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El fi de curs de l’Escola d’Òpera
Els joves alumnes estrenen dijous el seu «Così fan tutte» a La Faràndula

C. C. 

No per coneguda deixa de 
ser una fita destacada, any re-
re any, el primer pas cap a la 
professionalització que repre-
senta per als joves cantants 
l’Escola d’Òpera de Sabadell. 
I aquest dijous és el gran dia, 
el de l’estrena a La Faràndu-
la amb el públic i el muntatge 
professional, dels que han es-
tudiat des del setembre a la 
21a edició del curs.

Estrenen els seus papers de 
Così fan tutte, de W.A. Mozart, 
amb la mateixa posada en es-
cena de Pau Monterde i l’Or-
questra Simfònica del Vallès i 
el cor de l’AAOS amb què can-
ten els professionals aquesta 
setmana.

Són la soprano Milica Jovi-
cic (Fiordiligi), la ‘mezzo’ Mar 
Esteve Rodrigo (Dorabella), 
el baríton Joan Miquel Muñoz 
Socias (Guglielmo), el tenor 
César Augusto Cortés Betan-

court (Ferrando), la soprano 
Alba Fernández Cano (Despi-
na) i el baríton Guillem Batllori 
Pagès (Don Alfonso).

La funció de dijous al teatre 
La Faràndula és amb invita-
ció –pels alumnes d’Instituts, 
Escoles d’Adults i Escoles de 
Música de Sabadell i comarca, 
que treballen abans un dos-
sier de l’òpera– i la segona de 
dissabte és a un preu popular 
(15 euros), per al públic en ge-
neral, a les 20h.

L’Associació d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell destaca 
que enguany ha pogut tenir la 
soprano Svetla Krasteva, que 
ha fet unes classes magistrals 
que han estat un gran com-
plement per als estudiants, i, 
com a oient, la mezzosoprano 
Clara Gifré, guanyadora d’un 
dels premis de l’AAOS al XIV 
Curs Internacional de Cant Ca-
merata Sant Cugat.

Così fan tutte representa la 
cloenda d’un curs intens que 

va començar l’1 de setembre 
i es va desenvolupar en dos 
mesos amb classes teòriques 
i pràctiques a un ritme de vuit 
hores diàries de dilluns a dis-
sabtes, i alguns diumenges.

Han estudiat a fons la in-
terpretació, l’estil, la dicció, 
l’emissió vocal, l’expressió 
corporal, l’idioma ... amb Ro-
ger Alier, Daniel Gil de Tejada, 
Francesca Roig, Pau Monter-
de, Miquel Gorriz, Jordi Vilà i 
Roberta Alibrandi n

Dos moments dels assajos dels alumnes de l’Escola d’Òpera de Sabadell amb el mateix muntatge de «Così fan tutte» dels professionals
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No només simfònica, músi-
ca de cambra o teatre. El pop 
i la cançó en català tornen a 
tenir el seu espai al Teatre 
Principal, on aquest divendres 
(21h; 10 euros) hi ha doble 
cartell amb Gemma Humet i 
l’emergent pianista i cantant 
sabadellenca Lu Rois.

Després de debutar en soli-
tari amb Si canto enrere (Sa-
télite K, 2015), produït per Pau  
Figueres i guanyador del Premi 
Enderrock 2016 a Millor disc 
de cançó d’autor, Gemma Hu-
met està de gira amb  Encara, 
el seu segon treball discogrà-
fic.

Significa un important pas 
en la seva carrera, ja que la 

cantant aposta per explorar 
sonoritats que fins ara no havi-
en estat presents en els seus 
projectes, ja de per si força 
eclèctics quant a influències. 
La sensibilitat social d’Humet 
emergeix en cada tema, ben 
embolcallada amb l’extrema 
nitidesa de la seva veu. Es-
tà produït per Carles ‘Campi’ 
Campón, productor i músic de 
Jorge Drexler, amb qui s’ha 
guanyat el prestigi internacio-
nal).

La cantautora sabadellenca 
Lu Rois, per la seva banda, 
presenta en exclusiva el seu 
nou disc, Clarobscur, després 
dels seus dos treballs ante-
riors. Hi demostra altra vegada 
la seva capacitat com a crea-
dora d’atmosferes n Gemma Humet, en una visita anterior a Sabadell

Gemma Humet i la 
sabadellenca Lu Rois     
al Teatre Principal
Doble concert de pop aquest divendres
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La companyia Tabú pre-
senta aquest divendres 
(21.30h) a l’Espai Àgora 
(Sol i Padrís, 93) La per-
diu és de qui la caça, una  
«odissea eroticomusical» 
on, a través de les Mil i 
una nits i el Decameró de 
Boccaccio, submergiran 
el públic en «un viatge on 
la música i el relat s’en-
trellacen, es parlen i es 
fusionen». Són contes 
«eròtics, divertits, emo-
cionants i màgics...» per 
fer riure i pensar, amb el 
so d’una viola en directe. 
Les entrades són a 12 
euros, consumició inclo-
sa (info@agorasabadell.
cat i 609 79 01 76) n

«Odissea 
erotico- 
musical»  
a l’Àgora
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