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CULTURES 

La reconeguda soprano i pro-
motora musical Mirna Lacambra
posa la seva experiència al servei
de la difusió de l’òpera arreu del
país i a donar oportunitats als
nous valors a través de l’Escola de
l’Associació Amics de l’Òpera de
Sabadell, entitat que va fundar
l’any 1982 i que actualment enca-
ra dirigeix. Ha estat guardonada
amb la Creu de Sant Jordi i amb la
Medalla de la ciutat de  Sabadell al
Mèrit Cultural.

Vostè va actuar en els millors
escenaris del món, però el 1986 va
deixar-ho quan encara tenia re-
corregut artístic. Per què?

Vaig  deixar de cantar perquè no
podia compatibilitzar la carrera
amb els projectes de l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell,
que havia fundat quatre anys
abans. Havia de triar perquè ja no
tenia temps per concentrar-me
en el cant i sentia que estava traint
aquest art. També crec que a par-
tir dels cinquanta anys es dóna una
mica de menys. A més, tenia al cap
portar l’òpera a tot Catalunya, fer-
ne difusió i acostar-la a altres po-
blacions lluny de Barcelona. Per
això, el 1989 vam crear Òpera a Ca-
talunya. 

Aquest és un projecte que tam-
bé té com a objectiu oferir opor-
tunitats a joves valors.

Sí, a banda de difondre l’òpera
en altres indrets de Catalunya,
també donem l’oportunitat als
alumnes de l’escola de l’entitat de

participar en el muntatge de les
obres com si fossin professionals.
Hi ha veus meravelloses, però ne-
cessiten agafar experiència a l’es-
cena. Nosaltres els oferim aques-
ta opció.  

Com ha afectat la crisi a la
consecució d’aquests objectius?

Com tothom, ens trobem amb
dificultats econòmiques. En els
darrers anys les subvencions  s’han

reduït a la meitat. Això i altres fac-
tors, com el desorbitat IVA, fan que,
de vegades, caiguem en la des-
moralització, però de seguida re-
accionem. L’home sense cultura
no és res, tot i que cada vegada
sembla menys preuada, menys
valorada, però hem de lluitar.

I com lluiten?
Per exemple, aquest any la Ge-

neralitat volia reduir el nombre de

representacions, de tres a dues, de
l’Òpera a Catalunya. Però ens hi
vam negar, perquè, si hi accedim,
l’any que ve voldran que de dues
passem a una. No podem caure en
aquesta dinàmica. S’ha de fer la
guerra per defensar la cultura.

Vostè va actuar diverses vega-
des al Liceu. Com veu el mo-
ment que viu actualment?

El Liceu s’arreglarà forçosa-
ment, d’una manera o d’una altra,
perquè és el teatre de la capital. No-
més espero que l’administració
no deixi de donar suport a la res-
ta del país. 

L’etiqueta d’elitista a l’òpera
encara li escau?

No crec que sigui elitista, ni tan
sols econòmicament, però pot-
ser no se li dóna tota la difusió ne-
cessària per fer-la més popular. Si
se li  donés una quarta part del res-
sò que es dóna al futbol, les coses
serien diferents. Convido la gent a
provar-ho, que pensin que l’òpe-
ra és el teatre total, ja que aplega
totes les disciplines artístiques en
un sol espectacle. Penso que val la
pena.  
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Entrevista Mirna Lacambra
Presidenta de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Com a intèrpret ha actuat als millors escenaris
d’Europa i Amèrica i la seva vida ha girat a l’entorn de la divulgació de l’òpera i el descobriment de nous valors per a l’escena

«L’home sense cultura no és res»

«Crec que l’òpera és el

teatre total, ja que aplega

totes les disciplines en un sol

espectacle artístic»

«La Generalitat volia reduir

a dues les representacions. Ens

hi vam negar. S’ha de fer la

guerra per defensar la cultura»

La soprano és la impulsora del Cicle Òpera a Catalunya que inclou, des del 2007, Manresa

