell (dimecres, 
divendres i diumenge) abans 
de viatjar a Reus, Sant Cugat, 
Lleida, Manresa i Tarragona.

La temporada, presentada 
recentment a Barcelona, es 
completa amb el concert de 
Wagner (29 de novembre i 1

de desembre) en el 200è ani
versari del naixement del com
positor i dues òperes més, 
Norma i La Bohème.

Amb un pressupost reduït 
a un m ilió d 'euros, 400  mil 
menys del previst a causa 
de les retallades, l ’òpera rep 
el suport de la Generalitat, 
la Fundació Banc Sabadell i 
l ’Ajuntament. La presidenta, 
Mirna Lacambra, reivindica la 
cultura í llu ita r contra la crisi 
m antenint e ls preus de les 
entrades to t m antenint l'a lt 
llis tó  de qualitat ■

JOVENTITSM u s ie t isMmm
FUNDACIÓ
BOSCH I CARDF.I1ACH

Didàctica de la música
EL PAPER DE LA MUSICA 
EN EL CINEMA I EL SEU 

PROCÉS DE CREACIÓ
A càrrec de Gerard Pastor

La xerrada es d iv id irà  en dues parts. La primera explicarà 
com és a nivell tècnic el procés de composició d 'una oanda 
sonora. Des de que a rriba  l'encàrrec Fins a l'esirena de la 
pel·lícula. La segona part es centrarà en un anàlisi exhaustiu 
d'escenes i músiques per entendre amb gran nivell de detall 
com la música reforça uns aspectes o uns altres, descobrint 
detalls que segur que ens sorprendran.

Entrada lliure
Auditori de la Fundació Bosch i Cardellach 
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