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Festa per
obrir la
Biblioteca
del Nord

La representació
‘El amigo de
media noche’ fa
petit l’auditori
de l’Estruch

Èxit per a
La Crem
de la
Crem

L’acte va comptar
amb el conseller
de Cultura i el
president de la
Diputació

Eldeclividelconquistador
Montserrat Martí provoca ovacions al nombrós públic de l’estrena de ‘Don
Giovanni’ dels Amics de l’Òpera al teatre municipal de La Faràndula

Montse Barderi
SABADELL

Don Giovanni per primera
vegada sap el què és no
tenir la dona que desitja:
l’òpera comença amb Anna
cridant i ell fracassa. Tam-
poc aconsegueix a Zerlina i
es veu obligat a renunciar a
Elvira. No és que estigui
boig per les dones (porta
un registre amb el nombre
de conquestes per països
que fan un total de 2.065!);
sinó que és algú que les
dones ja l’han tornat boig.

Com ell mateix diu “les ne-
cessito més que a l’aire” i si
no les pot haver, ai las!,
només li queda la mort.

Una obra que costa en-
tendre si no és contextua-
litzant-la amb l’erotisme
rococó i l’amor burgès,
l’exaltació de la sensualitat
i la condemna de la immo-
ralitat més tràgica: Don
Giovanni no se’n penedeix
ni empassat per les flames
de l’infern, fidel a sí mateix,
fins les darreres conse-
qüències.

Una història d’origen in-

cert, amb llibret que Da
Ponte va “prendre” de Ber-
tati i a aquest tant li va fer
perquè també l’havia
“pres” d’altres fonts. No
oblidem però que és un
dramma giocoso, una
òpera buffa que acaba amb
un sextet moralitzant que
fa d’epíleg de l’obra. Tot i
això és un dels cims de l’art
líric de tots els temps. Car-
los Andrade interpreta
Don Giovanni, un perso-
natge que no té grans àries
però que s’ha de moure bé
en la regió dels greus. Lapo-

rello, Peter Buchkov, està
magnífic amb un paper ben
complex que és capaç d’ar-
ribar tant a un fa greu com
a un mi. Donna Anna, Ma-
ribel Ortega, expressa amb
la seva veu tant la noblesa,
com l’orgull, com la tendre-
sa del “Non mi dir”. Zerli-
na, Patricia Rojas, té un ca-
risma i una bellesa difícil
d’oblidar i resol bé un per-
sonatge que no és gens lleu-
ger de cantar . Montserrat
Martí és una soprano que
broda amb tècnica i ex-
pressivitat – recorda amb

la seva expressió solemne i
severa a la mateixa Callas –
les àries “mi tradí
quell’alma ingrata” i “ah
fuggi i tradidor”, un paper
amb grans exigències de
greus i aguts.

El més controvertit és
l’escenografia, que va ava-
lada per Monterde i Cas-
tells, resulta ben fosca i
minimalista – tot i el mag-
nífic disseny de vestuari-.
Les escultures tenen algu-
na cosa de maniquí que tot
i l’efectisme, són d’estra-
nya interpretació. ■

‘Don Giovanni’ és un dels cims de la història de l’òpera i els Amics de l’ôpera aconsegueixen una molt bona versió ■ AAOS

Montserrat
Martí broda,
amb tècnica
i gran
expressivitat,
les àries


