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Una ‘Lucia’ desequilibrada 
obre la temporada de Sabadell

feixuguesa de la veu va impedir el 
desplegament virtuosístic esperat. 

La progressió d’Albert Casals és 
tan evident com satisfactòria. La 
veu ha guanyat cos, encara que 
l’agut pot tenir més consistència, i 
la línia de cant és rica en gradaci-
ons, com el belcanto demana (la ri-
gidesa escènica és un ítem a millo-
rar). El tenor es va anar afermant 
fins a una escena final amb detalls 
ben aconseguits tot i unes forces un 
pèl justes. No debades, Edgardo és 
un rol formidable, però vista com a 
punt de partida, aquesta encarna-
ció és ben prometedora. Amb la se-
va coneguda suficiència vocal i pro-
fessionalitat a prova de bombes, Is-
mael Pons va ser un rotund Enrico, 
mentre que Marc Sala va ser un Ar-
turo de timbre agradable i projec-
ció limitada. 

La direcció de Daniel Gil de Teja-
da va caure en massa temps morts, 
davant una orquestra competent i 
un cor que haurà de treballar de va-
lent per afrontar el repte de Turan-
dot. Tot i algun intent de metàfora 
visual –les dues plataformes que no 
es troben, com els mons dels Ra-
venswoods i els Ashton–, el muntat-
ge de Pau Monterde no va poder evi-
tar, en gestos i moviments, una sen-
sació de teatre antediluvià que no fa 
cap favor a Donizetti.e 

Saioa Hernández i Albert Casals com a Lucia i Edgardo. LA FARÀNDULA

ÒPERA

Dansa tribal a ritme de dues bateries
derar del coreògraf francès, no sap 
si fruit de la dansa o del buit que dei-
xen en desaparèixer, va ser l’espur-
na que ha motivat aquest especta-
cle, que es presentarà al Mercat de 
les Flors des d’avui fins diumenge, 
no com una recreació d’aquell ball 
sinó com un exercici per entendre el 
perquè del que va sentir. 

A l’espectacle, que es va presen-
tar al juliol al Festival d’Avinyó, on 
va tenir un gran èxit i es va guanyar 
una extensa gira, l’explosió física i 
l’alliberament del moviment és to-
tal. A escena hi ha vuit ballarins i du-
es bateries (tots homes), dels quals 
Rizzo vol extreure l’experiència de 
convertir un grup en una comuni-
tat. Crear un espectacle des de la 
part més rítmica, tribal i enèrgica, 
partint de la dansa folklòrica.e

ARTS ESCÈNIQUES

Se’l podria definir com a ballarí, dis-
senyador, artista plàstic i fins i tot 
músic de rock. Són conceptes que 
units dibuixen la figura del coreò-
graf Christian Rizzo, recentment 
nomenat director del Centre Core-
ogràfic Nacional de Montpeller. A 
D’après une histoire vraie [Basat en 
una història real], Rizzo evoca una 
de les experiències més determi-
nants de la seva trajectòria, que va 
tenir lloc a Istanbul l’any 2004. 
Quan faltaven pocs minuts per aca-
bar un espectacle al qual assistia, 
sorgeix del no-res un grup d’homes 
que executen una dansa folklòrica 
molt curta. L’emoció que es va apo-
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‘Lucia di Lammermoor’  
LA FARÀNDULA 229 D’OCTUBRE 

El belcanto romàntic tro-
ba en Lucia di Lammer-
moor de Donizetti un 
dels seus cims més en-
lluernadors que, tanma-

teix, per produir l’efecte emocional 
desitjat, necessita un equilibri entre 
l’indefugible rigor musical i un en-
focament teatral que es tregui de so-
bre els prejudicis que alguns encara 
tenen respecte a la validesa dramà-
tica d’aquest repertori. Aquest equi-
libri no es va acabar de produir en la 
producció que obria la temporada 
dels Amics de l’Òpera de Sabadell. 

El volum cabalós de Saioa Her-
nández semblava excessiu per a la 
fragilitat de Lucia. Per descomptat, 
no cal presentar-la com una pàmfi-
la, però l’èmfasi constant, útil per 
dominar els grans conjunts, anava 
acompanyat d’un fraseig monolític i 
una afinació oscil·lant. Si fins al ter-
cer acte la intensitat del cant d’Her-
nández podia ser una compensació 
vàlida, en l’escena de la bogeria la 
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