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ESPECTACLES

El «Don Giovanni» de l’Escola d’Òpera
Hi ha una funció aquest dijous amb invitacions i una altra dissabte a preu popular
Ahir era el debut 
dels professionals 
i aquest dijous els 
alumnes de l’Escola 
d’Òpera de Sabadell 
estrenen el seu propi 
Don Giovanni, amb 
el mateix muntatge, 
després de dos mesos 
en què han estudiat a 
fons els seus papers. 
Una lloable iniciativa 
que celebra ja 20 anys.

CARLES GASCÓN

•Hem pogut formar un gran 
equip!-, exclama satisfeta 
Tatyana Bogdanchikova, que 
canta el paper de Donna Anna. 
Una formació Intensiva, fins a 
10 o 12 hores diàries, I també 
una estreta convivència, han 
donat el seu resultat I el fruit 
es veurà a La Faràndula aquest 
dijous (funció amb invitacions) 
f. com a novetat, aquest dis
sabte (21h) per al públic, amb 
preus populars (15 euros).

Així, l'Escola d'Òpera de 
Sabadell no només és una pla
taforma per a joves veus sinó 
que és una manera d'apropar 
la lírica a nous públics.

Privilegi
Bogdanchikova, una russa de 
Novoslbirsk (Sibèria) que porta 
deu anys a Catalunya -va venir 
per un post-grau al Liceu i s'hi 
va quedar-, es sent privilegi
ada d’haver pogut estudiar a

l)|S

El projecte celebra 
el 20è aniversari 
com a plataforma 

de joves veus

fons (interpretació musical, 
estil, dicció i fraseig, emissió 
vocal, perfeccionament de 
l’idioma, Interpretació escè
nica i expressió corporal) amb 
•mestres de nivell molt alt». 
Com Francesca Roig. Jordi 
Vilà, Miquel Gorriz. Daniel Gil 
de Tejada I uns quants més.

Els seus companys d'aules i 
de conivència (bona part s'es
tan aquests dos mesos a L'Es
truch, on han fet molta pinya) 
han estat Carles Pachón 
(Don Giovanni), Pau Armen
gol (Leporello), Joan Francesc 
Polqué (Don Ottavio), Anna

Niebla (Donna Elvira), Marta 
de Andrés (Zerlina) i Albert 
Cabero (Massetto).

El que fa el paper més com- 
plexe, Carles Pachón, només 
té 21 anys i és de Navàs 
(Bages). És el segon cop que 
canta a l'Escola, -molt interes
sant per fer el salt a la profes- 
sionalltzació», diu. Ha cantat 
al cor dels Amics de l’Òpera 
I petits papers a muntatges

com el de Madama ButterHy, i 
va fer el Comte d’Almaviva de 
Le nozze di Figaró el seu pri
mer cop a l'Escola d’Òpera. 
Després va tenir la oportunitat 
de cantar-lo en una producció 
professional, a l’Atlàntida de 
Vic. «“Com és que el portes 
tant ben preparat?", em deien. 
És que vaig estar treballant-lo 
dia i nit!.

L'experiència «ajuda mol-

tíssim», diu, però també pot 
entorpir perquè a cada mun
tatge cal «reconstruir el per
sonatge», en consens amb el 
director i la seva visió subjec
tiva.

El Don Giovanni de Mozart, 
apunta, és «un llibertí, 
poca-vergonya, descarat, està 
contra allò establert, i és molt 
camaleònic. Això és nota en 
la manera de cantar, diferent

segons amb qui està». Una 
versatilitat a nivell vocal i 
escènic de gran exigència.

Per a ell el tema principal de 
l'òpera és *la mort», al principi 
i al final, però destaca la part 
'gioccosa', amb bromes I acu
dits. De la trilogia de Mozart 
amb el Ilibretista Da Ponte, 
aquesta òpera «flueix com una 
pel·lícula, amb moments de tot 
(còmics o seriosos), fins i tot 
amb fragments les 'Nozze'».

Aprofundir en el paper
Com Bogdanchikova, el can
tant té grans paraules per l'Es
cola d'Òpera, una creació de 
Mirna Lacambra, presidenta 
de l’AAOS, i on ella aporta 
també el seu mestratge amb 
els seus consells.

La convivència fa que els 
cantants, sovint lluny de la 
família, s'ajudin mútuament. 
«Al cap i a la fi som persones. 
Suplantar un personatge, amb 
el qual fins 1 tot dorms, és 
esgotador! Va bé desconnet- 
car una mica».

I és que el treball interpre
tatiu pot ser molt profund. 
La Donna Anna de Bogdanc
hikova, per exemple, parteix 
de «la versió que no només 
va forcejar amb Don Giovanni, 
també va cedir a ell. Això com
porta un remordiment que 
arrossegarà tota l'òpera». I ho 
ha de transmetre al públic ■
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