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Fer... perquèsí?

Lluminós ‘Elisir’

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

CRÍT ICA D’ÒPERA

OBC

Direcció: Antoni Wit
Lloc i data: L’Auditori
(22/X/2011)

JORGE DE PERSIA

Ens podem permetre aquest lu-
xe? Commemoració del bicente-
nari de Liszt. Un concert amb
grans alts i baixos que –si anem a
l’extrem– posen en dubte el sen-
tit de fer-lo. Per què tants progra-
mes al mes, si és clar que amb
una direcció així no es fa més
que un concert de tràmit? En un
to general més que de celebra-
ció, apagat, vamescoltar l’Obertu-
ra i Bacanal de Tannhäuser de
Wagner, en al·lusió al context
personal de Liszt, i desprésEl ca-
çador maleït, un poema opac de
César Franck. El director veterà
Wit, que no va saber o no va vo-
ler o no va poder amb Wagner.
Un fraseig entretallat per respira-

cions que engegaven el discurs
per terra, sense el més petit vol i
amb escassíssima qualitat en el
so, aspre al començament. Pot-
ser poc assaig, encara que eviden-
cia que aquesta orquestra neces-
sita un programa de treball en
profunditat, ja que té capacitat
de resposta, però cal saber què
demanar-los i com fer-ho. Estem
parlant ni més ni menys que de
treballar unWagner amb sensibi-
litat, tan difícil com Brahms, que
tampoc no es programa.Hi ha al-
tres àmbits del repertori que co-
incideixen més amb la seva res-
posta immediata, cas de la Fan-
tàstica de Berlioz o d’algun
Strauss, Mahler o Xostakóvitx.
Lamento e trionfo del Tasso i Els
preludis, de Liszt, van significar
un canvi en l’expressió, l’ajusta-
ment i la musicalitat de l’orques-
tra, atenta als diàlegs, encara que
al director li va mancar deman-
da, sense ambició en la brillan-
tor, en la capacitat de so de les
cordes i en metalls. c

L’elisir d’amore

Autors: Gaetano Donizetti
(1832) amb llibreto de Felice Ro-
mani, basat en Scribe.
Intèrprets: Albert Casals (Nemo-
rino), Elisa Vélez (Adina), Carles
Daza (Belcore), Toni Marsol
(Dulcamara), Eugènia Montene-
gro (Giannetta). Cor Associació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell.
Dir. del cor: Daniel M. Gil de Te-
jada. Orquestra Simfònica del Va-
llès.
Director: Rubèn Gimeno.
Producció: A.A.O.S.. Direcció
escènica: Carles Ortiz. Esceno-
grafia: Carles Galobart.
Lloc i data: Teatre de la Faràndu-
la, Sabadell (21/X/2011)

ROGER ALIER

L’Associació d’Amics de Saba-
dell que regeix Mirna Lacambra
continua en aquesta nova tempo-
rada (qui ha dit crisi?) el seu camí
ascendent, amb posades en esce-
na molt cuidades, un rendiment
musical excel·lent per part de cor
i orquestra i d’un equip de can-
tants joves que han creat un plan-
ter magnífic. Amb el temps farà
que se’n parli imolt, del que supo-
sa la preparació i la professiona-
lització de cantants que han tro-
bat la seva oportunitat de treball
i progrés en el cicle Òpera a
Catalunya.
Ara li ha tocat el torn a L’elisir

d’amore, la simpàtica òpera bufa
romàntica que ha anat a càrrec
d’un equip de la casa, amb una de
les seves moltes troballes: n’Al-
bert Casals. Com a Nemorino ha
fet ambbrillantor el paper de l'in-
genu pagès enamorat de la capri-
ciosa Adina, i s’ha batut amb grà-
cia en els diversos duos de l'òpe-
ra (amb la soprano, amb el barí-
ton, amb el baix) i ha culminat la
seva tasca amb la cèlebreUna fur-
tiva lacrima que va dir amb un es-
pecial aplom i cura, i que va me-
rèixer una gran ovació per la be-

llesa vocal amb què la cantar. La
seva parella escènica, Elisa Vé-
lez, de veumolt lleugera, va exhi-
bir un domini del rol de la caprici-
osa Adina, amb agilitats vocals de
gran classe, coronades per una ac-
tuació ben treballada, fent evolu-
cionar el seu esperit capriciós
fins al seu enamorament.
El dolent de la història, el ser-

gent Belcore, l’ha cantat el presti-
giós baríton Carles Daza, no no-
més sòlid en aquest paper en el
qual ha demostrat una gran auto-
ritat escènica i vocal, sinó que
també ha lluït una veu cada cop
més neta i de timbremolt grat; va
omplir el teatre amb la seva ària
d’entrada Come Paride vezzoso i
més encara en el seu duo Venti
scudi. El paper buf de Dulcamara
va ser brillantment cantat i actu-
at per Toni Marsol, un gran pro-
fessional de l’escena, que encara
que no és pròpiament el tipus de
baix buf del gènere tradicional
(és un baríton), va servir amb sim-
patia i grapa l’astut xarlatà vene-
dor d’elixirs. Eugènia Montene-
gro va cantar amb seguretat que
l’acredita com una de les troba-
lles recents.
El cor va funcionarmolt eficaç-

ment, com sol fer, i Rubèn Gime-
no, al davant de la Simfònica del
Vallès, ha sabut imprimir al con-
junt una qualitat sonora més que
notable, amb una gran atenció als
intèrprets vocals i als efectes tím-
brics dels instruments de vent.
A Pamplona, el teatre Gayarre

recrea aquests diesL’elisir d’amo-
re amb el baríton Carlos Chaus-
son, i repeteix l’èxit que ja va
aconseguir vint anys enrere. Le-
onardo Capalbo, que va sobreac-
tuar una mica, va estar perfecte
de mitjans vocals, perquè és un
tenor líric gairebé spinto, amb
una poderosa i grata veu, que en
ocasions veristitzava una mica el
paper; només a les últimes frases
de Furtiva lacrima va contenir el
torrent de veu per oferir-nos
unes mostres del que seria la veu
més adequada per al rol.c

¡El gran espectáculo acrobático!

¡Más del mejor Gospel!
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Del 5 al 11 de diciembre

Palau Taquillas:
93 295 72 00

L’Auditori Taquillas:
93 247 93 00

Coliseum Taquillas:
93 317 14 48

Grupos: 93 587 89 60
www.promoconcert.es

Del 12 al 18 de diciembre

Sábados 17 diciembre y
7 enero, 22.30 h Domingo 1 enero, 20.00 h

Del 21 diciembre al 8 enero

CascanuecesEl Tchaikovsky - Ivanov

¡Más del mejor G¡Más ddel mejoor Gospeospel!l!¡Más dddddddeeeeeeeeeeelllll mejor Gospel!¡Más dddddddddeeeeeeeeeeelllll mejoor Gospeospel!l!

Vi. 23 diciembre, 21.30 hDo. 25 diciembre, 20.00 h
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¡Prorrogado!

4Gira
a de Éxito

¡Prorrogado!

¡Vuelven!

¡Prorrogado!

Presenta

Sa. 10 diciembre 22.30h
Mi. 14 diciembre 21.00h
Sa. 17 diciembre, 22.30 h


