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El desig amorós en l’ésser
humà. Aquest és el fil con-
ductor que relliga els qua-
tre títols de la nova tempo-
rada dels Amics de l’Òpera
de Sabadell, que enguany
celebra 35 anys: Don Gio-
vanni, de Mozart (del 26
d’octubre al 20 de novem-
bre); Goyescas, de Grana-
dos (25 i 27 de novembre);
Manon Lescaut, de Pucci-
ni (del 22 de febrer al 23 de
març), i Carmen, de Bizet
(del 3 al 28 de maig).

“A Don Giovanni, te-

nim un personatge que no
s’atura fins a aconseguir el
seu objectiu; a Manon Les-
caut, el compositor glossa
l’amor juvenil, i a Carmen,
trobem el desig dolorós,
amarg i trist”, comentava
dijous Mirna Lacambra,
presidenta de l’associació,
durant la presentació de la
temporada.

Per primera vegada, els
Amics de l’Òpera de Saba-
dell programen aquest tí-
tol de Puccini, que ha su-
posat “un repte molt im-
portant”, així com els cors
de Goyescas, que dirigirà
Daniel Gil de Tejada, men-

tre que Rubén Gimeno di-
rigirà l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès. Aquest tí-
tol, que s’ha programat
amb motiu del centenari
de la mort de Granados i
del 150è aniversari del seu
naixement, tindrà com a
primera part de l’espec-
tacle les seves famoses to-
nadillas, orquestrades per
Albert Guinovart, i el pre-
ludi de l’acte tercer de
l’òpera Follet.

“La majoria dels can-
tants són catalans, perquè
un dels nostres objectius
és donar suport als artis-
tes del país; quan no n’hi

ha prou, en busquem d’es-
panyols i, en darrer terme,
n’anem a buscar d’estran-
gers”, va puntualitzar La-
cambra. Entre l’estol de

bones veus del país, hi ha
Marta Mathéu (Goyes-
cas), Sara Blanch (Don
Giovanni), David Alegret
(Don Giovanni), Laura
Brasó (Manon Lescaut),
Albert Casals (Goyescas),
Toni Marsol (Don Giovan-
ni i Carmen) i Laura Vila,
que debutarà en el paper
de Carmen, per citar-ne
alguns exemples.

A banda del Teatre de
La Faràndula de Sabadell,
aquestes produccions vol-
taran per tot Catalunya en
un intent d’acostar la líri-
ca a tot el territori. Els tea-
tres que participen en el

XXIX Cicle Òpera Catalu-
nya són el Teatre Munici-
pal de Girona, el Teatre
Auditori de Granollers, el
Teatre de la Llotja de Llei-
da, el Teatre Kursaal de
Manresa, el Teatre For-
tuny de Reus, el Teatre Au-
ditori de Sant Cugat del
Vallès, el Teatre Tarrago-
na, l’Atlàntida de Vic i
l’Àtrium de Viladecans.
“Els deu teatres treballem
conjuntament per elabo-
rar la programació, i per a
nosaltres té molt valor,
perquè no hem d’importar
òpera de fora, sinó que és
del nostre propi país”, va

El desig, fil conductor
Valèria Gaillard
BARCELONA

Amics de l’Òpera de Sabadell celebra 35 anys i programa per primer cop ‘Manon
Lescaut’, de Puccini, i les ‘Goyescas’, de Granados, en el centenari de la seva mort

Mirna Lacambra (amb corbata
vermella), acompanyada dels
artistes i representants de diverses
administracions ■ PAU CORTINA / ACN

Entre l’estol de
cantants que
hi participaran,
destaquen Sara
Blanch, Laura Vila
i David Alegret

35 anys d’òpera a Sabadell
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Quam: pensar  
les arts

L’APUNT nunciable, ara sota la custòdia del centre ACVic. Avui
comença una altra setmana intensa que tindrà el for-
mat de taller tutelat pel màster en intervenció i gestió
del paisatge i el patrimoni de la UAB. El tema, apassio-
nant: la reconversió del barri de les Adoberies de Vic
en un districte cultural. Atenció, perquè no tot serà fer
volar coloms i es presentaran propostes concretes.Maria Palau

En temps en què el que cotitza és produir en lloc de
reflexionar, la Quinzena d’Art de Montesquiu (Quam)
és més necessària que mai, malgrat les crisis de mo-
del que ha anat patint, i superant, a mesura que l’ofer-
ta formativa de les arts contemporànies s’ha normalit-
zat. Encara que lluny d’aquella fugida a la natura dels
seus inicis, segueix sent un espai de pensament irre-

dir Pep Tugues, director
del Teatre Auditori de Sant
Cugat. En total, la previsió
és que unes 30.000 per-
sones gaudeixin d’aquesta
temporada. Fins ara, els
índexs d’ocupació en les
sessions líriques a La Fa-
ràndula són alts: no bai-
xen del 75%, segons fonts
consistorials.

