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Maria Hinojosa triomfa a l’Opera 
de Filadèlfia amb «Ainadamar»
La soprano

Entre el Nabucco de 
Verdi i el Don Giovanni 
de Mozart, la Opera 
Philadelphia té ara 
en cartell Ainadamar, 
la primera òpera del 
compositor uruguaià 
Osvaldo Golijov. La 
crítica, sobretot a 
Nova York, l ’ha cobert 
d ’aclamacions .Lla 
soprano sabadellenca 
Maria Hinojosa en fa el 
paper protagonista.

JOSEP ACHE

Opera Philadelphia és. des 
de 1975. l ’hereva de les le- 
gendàries Lyric Opera i de la 
Grand Opera of Philadelphia, 
que s'hi van fusionar i prove
nien totes dues del segle XIX. 
Es tracta, per tant. d'un dels 
escenaris més rellevants en 
el gènere a Nordamèrica. I 
d'aquí, també, que el ressó de 
les seves estrenes sigui espe
cialment intens a Nova York, 
on els grans diaris estan co
brint d ’elogis Ainamar.

L’estrena a l'Opera Philadel
phia va se divendres passat, 
on la darrera funció serà diven
dres vinent, dia 14. Però diu
menge el New Yorker la qualifi
cava d ’-extraordinària», i el New

sabadellenca protagonitza la primera òpera d ’Osvaldo Golijov
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Esteve Molero

Esteve Molero 
guanya el 
Premi Agustí 
Borgunyó

REDACCIÓ

ALFONSO

Maria Hinojosa, ajaguda, en les representacions 'Ainadamar* al Teatro Campoamor d’Oviedo

York Times d'"hipnotitzant», 
qualificatiu en el qual coinci
deix amb Opera News.

Cinc minuts d’ovacions
Ve a ampliar l'èxit de l’es-tre- 
na a Espanya, el passat 7 de 
desembre en la LXVI Tempo
rada de Opera de Oviedo, al 
Campoamor. Segons càlculs 
del diari La Nueva España, el 
públic posat dret la va aplaudir 
durant exactament cinc minuts 
i tres segons. Tot i que a Fila
dèlfia no consta que n'estiguin 
cronometrat les ovacions, les 
notícies que n'arriben indiquen 
magnituds si més no similars 
en l ’èxit.

En la producció hi intervé el 
Ballet de Antonio Gades. A/'na- 
damar (veu àrab a traduir per 
font de llàgrimes) té per tema 
la vida i la mort de Federico 
Garcia Lorca, que Gades en 
efecte va traduir magistral
ment al baile flamenco. Maria 
Hinojosa encarna el personat
ge de Margarida Xirgu, el de la 
protagonista femenina.

Des de Sabadell, es podria 
afegir que Gades va presen
tar la seva Yerma al Pavelló 
d ’Esports, al 1973, i la Xirgu 
va ser al 1934 Doña Rosita 
a l'Euterpe, immediatament 
després de l ’estrena al Teatro 
Español de Madrid. Tant en un

moment com en l’altre, la car- 
tellera sabadellenca superava 
en molt l’actual, tan carrinclo
na i mediocre.

Enyorada a Sabadell
Maria Hinojosa també n'és un 
exponent. Mai no ha cantat 
amb els Amics de l'Òpera o la 
Simfònica, i sí en canvi al Liceu, 
amb l'OBC o l'Orfeó Català. 
Aquí, on va tenir de mestra Ma
ria Teresa Boix, no ha fet gaire 
més que un recital a l’Alliance 
Française i una funció organi
zada per Joventuts Musicals al 
Principal, al front de la compan
yia Le tendre amour, especialit
zada en música antiga ■

L'entitat Sabadell, Més
Música lliurarà el proper 28 
de febrer el Premi Nacional 
Agustí Borgunyó al guionista, 
compositor i músic Esteve 
Molero i Olivella (Vilafranca 
del Penedès, 1975). El guardó, 
que reconeix el foment i la 
popularització de la música 
lliure o simfònica per a cobla, 
es va fer públic ahir.

El jurat ha destacat del 
músic de Vilafranca «la creació 
de noves propostes, la reinter- 
pretació dels clàssics i per 
aportar una visió singular de 
la cobla». Molero ha cultivat la 
cobla però també el jazz, que 
va estudiar al Conservatori de 
Rotterdam. És arranjador de la 
Barcelona Jazz Orquestra, líder 
de Companyia Catalana de 
Latin Jazz. director de la Cobla 
Marinada i productor del grup 
de pop Bulma ■
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FUNDACIÓ
BOSCH ! CARDELLACH

Didàctica de la música 
VERSIONAR 

I TRANSCRIURE 
LA MÚSICA

A càrrec de

Frederic Oller
 Entrada lliure —

Auditori de la Fundació Bosch i Cardeilach 
c / de la Indústria, 18. SABADELL
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Associació d’Amics 
de l’Opera de Sabadell

òperacatalunya / A
XXVIè CICLE d'OPFRA 2015 2014

TEATRE LA FARANDULA 0
FEBRER 2014. 19 i 21 a les 21.00 h - 23 a les 18.00 h

Norma Vincenzo lieilini

Eugènia Montenegro, Laura Vila, Raúl Iriarte 
Iván García, Laura Obradors i Jong Bong Oh

Dtor. orquestra i del cor: D anie l Gil de Te jad30 
Dtor. escena: Carles Ortiz - Disseny escenografia: Jordi Galobart 

Il·luminador: Nani Valls - Vestuari: AAOS

Cor Amics de l'Òpera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Vallès
0

Producció i Organització 
Associació d ’Amics de l ’Òpera de Sabadell - Presidenta i directora artística Mirna Lacambra

Yendo de lorahlon:
Amics de I Òpera de Sabadell - Tel. 93 725 67 34 / 93 726 46 17 - Taquilles del Teatre Principal de Sabadell 

Per internet https://ww\v.koobin.com/sabadell
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