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ESPECTACLES

Temporada d’òpera amb aniversaris
Les inèdites «Manon Lescaut» i «Goyescas» es sumen a «Don Giovanni» i «Carmen»

Amb l’estrena de de 
Don Giovanni, el proper 
dia 26, l'Associació 
d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell (AAOS) obre 
una temporada que 
coincideix amb tres 
aniversaris: els 35 
anys de l'entitat, els 
30 de la fundació de 
l'Orquestra Simfònica 
del Vallès i els 20 de 
l’Escola d'Òpera de 
Sabadell.

CARLES GASCÓN

Per a celebrar les dues 
dècades de l'Escola d'Òpera, 
excepcionalment els alumnes 
oferiran una segona funció 
de Don Giovanni a preu popu 
lar (15 euros) el dissabte 29 
d'octubre, amb el suport de 
la Fundació Banc Sabadell i 
els socis. L'habitual 'final de 
curs' serà el dijous 28, amb 
el mateix muntatge amb què 
hauran estrenat els cantants 
professionals.

La temporada, que dijous 
passat es va presentar a 
Barcelona, es completa amb 
Goyescas, d'Enric Granados 
(25 i 27 de novembre). Manon 
Lescaut, de Giacomo Puccini 
(febrer-març) i Carmen, de 
Georges Bizet (maig). Excepte 
el titol de Granados, que 
només es veurà a La Faràn
dula I sense escenografia (per 
primer cop i en el marc del 
centenari de la seva mort i els 
150 anys del seu naixement), 
la resta viatjaran amb el cicle 
Òpera a Catalunya per dife
rents poblacions després de 
les estrenes a Sabadell.

El repte d’un nou Puccini
El gran repte serà Manon 
Lescaut, Inèdita fins ara a La 
Faràndula «És una dura prova 
per nosaltres», deia dijous a 
Barcelona Mima Lacambra, 
presidenta de l'AAOS, però 
confia en superar lo com ho 
han fet també amb les recents 
Turandot i Otello. «Sempre 
anem a la dificultat», afegia 
amb el seu humor habitual.

Goyescas, d'altra banda, és 
«dificilfssima pel cor, i estan 
responent molt bé», constata 
Lacambra.

En la seva aposta de sem
pre per les veus catalanes, 
Don Giovanni comptarà amb 
Carles Daza (Don Giovanni),

Presentació de dijous passat en un hotel de Barcelona, amb Mima Lacambra al centre

Limpacte econòmic de l’òpera 
i la cultura a la societat

Els Amics de l’Òpera de 
Sabadell formen part de 
l'associació Ópera XXI, que 
aglutina els 31 teatres lírics 
de l’Estat, i ara formen part 
de la seva junta (l'últíma 
reunió va ser aquí). Segons 
un estudi encarregat a 
Deloitte del 2014-15, 
actualització d’un anterior,

Tonl Marsol (Leporello), Núria 
Vilà (Donna Anna), David Ale
gret (Don Ottavio) o Eugènia 
Montenegro (Donna Elvira), 
entre altres, dirigits per Daniel 
Gil de Tejada. Goyescas la can
taran Marta Mathéu, Laura 
Vila, Albert Casals i Carles 
Daza sota la batuta de Rubén 
Gimeno. Maribel Ortega serà 
Manon Lescaut i Laura Vila la 
Carmen de Bizet.

«Quan fem un repartiment 
sempre pensem en els can
tants catalans que tenim i, si 
no és suficient, els busquem 
a la resta d’Espanya; a l’últim 
moment acudim a l'estran
ger», defensa Mima Lacambra.

Don Giovanni, que aixeca 
el teló el 26 d'octubre a La 
Faràndula amb tres funcions a 
Sabadell, compta amb direcció 
escènica de Pau Monterde. La 
genial òpera bufa de Mozart, 
ja representada per l'AAOS en 
tres ocasions anteriorment, 
viatjarà a Lleida, Manresa, 
Sant Cugat del Vallès, Grano-

el gran impacte econòmic 
de l'òpera es tradueix en 
5.070 llocs de treball 
directes anuals, més 
ingressos indirectes, 33,5 
milions via impostos i uns 
238,7 milions d'impacte en 
el PIB nacional. Ho va 
destacar Antoni Quintana, 
secretari de l’AAOS.

