
32 Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dijous, 10 - Divendres, 11 d'abril del 2014

COL LABORACIO -  ÒPERA

Gala dels premis lírics al Teatro Campoamor
ANTONI QUINTANA PETRUS

Secretari de l'Associació d'Am ics de l'Òpera de Sabadell i  de la Fundació M im a Lacam bra-Xavier Gondolbeu

U
n cap de set
mana a Oviedo 
és una fita sem
pre interessant 
i, si a més pots 

gaudir d ’una fabulosa gala 
operística, es converteix en 
un repte sensacional. La gent, 
molt educada en l'antic estil 
d ’abans, és oberta i et con
testen o orienten amb exqui- 
sidesa: i la ciutat, monumen
tal, molt ben cuidada i neta, 
ha conservat una gran part 
del patrimoni històric i n'està 
cofoia de mantenir-lo i mos
trar-lo: la catedral, antigues 

. capelles, velles universitats, 
formen part d’un passat glo
riós i la gent ho sap.

La gastronomia esplèndida 
i, al mig de la ciutat, el Teatre 
Campoamor. lloc de trobada 
de la burgesia ovetense molt 
orgullosa dels grans esdeve
niments que allà s ’hi celebren 
-Premis Príncep d'Astúries, i 
des de fa vuit anys, seu d'una 
Gala lírica de ressò mundial, 
respectada per tots els partits 
polítics i presidida per la Fun
dació «Premios Líricos Teatro 
Campoamor» de la que també 

' n'és President l’Alcalde de 
torn.

Jurat reconegut
Es tracta d'uns premis ator
gats per dita Fundació, inte
grada per personalitats i ins- 

" titucions asturianes privades, 
que escull un jurat de tècnics 
i crítics musicals molt reco
neguts en el món operístic, 
independents i exigents, pro
cedents de diverses capitals 
operístiques (en tenim tres de 
catalanes sobre 10 membres), 
el qual decideix d’una forma 
democràtica i objectiva, els 
candidats i guanyadors dels 
Premis després d’estudiar i 
analitzar les propostes dels 
31 teatres que conformen l'As
sociació OPERA XXI que sugge
reixen o aposten per candidats 
als Premis esmentats.

Nosaltres, l ’Associació d'A
mics de l'Òpera de Sabadell, 
vàrem ser premiats fa uns anys 
com a «Institución o persona 
que haya contribuido muy sig
nificativamente al mundo de 

* la Lírica» i se'ns atorga, dins 
dels convidats, un lloc VIP a la 
Llotja dels ja premiats.

El repte anual que s'imposa 
el Teatre Campoamor és el de 
muntar una escenografia i un 
argument musical per la coor
dinació d una «Gran gala» de 

- reculls i fragments musicals 
operístics i també de sarsu
ela, molt difícil d'aconseguir 
pels diferents canvis d’estil de

Antoni Quintana amb Carmen Romeu (Premi revelació) i Ainhoa Arteta (al centre del grup)

gènere i adequar el muntatge 
escènic adient entre presen
tadors. guardonats, orquestra 
i escenografia dins d ’una línia 
argumental, a cada concurs 
diferent, i que millora any rere 
any.

Paròdia dels pecats
Aquesta VIII Gala fou ideada i 
resolta d'una manera esplèn
dida per José Carlos Plaza, 
director d ’escena madrileny 
molt vinculat al Teatre Campo
amor i ànima de la nit -és  un 
dels grans- per fer una parò-

m
Els Amics de 

l’Òpera de 
Sabadell van ser 
premiats fa anys

dia dels SET PECATS CAPITALS 
MUSICALS.

El primer pecat fou la POE
SIA, representada per un ària 
de l'Orfeó de Monteverdi i 
complementada també amb 
una veu en off del Premi Nobel 
Vicente Aleixandre recitant un 
poema sobre la poesia.

El segon pecat, LA VEU I 
L'EMOCIÓ, ens trasllada a la 
Cavalleria Rusticana de Mas- 
cagni tant en una part del Inter
mezzo, com a l'ària «Mamma, 
quelvino e generoso».

El premi de «cantant revela
ció» fou atorgat a la jove valen
ciana Carmen Romeu, que 
cantà a la perfecció la dificilís- 
sima ària i la cabaletta de «La 
Donna del Lago» de Rossini.

El tercer pecat, EL SEN
TIMENT, L'AMOR 0  L'ODI, 
introduït per l ’orquestra amb 
l’obertura de Romeo i Julieta 
de Txaikovsky, acabà amb 
l’apassionada romança de la 
Sarsuela «Los claveles» de Ser
rano: «Que te importa que no

venga... maldito sea mi sino, 
maldita sea mi suerte...».

Dins d'aquest «pecat» s'en- 
tregà el Premi al millor cantant 
masculí d'òpera, el veterà Gre- 
gory Kunde, que havia arribat 
de l'aeroport només mitja 
hora abans de començar i ens 
deleità amb l'ària de «La pira» 
de II Trovatore de Verdi amb 
els aguts altíssims propis dels 
«grans tenors», i que donava 
la impressió de que la podia 
repetir tres cops seguits si hi 
hagués hagut temps.

Continuà la Gala dins 
d'aquest pecat encara amb 
dues sorpreses més: El premi 
a la millor cantant feme
nina d'òpera, la també molt 
jove soprano georgiana Nino 
Machaidze -una barreja d’An- 
gelina Jolie i Maria Callas- ata
cant la complexíssima ària d'// 
turco in Italia de Rossini, que 
a la darrera temporada havia 
interpretat al nostre Gran Tea
tre del Liceu. Una autèntica 
passada.

