
La «Flauta màgica» de rEscola d’Opera
Els participants en aquest curs únic a l’Estat canten amb el muntatge professional
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Les dames Quiteña Muñoz, Isabel Albadalejo i Carla Mattioli amb lamino (Yauci Yanes) i Papageno (Giorgío Celenza), a l’assaig de dimarts al vespre

Entre dues funcions de l’equip professional, la 
dels participants de l’Escola d'Òpera de Sabadell 
-avui d ijous- pot passar una mica desapercebuda. 
Però per als ‘debutants’ és una experiència que 
«segur que ens marcarà d ’una manera o altra», 
diu la mallorquina Marga Cloquell, la Papagena.

CARLES GASCÓN

Laura Brasó, de només 17 
anys -combina el batxillerat 
amb les classes de cant amb 
Francesca Roig-, i Juan Carlos 
Esteve, de 34 anys, compar
teixen, junt amb 11 cantants 
més, el somni de dedicar-se a 
la lírica. I després de conviure 
estretament el curs intensiu de 
l'Escola d ’Òpera de Sabadell, 
una part del seu somni es 
materialitza aquest dijous a La 
Faràndula.

Entremig de les altres fun
cions dels cantants profes
sionals del cicle Òpera a 
Catalunya, els alumnes fan el 
seu final de curs debutant amb 
els seus papers de La flauta 
màgica, de Mozart, amb l'Or
questra Simfònica del Vallès 
(OSV) i el Cor dels Amics de 
l'Òpera de Sabadell.

«És una formació molt com
pleta. amb tots els aspectes 
que necessites per a una 
òpera. I mirant els altres com
panys també se n'aprèn molt», 
destaca la mallorquina de 
Bunyola, to t i que establerta 
a Catalunya des de fa tres 
anys, Marga Cloquell (Papa

gena). Agraeix especialment 
a Mina Lacambra aquesta ini- 
cativa, «a nivell estatal l'única 
escola vinculada a un teatre, i 
que segur que respresenta un 
esforç molt gran». Justament 
la presència de Lacambra 
també ha estat «enriquidora» 
pel que ha compartit amb els

— cas—
Al llarg de dos 

mesos aprenen tots 
els aspectes del 

seu paper

joves tant a nivell professional 
com personal.

Curs intens
Tots destaquen les «hores 
intenses», de matí a vespre i 
fins i to t a la nit. dedicades a 
l ’estudi del paper, la tècnica 
vocal, l'accent alemany... però 
sobretot l ’expressió en escena. 
«Ha valgut molt la pena per
què a mi el que més em pre
ocupava era la part escènica 
i m'he pogut enfrontar a un 
personatge com lamino, que
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Els alumnes valoren el «treball complet» durant dos mesos

demana molt teatre», ha expli
cat canari Yauci Yanes, tenor 
líric lleuger que estudi a a l’ES 
MUC.

Juan Carlos Esteve, que 
canta avui el paper de Saras- 
tro, és potser el més veterà 
als seus 34 anys. De fet, és 
'repetidor’ , ja que suposa la 
seva quarta Escola d’Òpera.
I en els muntatges professi
onals ha fet papers a Tosca i
II barbíere di Siviglia i aquesta 
temporada serà a La Bohème.

«En dos mesos de clas
ses aprofundeixes en el més 
mínim detall, sempre dic que 
són rols gravats en foc». Això 
li permet després, diu, «cantar
los a altres teatres amb més 
seguretat». Ell és baix-baríton i 
en aquest cas baix. «Trobar un 
baix profund d'aquestes edats 
per fer el Sarastro és compli
cat», observa.

Sara Blanch, per la seva

banda, serà una entregada 
Reina de la Nit. «A mi em fa 
molta il·lusió, és un paper que 
sempre havia volgut fer», diu 
aquesta soprano, que a l'estiu 
va tenir oportunitat de cantar 
Rossini a un teatre italià.

Per a ella l'Escola d'Òpera, 
que compleix 17 anys, és «un 
treball al complet» on també 
«hem aprofundit en el context 
històric amb conferències de 
Roger Alier. Hem après molt».

Un teatre d’òpera per dins
La funció de dijous de l'Escola 
d'Òpera s'ofereix a centres 
educatius de la ciutat per a ac
cedir-hi amb invitació, així que 
és una gran oportunitat per un 
públic ampli per acostar-se al 
gènere.

A més dels solistes citats, 
es trobaran a Mercedes Gan- 
cedo (Pamina) -e lla  també 
canta el 2n Geni a la versió

professional-, Giorgio Celenza 
(Papageno), Pablo Martínez 
(Monostatos), Quiteña Muñoz 
( la  dama), Isabel Albadalejo 
(2a dama), Caria Mattioli (3a 
dama), Itziar Espinar ( le r  Geni) 
i Carmina Daban (2n Geni).

A més de Pau Monterde i 
Daniel Gil de Tejada, els di
rector d'escena i musical, han 
treballat molt amb Miquel Gor- 
riz. L'altra part interessant és 
«veure com funciona un teatre 
d'òpera per dins, que això no 
t'ho explica ningú», diu Marga 
Cloquell.

I l’endemà, què?
I l'endemà de l'estrena, què?

 m----
«Sempre havia 

volgut fer la Reina 
de la Nit», diu Sara 

Blanch

En el difícil context actual, 
s'imposa el realisme («sabem 
que serà complicat quanyar- 
se la vida amb això», deixa 
anar Esteve) però el que és 
segur, apunta Cloquell. és que 
l ’Escola «a tots ens marcarà 
d'una manera o altra».

Esteve és positiu: «S'han de 
viure les coses amb calma i 
al final to t arribarà. I quan tot 
comenci a anar millor al menys 
haurem estat aquí, aguantant, 
en els moments difícils» ■


