
Amics de l’Opera programa per primer cop 
Wagner, en un concert pel seu bicentenari
Amb el tenor José Perrero i la soprano Maribel Ortega, a La Faràndula i després al Palau

Maribel Ortega a La Faràndula, al 2009 en Ml Trovatore’ José Perrero en el paper de Siegmund en La Valkíria de La Fura

Mirna Lacambra celebra 
l’oportunitat de «fer Wagner»

Durant dècades, 
l’opinió dominant va 
considerar Wagner 
un músic molt més 
gran que Verdi. Hi va 
haver veus discordants 
entre les quals, per 
propera i simpàtica, 
destaca la del gran 
periodista vallesà 
Eugeni Xammar, per 
qui Verdi era superior 
a Wagner. Però ara els 
gustos son més amplis 
i relaxats, i els Amics 
de l’Òpera de Sabadell 
homenatgen Wagner 
sense menystenir el 
seu irrenunciable Verdi.

JOSEP ACHE

Quan al 1971, a l'edat de 84 
anys, es va casar a l'e rm ita  de 
Santa Maria de Llerona amb la 
senyora Francine Mesne, qua
ranta anys més jove que ell i 
francesa ta l com indica el seu 
nom, Eugeni Xammar va dema
nar a l'il·lustre  músic granollerí 
Josep Maria Ruera (antic viola 
en l'Orquestra de Pau Casals) 
que li toqués a l'orgue la Mar
xa Nupcial de Lohengrin. I to t 
seguit E/s Segadors, prohibits 
llavors.

La Marxa Nupcial de Lo
hengrin no té res a envejar a 
la m olt més popular de Men- 
delsohn. I no pas per aquest 
antecedent, d ’un altre verdià i 
vallesà, els Amics de l'Òpera 
l'han inclós en el concert en 
homenatge a Wagner que 
aquest divendres (21 h) i diu
menge (18 h) oferiran a La Fa
ràndula, i el 4 de desembre al 
Palau de la Música Catalana.

Amb Daniel Gil de Tejada 
a la batuta de la Simfònica i 
els cors de l'en tita t, i amb la 
soprano Maribel Ortega i el 
tenor José Ferrero de solistes, 
el programa abunda en atrac
tius. El duo entre Tristany i 
Isolda clourà la primera part.

Al final de la segona hi va l'ària 
de Siegmund seguida del duo 
amb Sieglindre, de La Valkíria 
(Die Walküre), Les tempestes 
de l'hivern (W interstürme wi- 
chen dem Wonnemon).

Veus i músics d’alt nivell
La Simfònica, reforçada fins a 
70  profesors per l'ocasió, no 
planyerà la celebèrrima caval
cada de La Valkíria. I, a més 
de la Marxa Nupcial de Lohe- 
grin, els cors viuran moments 
memorables amb \'Entrada 
d ’invitats de Tanhauser. el Cant 
dels mariners de Der fliegende 
hollànder (L'holandès errant), 
l ’ inevitable dels Mestres can
tors de Nüremberg, i, si el pú
blic e ls aplaudeix prou, el Cor 
dels peregrins de Tanhauser, 
que han assajat en previsió de 
propines al final.

Tot i no haver coincidit mai 
fent Wagner, i to t i que algu-

Fora de La Faràndula I 
algun altre, els teatres del 
circuit Òpera a Catalunya 
no tenen prou fossar per les 
orquestracions 
wagnerianes. Fer Wagner 
implica grans exigències. 
D'aquí que hagin esperat al 
bicentenari per programar- 
ne un concert d'homenatge, 
només per La Faràndula i el 
Palau. «Però de debò que

nes peces del programa seran 
estrenes per e lls, tan Maribel 
Ortega com José Ferrero te
nen, a més d'una dilatada 
vinculació amb els Amics de 
l'Òpera de Sabadell, exitoses 
experiències wagnerianes i evi-

en teníem  moltes ganes, de 
fer Wagner-, diu Mlrna 
Lacambra amb la 
satisfacció d’haver realitzar 
un vell somni, compartit pel 
multitudinari públic que 
mobilitza. També estan 
celebrant el bicentenari de 
Verdi, que va néixer el 
mateix any. Però Verdi és 
habitual en la programació 
d'Òpera a Catalunya.

dents a fin ita ts amb aquell geni 
de la música que en l'estè tica  
postrom àntica va prendre di
mensions de mite.

De Sabadell al Liceu
José Ferrero, precisament, va

tria r l'aria de Siegmund per 
cantar-la al Saló dels M iralls 
del Liceu, quan al 2012  li van 
lliurar el Premi Opera Actual 
com a Artista Revelació de la 
temporada. Acabava de fer-ne 
el paper en la producció de 
Die Walküre que La Fura dels 
Baus va estrenar al Teatro de 
la Maestranza de Sevilla, amb 
Pedro Halfter en la direcció 
musical.

I, entre el maig i el juny vi
nent, Maribel Ortega serà 
l’Orlinde de La Valkíria al Li
ceu, sota la direcció musical 
de Josep Pons i producció pro
cedent de Colònia. En el seu 
currículum, la soprano també 
recorda que va cantar el pa
per de Welgunde en una ver
sió en català de L'or del Rihn 
(Das Rheingold). Els Amics de 
l’Òpera de Sabadell l ’animen 
ara en aquest repte que té ja 
gairebé a tocar ■