Ainhoa Arteta
I per acabar aquest tercer 
pecat, va aparèixer com a 
Premi a la cantant d'òpera 
espanyola o sarsuela la navar
resa Ainhoa Arteta que ens 
deleità amb la bellíssima ària 
d’Adriana Lecouvreur «lo son 
rUmile ancella del genio cre- 
ator».

El públic s ’anava escalfant 
amb tota aquesta parafernàlia 
acompanyada d'una esplèn
dida escenografia de llums 
i ombres sobre pantalles i 
colors adequats al context de 
cada peça interpretada.

El quart pecat - jo  en diria 
VIRTUT del món m usical- era 
('HARMONIA, i començà l ’or
questra amb el primer movi
ment de la Pastoral de Beet- 
hoven (tan dignament inter
pretada fa pocs dies per l ’Or
questra Simfònica del Vallès 
al nostre Teatre Principal) i

l'escenari, a través de llums i 
projeccions, es convertí en un 
lluminós i esplèndid jardí propi 
d’una primavera bucòlica.

El premi atorgat sota aquest 
paratge fou el de la millor 
producció d’òpera espanyola 
o sarsuela a la òpera Pepita 
Jiménez d ’Isaac Albéniz sobre 
un tema de Federico García 
Lorca, dirigida escènicament 
pel controvertit Calixto Bieito.

En aquest moment, un dels 
mestres de cerimònia de 
tota la gala. el jove i esplèn
did baríton madrileny Gerardo

m
Emilio Sagi va 
transmetre la 

seva felicitació a 
Mirna Lacambra

Bullón ens deleità com a can
tant solista, amb la divertida 
ària de «Don Campanone» 
d'E/ Maestro Campanone de 
Vicente Lleó. plena de musi
calitat a l'estil mozartià, i de 
picaresca rossiniana amb un 
autèntic esclat d ’aplaudiments 
i riures del públic enganxat per 
la simpàtica versió.

«La Llibertat»
Arribem al cinquè pecat, LA 
LLIBERTAT, si és que ens atre
vim a qualificar-la de «pecat».

Tema quasi monogràfic de 
Carmen de Bizet: «La haba
nera», també cantada per una 
altra mezzosoprano «mestre 
de cerimònies» de tota la vet
llada, natural de Valladolid i 
molt vinculada a Oviedo. Pas
sió i seducció dins d'un ambi
ent escènic que ens envoltava 
de foc en flames i un Don José 
seduït, derrotat per la lluita 
interior entre la passió i l'obli
gació... «c'est la retraite».

Aquí es va entregar el Premi

a la millor producció de l’òpera 
a II mondo delia Luna, de Franz 
Joseph Haydn una coproduc
ció del Teatre Arriaga de Bilbao 
i de l’Òpera de Montecarlo. 
Recollí el premi el director 
d'escena Emilio Sagi, el qual 
a l’anar a felicitar-lo al final de 
l’acte em va encomanar molt 
seriosament que traslladés a 
Mirna Lacambra la seva felici
tació per tot el que ha fet per 
l’òpera a Catalunya.

Calixto Bieito
Aquest premi a la llibertat el 
va dedicar al recent traspas
sat Alcalde de Bilbao, Sr. Iñaki 
Azkuna, persona que creia en 
la llibertat dels artistes. Va ser 
un moment molt emocionant.

El sisè pecat, LA IMAGINA
CIÓ. No cal estendre’ns en la 
necessitat de que cada repre
sentació operística ens ha de 
portar al món superior de la 
imaginació més enllà del que 
veiem a dalt de l’escenari.

Els premiats en aquest capí
tol varen ser el de millor direc
tor d'escena, per Calixto Bieito, 
ja mencionat pel muntatge de 
Pepita Jiménez per als Teatros 
del Canal i el premi al millor 
director musical, a l'italià amb 
cognom francès Riccardo Chai- 
lly per la fabulosa La Bohème 
de Puccini al Palau de les Arts 
Reina Sofia de València, a 
finals del 2012.

Pedro Lavirgen
La gala va acabar amb el setè 
pecat musical, el terrible pecat 
de l'ALEGRIA DE VIURE.

L'orquestra encetà la Novena 
Simfonia de Beethoven titulat 
«O Freunde nicht diese Tòne» 
amb intervenció del cor, de 
tots els solistes, participants, 
premiats, «mestres de ceri
mònies».... un tuttipleni que 
precedí a l’entrega al Premi 
a tota una carrera a favor del 
tenor Pedro Lavirgen, el qual, 
molt emocionat i nerviós -és  
una persona força gran-, el va 
dedicar a la seva família, espe
cialment a l ’esposa i fills, pels 
sacrificis que comporta l'estar 
casat amb un professional del 
cant. però també el va voler 
dedicar al Jurat i a la ciutat 
d'Oviedo.

L'orquestra tomà a atacar 
l'Himne de l’Alegria de Beet
hoven, al que se li va sumar 
tothom, fins i to t una gran 
part del públic posada en 
peu. entusiasmat i excitat per 
la magnífica i inoblidable vet
llada operística en ocasió del 
lliurament dels Premis Lírics 
Teatro Campoamor 2013 a 
Oviedo ■


