
El duo Almirón-Reguera va re-
trobar-se amb el públic sabade-
llenc un any després de la seva vi-
sita a les Joventuts Musicals. El 
recital també va canalitzar la dis-
conformitat de l’entitat davant 
l’actualitat política i social, reivin-
dicant els drets i llibertats, sense 
oblidar un record cap als conciu-

tadans Carme Forcadell i Jordi 
Cuixart. Dins la mitjana habitu-
al del cicle, l’assistència també va 
esvair qualsevol dubte sobre una 
possible cancel·lació del concert. 
Una opció, recordem-ho, a la qual 
altres entitats i institucions musi-
cals i culturals catalanes van optar 
sumant-se a la vaga general.

En una lectura temperada i ní-
tida en l’estructura interna, Al-
mirón i Reguera van obrir la ses-
sió amb dues de les Romances per 
a violí i piano Op. 22 de Clara Sc-
humann, amb motiu del bicente-
nari del seu naixement. De cons-

trucció orgànica i molt lírica, van 
destacar-ne el caràcter sostingut 
i lligat dels meandres melòdics, 
frasejats amb pulcritud i sensi-
bilitat, però sense l’expansibili-
tat inherent al seu romanticisme. 
Quelcom molt més ben definit en 
la bona síntesi entre vehemència, 
espontaneïtat, lirisme i dolçor de 
la complexa i contrastant Tercera 
sonata per a violó i piano de Grieg. 
I és que hi ha moments en què el 
relleu i comunió del duo sembla 
més còmoda i arrodonida quan 
el violí porta la iniciativa, mentre 
que es mostra més irregular quan 
la corda es veu a remolc del teclat 
o contra seu. 

Les qualitats de Reguera són 
òbvies quan surt d’una certa ti-
midesa en la manera de tocar. En 
aquest sentit, Almirón va ser un 
motor latent, mal·leable i més 
prolix en la combinació d’agilitat, 
força i pulsació, esdevenint una 

rampa d’enlairament per a la cer-
cada efusió lírica en Schumann, 
en una guia constructiva en Grieg 
i en clau integradora en Brahms.

Bonet, a la trompa

D’aquest darrer van interpretar 
el Trio amb trompa Op.40, amb la 
prestació prou ben defensada de 
David Bonet, en substitució del 
trompista inicialment progra-
mat. Bonet va superar les nom-
broses dificultats tècniques. En-
tre elles, cal citar la constant 
necessitat de moderar el volum 
sonor per no tapar els dos com-
panys; el consegüent esforç per 
regular constant la respiració 
diafragmàtica; la sempre difí-
cil i delicada afinació en l’instru-
ment (perfectible en alguns pas-
satges); i el punt virtuosístic de 
frases llargues lligades o la pre-
cisió en determinats motius rít-
mic-harmònics.

Efluvis del romanticisme nòrdic en la nit de 
Clara Schumann a Joventuts Musicals
Albert Ferrer Flamerich  •  @diaridesabadell  #MúsicaClàssica 

Amb la mirada de Gioacchi-
no Rossini del popular conte de 
la Ventafocs: La Cenerentola. Així 
arrenca demà dimecres a La Fa-
ràndula la 37a temporada d’òpera 
a la ciutat, amb tres funcions pre-
vistes: dimecres (20 h), divendres 
(20 h) i diumenge (18 h). 

L’Associació d’Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell (AAOS) produeix 
l’última òpera còmica que Rossi-
ni (1792-1868) va compondre en 
només tres setmanes, quan tenia 

25 anys. La presidenta i directo-
ra artística de l’AAOS, Mirna La-
cambra, el descriu com un “conte 
de fades”, que va ser estrenat ini-
cialment al Teatre Valle de Roma, 
en una data tan llunyana com el ge-
ner del 1817. 

La Cenerentola és una òpera en 
dos actes amb text de Jacopo Fer-
retti, basat en part en el conte de 
Charles Perrault i en part en el lli-
bret de Charles-Guillaume Ét-
tienne per al compositor maltès 

Niccolò Isouard. Totes les funci-
ons estan sobretitulades en català. 

L’Escola d’òpera de Sabadell 
també participa en les represen-
tacions de La Cenerentola, ja que 
els seus alumnes s’encarreguen de 
dues de les funcions. Serà dijous i 
dissabte quan actuïn al teatre de 
La Faràndula, gràcies al 23è Curs 
de Professionalització de l’Esco-
la d’Òpera, dedicat precisament 
a La Cenerentola, que s’ha realitzat 
durant els mesos de setembre i oc-

Els alumnes 
de l’Escola 
d’òpera 
interpreten 
les funcions 
de dijous i 
dissabte

‘La Cenerentola’ és un clàssic del repertori italià de segle XIX, que aquesta setmana serà representat a La Faràndula / CEDIDA 

Després de les 
funcions a Sabadell, 
‘La Cenerentola’ 
viatja pel territori. 
Concretament serà 
representada a Sant 
Cugat, Granollers, 
Tarragona, Manresa 
i Reus

ÒPERA  El teatre sabadellenc acull demà ‘La Cenerentola’, un clàssic del 
repertori italià de segle XIX que també es representa divendres i diumenge 

La Ventafocs de Rossini aixeca el teló 
de la temporada d’òpera a La Faràndula
A. Zurimendi  •  @anderzurimendi  #AAOS  #LaCenerentola

tubre. Les representacions de di-
jous i dissabte seran la cloenda del 
curs.

Aquesta representació aprofi-
tarà el mateix muntatge dels pro-
fessionals d’Òpera a Catalunya, 
amb el Cor Amics de l’Òpera de 
Sabadell, l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, decorats, vestuari, ma-
quillatge i perruqueria. “Aquest 
primer pas cap a la professiona-
lització és immensament impor-
tant per a aquests joves cantants 
i a partir d’aquí ja poden afrontar 
primers papers amb la garantia 
d’un bon aprenentatge”, destaca 
Mirna Lacambra.

Dijous serà gratuït

La funció de dijous està reserva-
da a un públic especialitzat, en-
tre alumnes d’instituts, escoles 
d’adults i escoles de música de Sa-
badell i la comarca, els quals han 
estudiat prèviament l’obra mit-
jançant uns dossiers preparats ad 
hoc amb explicacions i fragments 
musicals que treballen amb els 
seus mestres. 

També s’ofereix una segona re-
presentació oberta a tota la ciuta-
dania a un preu reduït de 15 euros. 
“Hem d’estar agraïts a l’existència 
del Cicle d’Òpera a Catalunya, ja 
que l’Escola pot aprofitar-ne l’es-
tructura a fi de representar l’òpe-
ra objecte del curs que, com ja sa-
beu, és una de les que conformen 
la temporada del cicle”, desta-
quen Lacambra, que ja ha realit-
zat vint-i-dos cursos. 

Obres de Clara Schumann, 
Grieg i Brahms. Duo 
Almirón-Reguera i David Bonet

TEATRE PRINCIPAL // 18-10-19 L’entitat va 
reclamar la 
llibertat dels 
condemnats 
Jordi Cuixart 
i Carme 
Forcadell
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