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ESPECTACLES________________________________

Amics de l’Opera rejoveneix «La Bohème»
L’ambienta en l’actualitat i reuneix un gran repartiment, amb Borrallo i Maite Alberola

DR. XAV/ER GOMOLBEU (AMICS DE L'OPERA DE SABADELL!

A més de per la qualitat, el repartiment destaca per la joventut. La posada en escena ho emfasitza

Cantants de certa 
edat solen encarnar 
personatges joves en 
la ficció operística.
A 58 anys. Birgit 
Nilsson seguia sent 
la donzella Isolda de 
Wagner, intrepretant 
i enregistrant a més 
la magnífica versió 
de Horst Stein a la 
Staatsoper de Viena. 
Però això, amb La 
Bohème de Puccini, 
no passarà ara a 
La Faràndula.

JOSEP ACHE

A més de l’acreditada sol
vència artística, la joventut és 
més que una virtut en el repar
timent que els Amics de l ’Òpe
ra han format per La Bohème. 
Dimecres (21 h) l’estrenen a 
La Faràndula. Maite Alberola, 
en el paper de la modista Mi
mi, té sols 32 anys i ja ha tri
omfant amb el personatge a la 
Fenice de Gènova. També són 
l’edat i el nivell de Miguel Bor
rallo, en el del poeta Rodolfo.

Per joves, hi ha altres can
tants que interpreten La Bo

hème per primer cop. Per 
falta d ’ocasions, és clar; no 
pas d’aptituds i sensibilitat. A 
Carles Ortiz, director escènic 
i autor de l’escenografia, això 
l ’ha decidit a crear una Bohème 
-fresca i jove», portada a l ’èpo
ca actual sense fer grinyolar el 
llibret. Rodolfo pinta graffitis a 
més d’ idear poemes, i amb Mi

mi es fan selfies al mòbil.
«La vitalitat i el sentit crític de 

la joventut, i en particular dels 
artistes joves, no ha canviat en 
un segle. En aquest sentit. La 
Bohème és plenament vigent», 
considera el director escènic. 
El vestuari actual a base de 
samarretes, caçadores, jerseis 
i dessuadores, i el mobiliari

deliberadament reciclat de la 
mítica mansarda del primer i 
el quart actes, faran més, pro
bablement, que apropar l’argu
ment al públic.

Amb jerseis i caçadores
Podria ser que la roba de to t dur. 
en comptes de la guardarrobia 
operística a l ’ús, ajudessin els

cantants a sentir-se més a 
gust i més ells mateixos. Però 
tampoc no els cal. A més de 
triomfar tan sols uns mesos 
a La Fenice de Genova en el 
mateix paper de Mimi, Maite 
Alberola té motiu per sentir-se 
com a casa. Des que al 2009 
va guanyar el Premi Mima La-
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Rodolfo pinta 
grafitis i amb Mimí 

es fa «selfies» 
amb el mòbil

cambra, Sabadell i Òpera a Ca
talunya han estat una de les 
seves grans escoles.

Records de la Caballé
«La Bohème és una òpera que 
demana cantants madurs», 
opina Carles Díaz. Pel tenor 
Miguel Borrallo i la soprano 
Maite Alberola, la joventut no 
desmenteix un nivell de veu i 
experiència més que notable. 
Victòria dels Àngels tenia tan 
sols un any més quan al 1956 
va enregistrar-la junt amb Jus- 
si Bjorling per al segell RCA 
Victor, amb l'orquestra de la 
discogràfica davant de la batu
ta de Sir Thomas Beecham.

(Segueix a la pàgina 34)
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Didàctica de la música
LA BOHÈME

A càrrec de

Albert Ferrer i Flamarich
Estrenado el 1896, La Bobème de Puccini és la seva auarta òpera i una 
de les més emblemàtiques del repertori internacional En elía va voler 
fer un retrat i homenatge a la vida bohèmia que el mateix compositor 
va viure de ¡ove. L'Albert Ferrer Flamarich ens acostarà a ella entenent 
les claus musicals, l'essència de la seva voluntat verista i el vincle amb 
la literatura realista de l'època, alhora que mostrant les equivalències i 
diferències amb l'òpera  homónima i contem porània de Ruggero 
Leoncavallo. Com sempre, no hi mancarà l'audició de fragments musicals 
degudament comentats
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Auditori de lo Fundació Bosch i Cardellach 
c /  de la Indústria, 18. SABADELL
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La companyia de teatre va muntar una festa dissabte a la nit al bar de L'Estruch

Al Galliner bufa les deu espelmes
Polítics i actors coneguts surten al documental d ’aniversari
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(Ve de la pàgina 33)
Entre els grans enregistra

ments de La Bohème des
taca, evidementment, el de 
Montserrat Caballé amb Pláci
do Domingo, amb la London 
Simphony Orchestra dirigida 
per Sir. Georg Solti. A partir 
d ’avui a La Faràndula prendrà 
una renovada actualitat tota 
vegada que, fora de Sabadell, 
la gira Òpera a Catalunya ha en
comanat el paper a Montserrat 
Marti', filla de Montserrat Caba
llé de qui. a La Bohème, sem
pre es recordaran els emocio
nants pianíssimi.

