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Va succeir fa més de
trenta anys, mentre
Mirna Lacambra
cantava en una
d’aquestes ciutats

europees que tot i sermés petites
que, posem per cas, Sabadell, te
nien sempre un teatre d’òpera.
Mirna Lacambra, soprano, for
mada al Conservatori del Liceu
–va compartir professora amb
Montserrat Caballé–, amb una
carrera internacional que incloïa
grans papers a Tosca, Madama
Butterfly iLaForzadel destino, va
tenir llavors la genial idea de cre
ar una associació a la seva ciutat.
Amb Amics de l’Òpera de Saba
dell, la infatigableartistahaacon
seguitd’unabandaportarelgène
re als teatres de Catalunya i, de
l’altra, oferir a cantants novells la
possibilitatd’iniciarseprofessio
nalmentenlasevaescolad’òpera.
Avui iniciaamblamozartianaLes
noces de Fígaro la 34a temporada
a Sabadell, que és, al seu torn, el
28ècicled’ÒperaCatalunya.Des
prés de quatre funcions a La Fa
ràndula, viatjaran a Reus, Lleida,
Manresa,SantCugat,Granollersi
Tarragona.

Es deu sentir satisfeta de la
feina feta aquestes dècades, tot
i que la crisi persisteix i els tea
tresdeCatalunyano li contrac
tentants títolscomabans.
Està tot una mica aturat, però
nosaltres seguim renovant ener
giescadatemporada,perquèesti
mem l’òpera i perquè si desapa
reix la cultura ja podem comen
çar a enfilarnos pels arbres com
elsmicos.Heaconseguitcoses, sí,
però no tot el que desitjaria. Te
nimuncor,unaSimfònicadelVa
llés consolidada, que és l’orques
tra que vaig decidir amb la meva
tossuderia crear al seu dia, tot i
queal capdepocelshi vaighaver

de dir: “Nois, per què no feu una
cooperativa, que això a l’estran
ger es fa molt”. El llavors alcalde
deSabadellnocreiaenelprojecte
i l’orquestraesvaferinsostenible.
Però amb ella hem expandit
l’òpera per Catalunya. I hem cre
at l’Escola d’Òpera de Sabadell,
perdonar aqui comença lapossi
bilitat de veureque és ser unpro
fessional. Llàstima que l’hem ha
gutd’escurçar: els tresmesosque
durava són dos amb la crisi. En
aquest temps s’entrenen en pa
pers importants i també en d’al
tresdepetits,queelsfannois ino
iesquenohanacabat lacarrera.

En aquest Mozart recupera
Carles Daza, de les primeres
promocionsde lasevaescola.
Sí, i avuidiaestà cantant ambuna
professionalitat impecable. Des
prés hi haMartaMathéu, que no
hapassatperlanostraescolaperò
debuta en el paper de comtessa
d’Almaviva, igual que Núria Vilà
eneldeSusanna.Quitambérepe
teix és ToniMarsol, que ja va ser
Fígaro en una producció nostra.
Tenen deu funcions per enda
vant: aquest és l’objectiu, que ad
quireixinexperiència.

Quincamítindriensino?
Intentar que els contractin en te
atres d’Espanya, encara que allà

estan més interessats en divos.
Nosaltres, al contrari: venem els
títols, lagentveaveurelesòperes,
no publicitem qui cantarà. Saben
queho farembé i jaestà.

ElsestimenaCatalunya?
Elpúblic i lesciutatsestanencan
tats que els portem l’òpera a casa.
Ens desplacem com amínim 150
personesentre cor, orquestra, ar
tistes, tècnics...

A vostè li toca programar en
funciódelpúblic,peròtambéde
l’exerciciqueel títol suposaper
a lessevesveusnovelles.
Sí.Lesnocesresponenaaquestdo
ble interès, per això l’hemtornat a
programar, amb muntatge clàssic
dePauMonteverde.Itambéfarem
Otello(jahosé,l’hanfetaPeraladai
araalLiceu,peròéscasualitat,nos
altres ho vam acordar prèvia
ment). I faremMadamaButterfly,
unaòperapreciosa.Pucciniésme
ravellós, d’un colorit orquestral
impressionant, sap trobar els co
lorsadequatsacadapersonatge ia
cadamoment... i atreumoltdepú
blic. Però he de dir que si aconse
guíssimaSabadellelteatred’òpera
que fa temps que esperem, podrí
em fer escola tot l’any, acollirmés
joves i portar a escena òperes per
iniciarse. Perquè de vegades fem
títols poc adequats, però que són
els que ens permeten girar i fer
rendibleslesproduccions.

VostèvaestudiarambMont
serrat Caballé al Conservatori
delLiceu.
Sí,teníemlamateixatècnica,lade
laprofessoraKemeny, per això la
gentpensavaquejoimitavalaCa
ballé.L’altrediavavenira feruna
master class i hoexplicava.

I en què consisteix aquesta
tècnicaprodigiosa?
Que vol obrir una escola, vostè?
Ha,ha.Esbasaencomestractael
fiato. És una tècnica que no co
neix tothom i se n’ensenyen d’al
tresquepotsernofuncionenprou
bé, comésobvi...!

GEMMA MIRALDA

Mirna Lacambra en l’assaig general d’ahir deLes noces de Fígaro, a La Faràndula de Sabadell

“Alpúblic li encantaque
li portin l’òperaacasa”
Mirna Lacambra, presidenta d’Amics de l’Òpera de Sabadell

INICI DE TEMPORADA

“‘LesnocesdeFígaro’
ambquèobrimavui
interessatantalpúblic
comal’escolad’òpera”

EL CICLE ÒPERA CATALUNYA

“Lesveusadquireixen
aixíexperiència: són
deufuncionsd’aquest
Mozartensetciutats”

ENTREVISTA

• Entrades a 8€ per al TNC

www.tnc.cat
Tel. 93 306 57 00
Plaça de les Arts, 1 - Barcelona

OCI I CULTURA

• 35% de dte. a l’entrada de PortAventura Park
20 Aniversari. Gaudeix-lo. És únic.

PORTAVENTURA PARK35Dte.

www.portaventura.com
Tel. 902 20 22 20
Av. de l’Alcalde PereMolas, km 2
Vila-seca (Tarragona)

TEATRENACIONALDECATALUNYA

• Tallers de cuina gratis + obsequi a Casa Viva.
A l’OCTUBRE Taller d’APERITIUS CREATIUS

I a més, 10% de descompte addicional en les
compres a les botigues casa viva.

www.casaviva.com

CASAVIVAGratis +
regal

CATES DE SANTA CATERINA2x1

• Descompte 2x1 en tasts de vins D.O. catalanes
DO SANTA CATERINA

Al mercat de Santa Caterina.

www.dosantacaterina.cat
Tel. 653 840 053
Av. FrancescCambó, 16 - Barcelona

8€

ACTIVITATS

CLUB SUBSCRIPTORS

Avantatges exclusius. Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Truca al 93 183 26 26
Encara no ets Subscriptor? Tenim una oferta per a tu!


