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Després de vuit mesos as-
sajant, el primer especta-
cle d’Òpera Jove, el projec-
te pedagògic multidiscipli-
nari impulsat per Chantal
Botanch i Xavier Mendo-
za, veurà la llum demà, dis-
sabte. Es titula L’impresa-
rio in angustie i és l’adap-
tació lliure d’una òpera bu-
fa de Domenico Cimarosa
que Toni Sans (Egos Tea-
tre) s’ha encarregat de ver-
sionar amb la intenció
d’arribar de la millor ma-
nera al públic familiar.
“Hem triat una obra llumi-
nosa i dinàmica, d’orques-
tració lleugera, que tan
sols dura una hora justa, i

estem segurs que agrada-
rà a un ampli ventall de pú-
blic”, explica Xavier Men-
doza, que agraeix sobretot
el gran suport rebut tant
de la Diputació com de
l’Ajuntament de Girona
per la seva implicació en
un projecte ambiciós que
aplega nombroses entitats
i abarca moltes activitats
paral·leles.

Un dels aspectes a des-
tacar de l’obra que s’estre-
na demà al Teatre Munici-
pal de Girona (20 h, 6 eu-
ros) és que, en aquest nou
muntatge, s’alternen els
recitatius en italià amb els
diàlegs en català i es porta
l’escena a una època més
propera a l’actual, els anys
cinquanta, i no pas el segle

XVIII de l’original. Recor-
dem que Òpera Jove és una
plataforma on convergei-
xen estudiants de cant lí-
ric, joves músics en forma-
ció acadèmica, alumnes
d’escoles de backstage
com il·luminació o carac-
terització i universitaris
d’àmbits com turisme, pe-
riodisme o gestió cultural.

Èxit de Fira P+Art
Paral·lelament, els actes
de la Fira Pedagogia + Art
que tenen lloc aquests dies
a Girona han tingut una
gran acollida. Per avui hi
ha prevista les actuacions
d’Art Cluster, Cor Juvenil
UAP, Telatramas, Girona
Banda Band i Fal·lera Gi-
ronina.

Obra itinerant
Després de l’estrena,
l’obra es podrà veure a 14
poblacions més: Bescanó
(8 de novembre), Roses
(23 de novembre), Cassà
de la Selva (29 de novem-
bre), Santa Coloma de
Farners (28 de desem-
bre), Palamós (4 de ge-
ner), Salt (10 de gener),
Lloret de Mar (17 de ge-
ner), Banyoles (25 de ge-
ner), Olot (7 de febrer), la
Bisbal (8 de febrer), Pala-
frugell (1 de març), Tor-
roella de Montgrí (7 de
març), Blanes (15 de
març) i Figueres (22 de
març). La gira acabarà
amb una última funció al
Foyer del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona. ■

Òpera Jove ho té tot a punt
per a l’estrena demà de
‘L’impresario in angustie’
a L’espectacle, adaptació d’una òpera bufa a càrrec de Toni Sans, veurà la
llum al Teatre de Municipal de Girona després de vuit mesos d’assajos intensos

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Membres d’Òpera Jove assajant ahir al Teatre Municipal de Girona l’espectacle que estrenaran demà ■ GLÒRIA SÁNCHEZ / ICONNA

Dos joves talents, Lucas
Martínez i Joan Solana,
prenen el relleu de la pro-
gramació del Festival de
Jazz de Girona per oferir
aquesta nit un concert a la
Fundació Valvi de Girona
(21 h, entrada gratuïta).

Tant el saxofonista com el
pianista són una demos-
tració de com el jazz català
es regenera constant-
ment. Són dos joves mú-
sics que ja amb els primers
passos estan demostrant
una gran projecció. Lucas
Martínez i Joan Solana
s’han aliat en aquesta for-
mació de duo per oferir

una visió del jazz sense
complexos i amb un reper-
tori de composicions prò-
pies pensades exclusiva-
ment per aquest projecte,
que fuig del repertori de
standards de jazz.

Solana (Vilafranca del
Penedès, 1990) forma
part de projectes com
Threejay, TAK Quartet i
l’Original Jazz Orquestra
del Taller de Músics. El bla-
nenc Lucas Martínez
(1994) ha actuat amb mú-
sics com Jordi Rossy, Car-
me Canela, Raynald Co-
lom i Marco Mezquida, i té
un projecte conjunt amb el
Fèlix Rossy Quintet. ■

El jazz del duo format
per Lucas Martínez i
Joan Solana, a la Valvi
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El saxofonista Lucas
Martínez, en una actuació a
Girona ■ JOAN SABATER