Els té molt presents Ruben 
Gimeno, titular de la Simfòni
ca a qui els Amics de l’Òpera 
han encomanat la direcció, 
junt amb Daniel Gil de Tejada 
al front dels cors de l ’entitat 
sabadellenca i els infantils 
de Sant Nicolau. «La Bohème 
té moments molt emotius. A 
mi em fascina el final, amb 
aquella mort de Mimi que no 
és ben bé dramàtica. La veus 
a venir amb un punt sobre el 
qual prima l’afecte-, destaca 
el músic; jove així mateix.

Emocions intenses
Però, tal com matisa tot se
guit, «també té molts mo
ments d ’una gran intensitat 
rítimica, que cal conjugar amb 
els temps més lents i. sobre
tot, amb l ’acompanyament als 
cantants». De tot plegat con
clou allò, no gens obviable, 
que La Bohème «és una gran 
òpera que al públic li ha de

«La Bohème ha 
d ’emocionar, però 

també ha de passar 
volant», diu Gimeno

passar volant, sense adonar- 
se que dura dues hores i quart 
(tampoc no gaire per una òpe
ra. tot sigui dit».

Té a veure amb la vitalitat ju 
venil de l’argument i de l ’obra, 
ambientada originalment en el 
París finisecular i prou tardoro- 
màntica en l ’estètica. D’aquí, 
segurament, l’oportunitat de 
l ’actualització refrescant i rejo- 
venidora per la qual ha optat 
la producció dels Amics de 
l ’Òpera i, tanmateix, no és tan 
sols un recurs escenogràfic. 
Quan Ruben Gimeno parla del 
repartiment i Carles Ortiz des
taca «la pinya que hem format 
tots plegats- es nota que l ’en
tusiasme juvenil i és més en el 
fons, sota la forma.

Núria Vila, que l’any pas
sat va ser l ’Anna de Nabucco 
a Òpera a Catalunya, és aquí 
la cantant Musetta. El baríton 
Carles Daza interpreta el mú
sic Shaunard, i el baix Juan 
Carlos Esteve el del filòsof Co- 
line, que en la posada en es
cena tecleja tablets i portàtils. 
Xavier Aguilar fa els papers de 
Benoit i Alcindoro ■

C. C.

No és habitual que les com
panyies de teatre de Sabadell 
celebrin el seu aniversari amb 
tantes sorpreses, però Al Galli
ner va pensar que les deu 
primeres espelmes bé merei
xien una festa sonada que, de 
passada, els dónes a conèi-

REDACCIÓ

Un total de 17 actors, alguns 
d’ells debutants, pugen a 
escena els esquetxos que ha 
escrit David Tudela i ha adaptat 
i dirigit Montse Costa Canas 
per al grup de teatre de l’as
sociació de malalts de càncer 
El Far.

Dissabte passat, amb molta 
competència d ’actes aquell

xer més i els obrís a la ciutat, 
segons Albert González.

Així que han enredat una 
bona colla de gent. alguns ben 
coneguts. El president de la 
Generalitat, Artur Mas, surt 
al documental que Al Galliner 
ha realitzat, amb bones dosis 
d ’ ironia, per a l’ocasió.

També hi apareixen David Fer-

dia que els va restar públic, en 
feien la tercera funció a l ’Espai 
Àgora de Sant Oleguer.

Un dels ingredients de les 
històries és que «sempre 
tenen un gir que et sorprèn en 
algun moment del text-, des
taca Costa. Una altra oportu
nitat per veure-ho en escena 
serà el proper 30 de maig, en 
el marc de la Festa Major de la 
Concòrdia ■

nàndez, de la CUP l’alcalde i el 
regidor de Cultura de Sabadell, 
Joan Carles Sánchez i Quim 
Carner, els directors de Sergi 
Belbel i Ramon Ribalta o els 
actors Mercè Comas, Miriam 
Iscla, Jordi Banacolocha, Anna 
Moliner, Carlos Cuevas. Santi 
Ricart, Isa Mateu...

El documental, estrenat dis-

DJ Deckart en acció

sabte passat al bar de L’Es
truch en la citada festa, es 
munta una pel·lícula sobre 
la pressumpta desparició de 
la companyia, en ple èxit. Ho 
presenta Elisabet Carnicé. En 
breu estarà a la xarxa.

La concorreguda festa, ame
nitzada perls DJs Deckart i 
Amenizando amb el saxo Alex 
Martos, va incloure la presen
tació del nou logotip. Sánchez 
i Carné no hi van faltar, amb 
conducció del periodista 
Carles Baldellou.

Al Galliner reestrenarà Tres 
tristos traumes el novembre 
però abans, el 20 de juliol, ha 
muntat amb els Castellers de 
Sabadell (que fan 20 anys) un 
torneig de futbol per a entitats 
culturals ■

«Mots a la carta» amb 
el grup de teatre d’El Far
Dissabte van actuar a i’Àgora

f i

D.S

Actors i equip de l'obra, que signa David Tudela

El musical «Working» 
s’estrena al Sant 

Vicenç

El públic ha donat una 
bona acollida a l’estrena 
de Working. el nou musical 
que dirigeix Oriol Alguersuari 
al Teatre Sant Vicenç i que 
estarà en cartell fins el 25 
de maig, en funcions de dis
sabtes a la nit i diumenges 
a la tarda. La popular obra 
de Stephen Schwartz i Nina 
Faso narra amb text i música 
les 24 hores de persones 
normals en les seves res
pectives professions. L L  FRANCO


