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Laia Cladellas: «El meu objectiu 
és poder cantar amb orquestres»
La soprano sabadellenca protagonitza el concert «Emocions líriques» a Belles Arts
Ha participat 
recentment al 
projecte ««Mujeres en 
la zarzuela» com a 
solista amb ('Orquesta 
Sinfónica de la Región 
de Murcia i ha guanyat 
alguns premis, però la 
soprano sabadellenca 
Laia Cladellas encara 
no ha ofert un concert 
a la seva ciutat.
Aquest dijous canta 
lied, sarsuela i òpera a 
Belles Arts.

CARLES GASCÓN

Amb el títol «Emocions líri
ques», la jove Laia Cladellas 
ha triat per al cicle quinzenal 
de música clàssica a l'Acadè
mia de Belles Arts de Sabadell 
un programa de peces al vol
tant de l'amor i que inclou una 
primera part de lied (Mompou, 
Fauré, Chopin, Mahler, etc.) i 
una segona de sarsuela i òpera 
(peces d'Adiós a la Bohemia, 
El anillo de hierro, Rusalka o 
Tanhàuser, entre d'altres).

El recital, amb Miquel Garcia 
al piano, és a les 19h. a l’au
ditori de l'entitat del Passeig 
Manresa. Serà el primer que 
ofereix aquí la soprano saba
dellenca. Una bona ocasió per 
descobrir aquesta veu que

busca el seu espai en un pano
rama que no és fàcil («tot i que 
no sé si és més difícil ara que 
abans», diu) però que demana 
«constància, treballar molt...» 
I afegeix: «Jo tinc l ’esperança 
que entraré a la roda i tindré 
feina constant. Has de perse
guir l'excel·lència, has de voler 
ser el millor: és l'única manera 
d'aconseguir alguna cosa. I a 
mi això m'agrada».

Conscient també que «quan 
més amunt arribes, més t'has

d’esforçar», Cladellas emana 
energia positiva. En menys 
d’una setmana té dues cites 
a importants concursos de 
cantants però el concert de 
Sabadell «és molt important 
per a mi perquè és el primer».

M àster d’interpretació
Aquí va estudiar a l'Escola de 
Música de la Creu Alta, de la 
qual té molt bon record. Ha 
fet un Màster d'interpretació 
al Conservatori Superior de

Música Óscar Espià sota la 
supervisió de la soprano Ana 
Maria Sánchez, que és la seva 
«mentora i mestra principal».

Guardonada amb diversos 
premis especials al II i III Con
curs Internacional de Cant Ciu
tat d'Elda, Premi Ajuntament 
de Montserrat de València i 
becada amb diverses borses 
d’estudis per continuar ampli
ant la seva formació, va assis
tir a la Internationale Somme- 
rakademie 2014, a Salzburg

(Àustria). Va iniciar els estudis 
de cant, però, a l'Escola Supe
rior de Música de Catalunya 
amb la soprano Enedina Lloris, 
va continuar al Conservatori 
Superior del Liceu amb Ana 
María Sánchez i el contratenor 
Oriol Rosés, (acabant el grau 
superior) i posteriorment ha 
rebut classes d'Eric Halfvar-
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Dijous oferirà lied, 
òpera i sarsuela 
amb el piano de 

Miquel Garcia

son (EEUU), Young Hee Kim 
(Corea del sud), Francesca 
Roig. Cynthia Sanner (EUA), 
Krassimira Stoyanova (Rússia) 
o Kurt Widmer (Suïssa).

Orquestra i... rock
Diu que on es sent «còmoda» 
és amb l’òpera i la sarsuela 
«per les meves característi
ques vocals» i que se sent 
molt bé acompanyada d'una 
orquestra. «El meu objectiu és 
poder cantar amb orquestres», 
conclou, tot i que ha participat 
també a un disc de rock, Tot
hom ho sap, de l'exSopa de 
Cabra Gerard Quintana.

Diplomada en Mestra d'Edu
cació Musical per la UB, paral- 
lelament es va llicenciar en 
Economia per la UAB ■

«Monstres», amb la companyia 
de teatre d’objectes Playground
Serà dimecres a L’Estruch camí del Temporada Alta

Playground recicla objectes de segona mà o abandonats

REDACCIÓ

L'Estruch (Sant Isidre, 140) 
ho presenta un dia poc usual 
-aquest dimecres a les 2 1 h -  
però és bona suggerència per 
als que els agraden els desco
briments. La cia. Playground, 
creada per Xavier Bobés (un 
apassionat de la poètica dels 
objectes, que investiga des 
de fa més de deu anys amb 
tot tipus d'objectes quotidi
ans), proposa a Monstres un 
«teatre mínim» on, a partir del 
teatre d’objectes, s'aborda la

monstruositat i la línia que la 
separa de la bellesa....

Estrenat ja al IN I  (Fes
tival Noves Tendències de 
Terrassa) aquest octubre i a 
punt de viatjar al gironí Tempo
rada Alta, Monstres continua 
en la línia de la companyia de 
barrejar diferents disciplines 
artístiques però va més enllà. 
«Els objectes són la principal 
font de inspiració, però en 
aquest cas, l'objecte primor
dial és el cos i és de gran 
importància la intervenció de 
l'entorn per crear un diàleg ob-

jectual entre el cos i la màqui
na. el cos i l ’entorn/llum/so», 
expliquen.

Llums fredes i calentes, 
dos videoprojectors, un espai 
sonor singular, una plataforma 
giratòria... La companyia ha 
estat fent residència a l’equi
pament municipal, on per cert 
ja va presentar un espectacle 
anterior, El rei de la soledat.

Des de la seva creació, fa 
nou anys, la companyia ha 
presentat les seves produc
cions arreu de Catalunya, 
Espanya, França, Itàlia, Eslo-

vènia, Marroc, Líban, Alema
nya, Polònia, Geòrgia, Armè
nia, Turquia, Israel, Àustria, 
Grècia. Azerbaijan, Croàcia,

Argentina, Brasil i Mèxic. 
El cap als núvols va obtenir 
Premi FAD Sebastià Gasch 
2005-2006 >