Mers, Reus i Tarragona.

Òpera a Catalunya

No tots els teatres acullen els 
tres títols de la temporada, en 
part per la crisi i també per 
por a no omplir quan es tracta 
d'òperes menys conegudes. 
Junt amb Granollers i Tarra
gona, Sant Cugat les fa totes. 
Pep Tugues, director del tea- 
tre-auditori santcugatenc, des
taca el «treball conjunt» que 
fan els deu teatres municipals 
per la temporada. «Ens sen
tim molt còmodes en aquesta 
comissió», deia dijous, desta
cant «l'altfssim nivell» de les 
produccions sabadellenques. 
«Crec que fem una molt bona 
feina al pafs».

Goyescas no viatjarà per 
Catalunya però «potser la vam 
decidir una mica tard», admet 
Mima Lacambra, que diu que 
l'AAOS la fa -amb molta il·lu
sió: serà un aconteixement 
motl bonic». Com a primera 
part de l’òpera de Grana

dos, es podran gaudir de les
famoses «tonadillas», orques
trades per Albert Guinovart, 
i del Preludi de l'Acte Tercer 
de l’òpera Follet. Com a totes 
les produccions, es comptarà 
amb l'Orquestra Simfònica del 
Vallès i el Cor l'AAOS. Daniel 
Gil de Tejada tornarà a agafar 
la batuta amb Manon Lescaut 
però per a Carmen es comp
tarà amb el sabadellenc San
tiago Serrate. Aquests dos 
títols tenen direcció escènica

de Carles Ortiz i escenografia 
de Jordi Galobart.

El pressupost total de la 
temporada és de 1.309.000 
euros, dels quals la Genera
litat aporta 317 mil. Un petit 
augment per assumir una 
millora en l'estructura de mun
tatge de l'escenografia als 
teatres. L'INAEM del Minis-

El pressupost total 
de la temporada 
és d’1,3 milions 

d'euros

ten de Cultura aporta 35 mil 
euros i la Fundació Banc Saba
dell, fidel des dels inicis, 135 
mil. L'Ajuntament de Sabadell 
aporta ajudes en infrastructu
res i producció, per valor d’uns 
91 euros. Del total, un 41 % ve 
de subvencions i el 59 restant 
dels teatres i l'AAOS.

Maria Àngels Torras, dels 
Serveis Territorials de la Gene
ralitat a Barcelona, va elogiar 
la tasca de l'AAOS de traslla
dar l’òpera arreu del pafs i -la 
complicitat de molts». La regi
dora sabadellenca de Cultura, 
Montserrat Chacón, també 
va mostar l'«orgull» de donar 
suport per «apropar l'òpera a 
la ciutadania» ■

ESCOLA
“OPERA í
DE SABADELL

Fundació 
Mirna Lacambra 
Xavier Sondolbeu

20è Aniversari de 
l'Escola d’Òpera de Sabadell

DON GIOVANNI
de W. A. Mozart

Teatre La Faràndula 
Dia 2B d'octubre de 2016 

Ales 21.00 h
Òpera per a tothom

Funció extraordinària en celebració del 20è aniversari de 
l'Escola d'Òpera de Sabadell amb les locabtats 
al preu únic de 1M perquè tols pogueu gaudir 

d'aquest gran espectacle que és l'òpera.

Producció: Amics de l'òpera de Sabadell per a Opere a Catalunya 

Cor Amics de l'Opera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Vallès 

Venda ds localitats
AAOS. Te». B3 72S 67 34 e-mai: aaosttaaos.into «ww.aaos.lnto 

Taquilles dai Teatre Principal de Sabadell