Aquest any serà excep-
cional, perquè també se
celebren els trenta anys
de la creació de l’Orques-
tra Simfònica del Vallès
(OSV) i els vint de l’Escola
d’Òpera de Sabadell. “Ori-
ginàriament, els Amics
de l’Òpera de Sabadell era
una idea que vaig tenir i

que de seguida va acon-
seguir aplegar molta gent.
En un termini de dos o
tres anys, ja teníem 400
socis”, recorda Lacambra.
Actualment, ja arriben
fins als 1.200 entre abo-
nats i socis.

D’altra banda, l’Asso-
ciació d’Amics de l’Òpera
de Sabadell ha entrat a for-
mar part d’Òpera XXI, que
reagrupa 31 teatres arreu
de l’Estat espanyol. Anto-
ni Quintana, secretari de
l’associació, va reivindicar
el pes econòmic dels tea-
tres que la integren, que
van aportar 33,5 milions
d’euros l’any passat via im-
postos i taxes abonades.

Pel que fa al pressu-
post, és d’1.309.000 eu-
ros, amb la participació de
les administracions públi-
ques (la Generalitat hi
aporta 317.000 euros; el
ministeri, 35.000, i l’Ajun-
tament de Sabadell hi col-
labora amb infraestructu-
res i altres partides). D’al-
tra banda, també tenen el
patrocini del Banc Saba-
dell, que cada any hi apor-
ta 135.000 euros. ■

“Nosaltres no
hem d’importar
òpera de fora,
sinó que és del
nostre propi
país”, diu Tugues

Establir un diàleg a través
de les imatges que acabi
quan el lector les interpre-
ti i les incorpori al seu ima-
ginari. Aquest procés és,
potser, la base de tota foto-
grafia i la base sobre la qual
se sustenten biennals fo-
togràfiques de llarg recor-
regut com el Festival In-
ternacional Scan Tarrago-
na. La mostra dóna oficial-
ment el tret de sortida a la
seva sisena edició dimarts,
19 d’octubre, amb un pro-
grama que garanteix la vo-
luntat d’obrir nous univer-
sos als ulls dels interlocu-
tors i que aquest any vol
tornar a proclamar la festa
major fotogràfica de Tar-
ragona amb diverses ma-
nifestacions que basculen
sobre la imatge fixa, que la
interroguen i que no deixa-
ran l’espectador amb la pa-
raula a la boca.

Noves veus i diversitat
d’espais. El programa
d’enguany s’allargarà fins
al 8 de gener del 2017 i, du-
rant aquests mesos, hi tin-
dran cabuda prop de 50
activitats, que recolliran
la producció de més de
100 autors locals i d’àmbit
internacional. El progra-
ma de la mostra és extens
i ofereix un variat reperto-
ri d’exposicions, conferèn-
cies, tallers i activitats fo-
togràfiques obertes a tot-
hom, tant a càrrec d’artis-
tes consolidats com de no-
ves cares emergents. En
aquesta ocasió, Tarragona
torna a ser punt de troba-
da de la fotografia de crea-
ció, amb actes que es des-
envoluparan en diversos
espais de la ciutat. Així,
exposicions com Talent
latent –un dels pesos pe-

sants de la biennal– porta-
ran la millor fotografia no-
vell actual al Tinglado 2 del
Moll de Costa. De la matei-
xa manera, propostes com
ara Plural femení –la mos-
tra d’autores tarragonines
que ja es va inaugurar al
mes de setembre– i l’expo-

sició Fotografia ornamen-
tal. Escenes de cacera, co-
missariada per Chantal
Grande, es podran visitar
al Museu d’Art Modern i
al local de la Fundació
Forvm, respectivament.

Innovació de formats i
vocació internacional. Els
impulsors de la biennal
destaquen que Scan Tar-
ragona és un “festival
obert” que ha evolucionat
“al mateix ritme que la tec-
nologia”, perquè té molt
presents els nous llenguat-
ges que proposa la tecnolo-
gia a passos de gegant, pe-
rò que, al mateix temps,
no s’oblida de les arrels i
també promou la recupe-
ració del patrimoni. En sis
edicions, el Festival Inter-
nacional Scan Tarragona

s’ha consolidat com un
aparador europeu de la fo-
tografia contemporània i
ha esdevingut una marca
que relaciona la fotografia
amb aquesta ciutat: Tarra-
gona, ciutat de la imatge.
A través d’iniciatives par-
ticipatives com ara Full
contact –un espai de tro-
bada de més de 60 agents
culturals i artistes–, Scan
photobooks –amb la pre-
sentació de fins a 85 llibres
autoeditats– i Scan off
–amb dotze autors nacio-
nals i estrangers–, s’acon-
segueix plantejar un espe-
rit de diàleg que ciutats
com Tarragona haurien de
tenir més present. Tota la
informació de la biennal es
pot consultar en el web
www.scan.cat. ■

El 19 d’octubre s’inaugura la sisena edició del Festival
Internacional Scan, dedicat a la imatge fixa creativa

Tarragona parla
en fotografies
Agnès Llorens / Infocamp
TARRAGONA

Les imatges d’Oskar Alvarado seran algunes de les que oferirà aquest Scan 2016 ■ CEDIDA

La biennal manté
la voluntat
d’establir un
diàleg amb el
visitant a través
de les imatges


