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ESPECTACLES

Els teatres d’òpera es troben a Sabadell
Assisteixen a «Madama Butterfly» i fan Tassemblea d’«Ópera XXI» al Principal
L'Associació d’Amics 
de l'Òpera de Sabadell 
entra com a vocal a 
la junta directiva de 
l’entitat Ópera XXI, 
que aglutina quasi tots 
els teatres d’òpera 
de l'Estat espanyol. 
Dissabte es van reunir 
en assemblea per 
primer cop al Principal.

Deloitte, la companyia Ifder 
en el sector de l’auditoria a 
Espanya, va quantificar en 
un exhaustiu estudi el gran 
impacte econòmic que té 
l'òpera en la societat: de cada 
euro que s'hi inverteix -en 
subvencions, per exemple- hi 
ha un retorn directe de 3,6 
euros. I això sense comptar 
l'indirecte, com seria l'impacte 
en hostelería, serveis...

Però aquest encàrrec ja té 
uns anys i ara una de les coses 
que s'ha proposat l'associació 
Ópera XXI és «posar-lo al dia». 
En gran part perquè han can
viat alguns condicionants amb 
els nous temps: un dramàtic 
IVA del 21 per cent, menys 
funcions a les produccions per 
culpa de la crisi, etc.

D'això es va parlar, pe exem

LLUfS FRANCO

Reunió dels representants d’una trentena de teatres d’òpera espanyols, dissabte al Principal

ple, a l'assemblea que, amb 
una trentena de representants 
dels teatres espanyols, va 
celebrar dissabte al matí al 
saló del Teatre Principal, cedit 
per l'Ajuntament.

Primer cop a Sabadell
És el primer cop que Sabadell 
acull una d'aquestes reunions 
periòdiques, que habitualment 
es fan coincidir amb funcions 
d'òpera a la ciutat amfitriona.

Divendres, doncs, als trenta 
delegats els van convidar a 
veure la segona funció de 
Madame Butterfly. de Puccini, 
a La Faràndula.

Segons Antoni Quintana, 
secretar i de l’AAOS, van sortir 
encantats i van valorar que, a 
diferència del reclam de grans 
figures a molts teatres, aquí 
prima l’aposta per veus joves.

Ópera XXI, que uneix esfor
ços per col·laboracions i

també per fer valer les seves 
revindicacions davant el Minis
teri de Cultura, per exemple, 
tenia força temes a discutir

Mentre que s'acaba d'enlles
tir el nou informe de Deloitte, 
pe exemple, tenen un altre 
estudi de Feedback amb una 
anàlisi molt acurada, entre 
altres coses, del públic que 
assisteix a l’òpera. I el que no.

És a dir, defineix el perfil - 
una mitjana de 40 anys en

amunt- i identifica raons que 
mantenen allunyat de l'òpera 
un segment de la població. I 
l’educació és una d'elles: si 
bé la clàssica té un lloc a l'es
cola. l'òpera està encara força 
«descuidada» en aquest sen
tit, resumeix Quintana.

L’AAOS entra a la junta
La notícia més sabadellenca 
de l'assemblea és que els 
Amics de l'Òpera de Sabadell
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Un estudi que 
quantifica l’impacte 
econòmic de l’òpera 
es posa ara al dia

entren per primer cop com 
a vocals de la junta directiva 
nacional d'Ópera XXI. La pre
sidència, que estava en mans 
de Sevilla (Remedios Navarro, 
fins fa poc gerent de La Maes
tranza), passa ara a Francisco 
Potenciano (del Teatre de les 
Arts de València). El càrrec 
roda entre els cinc grans tea
tres. A més d’aquests, hi ha 
el Liceu, el Real i l’Euskalduna 
de Bilbao.

A més de l’òpera de Puccini, 
aquí van poder passejar també 
entre roses i llibres el matí 
assolellat de dissabte ■

Alumnes del 
Conservatori 
a Joventuts 
Musicals

Curtmetratges 
del festival barceloní 
MECAL a L’Estruch
I un assaig de circ, dimecres

Curts del MECAL, dimecres a L’Estruch

REDACCIÓ

Doble cita a L'Estruch per 
aquest dimecres. La fàbri
ca de creació de les arts en 
viu municipal (Sant Isidre, 
140) acull, d'una banda, 
una sessió de curtmetratges 
del MECAL (21h; 5 euros) 
però abans hi ha un assaig 
obert a la Nau B (de 18.30 a 
19.15h), que es va concretar 
ahir, de la proposta «I love my 
car!», a mig camí entre l'es
cultura, la performance i el 
circ contemporani.

El programa de la projecció 
de curts s'obre amb Ártún, de 
Guomundur Arnar Guomunds-

son. Un noi vol que li facin el 
primer petó, però no té sort 
a la petita ciutat on viu. Els 
seus millors amics li parlen 
d'unes noies de la ciutat que 
es col·loquen fumant i amb 
qui és fàcil enrotllar-se. Ell 
qüestiona aquesta historia, 
però decideix unir se a ells 
i anar a la ciutat per desco
brir-ho per ell mateix.

Segueixen Mayokero, sin
gle del músic israelià Roy 
Kafri; Person to person, de 
Dustin Guy Defa (un home 
descobreix que té una noia 
desmaiada a terra, després 
d'una festa, i la vol fer fo
ra): Niño de metal, de Pedro

García-Mejía; Recently in the 
woods, Daniel Van Westen; i 
Skallamann, de Maria Bock. 
Aquest últim és un vídeo mu
sical vital sobre ser un ma
teix i estimar qui es vol. Una 
pel·lícula sobre amor infinit i 
prohibit i el risc de perdre-ho 
tot quan la allò que es tria 
xoca frontalment amb el que 
és moralment acceptat.

A Recently in the woods 
dos cavalls es riuen d'un 
unicorn per la seva aparen
ça diferent, però no trigaran 
gaire a aprendre per força 
que burlar-se dels altres és 
una ximpleria. Amb la seva 
interpretació extravagant i 
estilitzada, el conte curt po
sa l'accent en l'acceptació i 
la tolerància ■

REDACCIÓ

L'Auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach (Indústria, 
18) serà l'escenari, aquest 
dimarts, del recital que oferi
ran alumnes del Conservatori 
de Música de Sabadell, dins 
el cicle de -Concerts a la Fun
dació» que va iniciar Joventuts 
Musicals de Sabadell en col- 
laboració amb aquesta entitat. 
La cita és a les 19.30 h.

D'altra banda, Joventuts 
Musicals se'n va aquest 
divendres al Principal amb un 
dels destacats concerts de la 
Temporada de Cambra. Arnau 
Tomàs (violoncel) i Kennedy 
Moretti (piano) interpreten 
sonates per a violoncel i piano 
de Beethoven (21 h) ■


