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ESPECTACLES

Els Amics de l’Òpera faran «Turandot»
A finals de temporada Sabadell veurà per primer cop el difícil títol de Puccini
Lucia di Lammermoor 
-que s’estrena 
dimecres-, Orfeó ed 
Euridice (en versió 
concert), L'Italiana 
in Algeri i Turandot 
són els títols de la 
temporada que els 
Amics de l’Òpera de 
Sabadell van presentar 
dimarts a Barcelona. 
Amb una dada positiva: 
l’alta ocupació.

CARLES GASCÓN

Amb grans esforços per les 
restriccions pressupostàries, 
sí. però també amb una gran 
acollida del públic que convé 
destacar: el 2013 el cicle 
òpera a Catalunya va guanyar 
un miler d’espectadors, amb 
un balanç d’un 90,4 % d’ocu
pació (20.700 espectadors en 
27 funcions).

La dada, que es preveu que 
es mantindrà a l'alça, es va 
donar en la presentació de 
la temporada lírica de l ’Asso
ciació d'Amics de l'Òpera de 
Sabadell en un acte celebrat a 
un hotel de Barcelona, dimarts 
passat, en companyia dels 
patrocinadors principals.

La gran novetat serà que per 
primer cop s'oferirà a Sabadell 
la complicada Turandot, títol 
de Puccini que figurava entre 
les peticions dels teatres 
catalans que programen el 
cicle però que s'obviava per la 
«posada en escena de grans 
dificultats, i la partitura encara 
més», recordava Mirna Lacam- 
bra. presidenta de l'AAOS.

Afegia, però, que el repte 
vocal ja estava «resolt». Per 
a les 12 funcions (abrll-maig
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X. Gondolbeu, Q. Carné, P. Monterde, M. Lacambra, M. Santasuana i A. Quintana, dimarts passat

de 2105) tindran dos repar
timents, amb les sopranos 
Maribel Ortega i Eugenia Bet- 
hencourt com a Turandot. els 
tenors Andrés Veramendi i 
Eduardo Sandoval com a Calaf 
i les sopranos Eugènia Monte
negro i Montserrat Martí com 
a Liü.

Inici amb ‘bel canto ’
S’aixeca el teló, però, amb un 
Donizetti llargament demanat 
per l’afició, l'òpera belcantista 
per excel·lència. Lucia di Lam
mermoor s ’estrena dimecres 
de la setmana vinent a La 
Faràndula i, després de més 
funcions divendres i diumenge, 
viatjarà a Reus, Sant Cugat, 
Granollers, Manresa, Tarragona 
i Lleida. Altres municipis del 
cicle Òpera a Catalunya són 
Viladecans. Vic i Girona, que sí 
que han programat Turandot.

El cert és que ara és difícil que 
els teatres contractin els tres 
títols de la temporada.

Lucia di Lammermoor, 
que protagonitza l'excel·lent 
soprano Saioa Hernández i 
compta amb direcció escènica 
de Pau Monterde, tindrà també 
la versió dels alumnes de l'Es
cola d’Òpera de Sabadell el 
dijous, 30. Serà el final de dos 
mesos intensos d'estudi.

Tot seguit, en commemoració 
del Tricentenari del naixement 
de Ch.W. Gluck, el novembre 
s’oferirà (només a La Faràn
dula i en vesió concert) Orfeó 
ed Euridice, amb Laura Vila i 
Eugènia Montenegro.

L'Italiana in Algeri, amb pro
posta escènica de Carles 
Ortiz, arribarà el febrer en les 
veus de Laura Vila. Toni Mar- 
sol, Joan Ribalta o Carles Daza

i en aquesta ocasió la batuta 
de Santiago Serrate, enlloc de 
l’habitual Daniel Gil de Tejada 
al front de l’Orquestra Simfò
nica del Vallès (OSV) i el Cor 
de l'AAOS.

El pressupost (anual, no per 
temporada) es situa en uns 
1.140.000 euros, dels quals 
244 mil venen de la Generali
tat, 35.000 de l'INAEM (Minis
teri de Cultura) i 135.000 de 
la Fundació Banc Sabadell. 
L'Ajuntament local col·labora 
en infrastructures. En total, un 
36'3 % prové de subvencions 
i la resta d'ingressos propis 
(taquilla, catxés i socis).

La presentació va comptar 
amb Maite Santasuana, aju
dant de direcció de la Fundació 
Banc Sabadell: Jordi Sellas, 
Director General de Creació 
d’Empreses Cultuals de la 
Generalitat: i Quim Carné, regi
dor de Cultura de l'Ajuntament 
de Sabadell.

La primera va destacar «el 
suport a la gent jove, el talent 
i l'excel·lència» que suposa 
l ’Escola d'Òpera com a «garan
tia de futur», i Sellas va anun
ciar un canvi de model en les 
subvencions, que ara es trans
formen en «inversió prèvia» 
abans de les temporades amb 
les pròpies persones que les 
gestionen. Una part es dedica 
a «eines de màrketing i de 
públic», un dels «reptes» ■
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Arnau Obiols Projecte 
Pirene, a Belles Arts
Aquest dijous, a Tauditori de l’entitat

REDACCIÓ

El cicle de concerts quinze
nals a a l ’Acadèmia de Belles 
Arts porta aquest dijous a 
l'auditori de l'entitat el bateria 
Arnau Obiols amb el seu «Pro
jecte Pirene», un quartet que 
inclou improvisació, el llen
guatge del jazz, la cançó tra

dicional pirinenca i catalana i 
altres influències. Presentaran 
el material d’un disc homònim 
a les 19h (Pg. Manresa, 22).

Finalistes al Concurs Sons 
de la Mediterrània de la revista 
Enderrock, Pol Padrós, Pau 
Solsona, Manel Fortià i Arnau 
Obiols han tocat a diversos 
festivals de prestigi ■
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