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La Traviata,de Giuseppe Verdi. Pro-
ducció de l'Asociació d'Amics de
l'Opera de Sabadell.

Interprets principals: Sung Eun
Klm, Caries Cosías, Caries Daza,
Assumpta Cumí, Rosa Nonell,Cor
deis Amlcs de l'Opera de Sabadell,
Orquestra Slmfonlca del Valles. Di-
recció musical: ElloOrcluolo.L>irec-.
ció escenica: Caries Ortlz.

1M La Fariindula, dimecres 20/11/
2008.

DAVID RAMON

U n tercer acte emo-
tiu, delicat i ben
constru"it va fer bo-

na dimecres una Traviatade
Giuseppe Verdi que en els
quadres anteriors era justa
en for9a expressiva i comu-
nicació dramatica. Una or-
questra bastant insulsa, i la
veu continguda de la sopra-
no Sung Eun Kim (Violetta)

I

van marcar una producció
operística de bona aparen9a
escenica i on la major part
deis ingredients van oferir
un rendiment notorio

El fons instrumental, poc
acolorit, pot desdibuixar tot
l'esfor9 per ubicar les penú-
ries d'una meretriu de luxea
la 'belle époque' de la Nord-
america deis anys 50 del
segle passat. Costavaentrar
en contacte amb la situa-
ció, tant en aquest context
com en I'original, 100 anys
abans. Amb tot, el director
Elio Orciuolo va fer enormes
esfor90s per aconseguir al-
gunes IIUmsnotables.

Sung Eun Kim va regalar
un cant molt entenedor, de

La protagonista, al teJTaamb la seva companyaRora (AssumptaCumí) al final del segon acte
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tra90s lIuminosos, un timbre
net i uns 'piani' preciosos.
Amb tot, la seva veu resulta
massa IIeugerapel to roman-
tic que apunta el personatge,
especialment en aries com
Sempre libera. Violetta és una
dona de moral lIeugera, pero
la seva veu no ho hauria de
ser tanto

Duet encomiable

En qualsevol cas, estem par-
lant d'apreciacions que no
perjudiquen del tot aquesta
Traviata,i el públic va premiar
la cantant coreana, protago-
nista de moments ben reei-
xits, com el duet del segon
acte amb Giorgio Germont

(Caries Daza) i una última es-
cena ben portada.

Daza ha aconseguit seduir
igualment el públic en les suc-
cessives col-laboracions amb
I'opera sabadellenca. Té una
veu molt bonica, pero dime-
cres s'entretenia i va alentir
el ritme de I'opera, especial-.
ment al Di Provenza. A aixo
cal sumar-hi una acció esce-
nica estatica, segurament poc
treballada per la direcció. Si
de per si ja és un personatge
contraposat (un tira que s'en-
tendreix), la seva gestualitat
el va fer menys entenedor.

L'Alfredo Germont de Caries
Cosías va ser I'element més
constant de la nit de dime-

cres. Una combinació de veu
refinada i alhora implicada
amb el personatge, van mar-
car la seva actuació, acom-
panyada per una presencia
escenica aconseguida.

El cór supera el que es po-
dria esperar de les les limita-
cions amb que treballen els
Amics de l'Opera, i en aquest
sentit cal valorar molt la se-
va predisposició a fer catorze
funcions els propers dies.

La posada en escena és in-
teressant i per no pecar d'ele-
ments sobrers resulta pobra,
que sempre és millor. S'agra"i-
rien canvis més notables d'iI-
luminació i una acció deis pro-
tagonistes més treballada .
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