Marc Santandreu
MANRESA

Mirna Lacambra al Kursaal, on ahir es va presentar la nova temporada

MARC SANTANDREU

El teatre Kursaal, amb els
Amics de l’Òpera de Sabadell,
tornen a programar una nova
temporada operística amb tres
obres conegudes, i així mantenen
un cartell atractiu per consolidar
el nombre d’espectadors. Se-
gons Joan Morros, coordinador
del Galliner, quan s’ofereix un tí-
tol conegut «es ven la totalitat de
les entrades i en els temps de cri-
si actuals assegurar les xifres és
necessari per mantenir l’oferta
deixant per a altres moments
obres menys consagrades». El
públic podrà gaudir, doncs, de La
flauta màgica de Mozart el di-
mecres 13 de novembre, Norma
de Bellini el 26 de febrer de l’any
vinent i La Boheme de Puccini, el
7 de maig. El preu de les entrades
és de 48 euros per funció. Com a
novetat, l’abonament, a un preu
de 125 euros,  a banda de les tres
òperes  inclou també el concert
que farà l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalu-
nya (OBC) el proper 4 de de-
sembre. A més, aquesta tempo-
rada, es continuarà fent una xer-
rada, una hora abans del co-
mençament de la funció, a càr-
rec del musicòleg Ovidi Co-
bacho. 
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«La flauta
màgica» de
Mozart inaugura
la temporada
d’òpera al Kursaal 

Presentació de la programació 

MARC SANTANDREU

Breus

L’èxit assolit en la projecció de
dissabte passat ha fet que l'Asso-
ciació Art i Cultura de Sant Vicenç
de Castellet  prorrogui les projec-
cions de la pel·lícula amateur Evi-
dencias. El film es tornarà a pro-
jectar al Teatre Societat Coral L’Es-
trella el dimecres 2 d’octubre a les
22 h, el dissabte 5 d’octubre a les 22
h i el 6 d’octubre a les 19 h. 
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«Evidencias» es prorroga
amb tres sessions més

CINEMA

IMATGE PROMOCIONAL

El videoclip que va gravar el
grup Pepet i Marieta amb motiu de
la Via Catalana, durant la Diada,
triomfa a les xarxes socials amb
més de 180.000 visites al YouTube
i amb visionats localitzats en més
de 144 països. El vídeo va tenir la
col·laboració d’altres artistes com
Txe Arana o el músic berguedà
Francesc Ribera Titot. 
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El videoclip de la Via
triomfa a la Internet 

XARXES SOCIALS

IMATGE PROMOCIONAL

L’editorial martorellenca Ade-
siara publica El núvol missatger,
una de les obres de la literatura
oriental més reconegudes. El poe-
mes van ser escrits per Kalidasa,
considerat per una àmplia majo-
ria de crítics com el Shakespeare
de l’Índia. Es tracta d’un dels més
grans poetes i dramaturgs en llen-
gua sànscrita. La traducció és d’A-
leix Ruiz Falqués i és el primer cop
que l’obra estarà a disposició dels
lectors en llengua catalana.
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Adesiara publica per
primer cop en català
«El núvol missatger»

LITERATURA

La representació de la versió
teatral de K.L. Reich, de l’escriptor
manresà Joaquim Amat- Piniella,
donarà inici avui a la programació
cultural regular del nou centre del
Born, equipament que es va in-
augurar durant la passada Diada
i pel qual ja han passat un total de
191.526 persones en les jornades
de portes obertes. 

K.L.Reich és una novel·la sobre
la brutalitat del feixisme.  L’obra és
un testimoni viu de les penalitats,
tortures i humiliacions sofertes
per milers de presoners als camps
de concentració nazis. El text  se

centra en les vicissituds d’uns de-
portats catalans i espanyols a
Mauthausen i a d’altres camps de
la ribera del Danubi. Amat hi des-
criu la seva pròpia experiència i la
d’alguns dels seus companys d’u-
na manera novel·lada i ocultant la
identitat real dels protagonistes. La
versió teatral de K.L. Reich d’Amat-
Piniella es va estrenar l’abril pas-
sat al Kursaal de Manresa. La pro-
ducció és manresana, amb la par-
ticipació del director i actor Ivan
Padilla, que va realitzar la posada
en escena de l’obra. Avui es podrà
veure a la sala Francesc Moragas,
a partir de les 21 h (5 euros). 
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L’adaptació de «K.L. Reich»
enceta avui el programa
cultural regular del Born 


