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LA NOTÍCIA
Assaig general de l'òpera 

a La Faràndula, amb 
Xavier Aguilar (Raimondo) 

Saioa Hernández (Lucia) 
Ismael Pons (Enrico) i el 

cor de l'AAOS
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L’Associació d'Amics de l’Òpera de 
Sabadell obre aquest dimecres (21h.) 
al Teatre Municipal la Faràndula la seva 
XXXIII temporada amb un dels títols 
belcantistes més apreciats per l ’afició,
Lucia di Lammermoor. Considerada l’obra 
mestra de Donizetti i una de les millors 
òperes romàntiques pre-verdianes, està 
protagonitzada per la soprano madrilenya 
Saioa Hernández. Daniel Gil de Tejada agafa 
la batuta davant l’Orquestra Simfònica del 
Vallès i el Cor de l’AAOS.

«Lucia di 
Lammermoor» aixeca el teló
El títol de Donizetti s’estrena aquest dimecres a La Faràndula

CARLES GASCÓN

f" W ~  ^ íto l ja  representat 
anteriorment en tres 
ocasions en les tres 

. A .  dècades llargues de 
la història de l'AAOS, Lucia 
di Lammermoor inaugura di
mecres a La Faràndula -amb 
dues funcions més divendres 
i diumenge- una temporada 
que acabarà amb la primera 
posada en escena de Turam 
dot, de Puccini, i inclou abans 
Orfeó ed Euridice, de Gluck (en 
vesió concert), i L'Italiana in Al- 
geri, de Rossini.

Saioa Hernández (Miss 
Lucia), a la qual hem sentit 
aquí en excel·lents papers a 
II pirata (Imogene), Rigoletto 
(Gilda), Les contes d'Hoffmann 
(Olympia) o una recordada Tos
ca (Floria Tosca), encapçala la 
producció al costat de sòlides 
veus com Albert Casals (Sir Ed

gardo di Ravenswood), Ismael 
Pons (Lord Enrico Ashton), 
Marc Sala (Lord Arturo Buc- 
klaw), Xavier Aguilar (Raimondo 
Bidebent), Mercedes Gancedo 
(Alisa) i Carles Ortiz (Norman- 
no).

Saioa Hernández
Nascuda a Madrid, Hernández 
acaba de debutar amb èxit a 
Austràlia com a Norma dirigida 
per Richard Mills al Melbourne 
Recital center.

Un salt per a una soprano 
que el 2009 havia guanyat a 
Sabadell el Concurs Manuel 
Ausensi i el 2010 el primer 
premi del Concurs Internacio
nal Jaume Aragall.

Amb Albert Casals ja va coin
cidir a II pirata, de Bellini. El te
nor barceloní és un dels grans 
i joves valors molt presents als 
cicle Òpera a Catalunya, on va 
destacar amb una brillant La

flauta màgica, de Mozart. Amb 
el primeríssim baríton Ismael 
Pons a l'escenari, la qualitat 
vocal està garantida.

Salvatore Cammarano va es
criure el text d’aquesta òpera 
en tres actes situada a l'Es-
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La soprano acaba 
d’estrenar Norma 
amb gran èxit a 

Melbourne

còcia de finals del segle XVII 
inspirant-se en la novel·la The 
bride o f Lammermoor, de Sir 
Walter Scott. Es va estrenar al 
Teatre San Cario de Nàpols, el 
26 de setembre de 1835.

La producció sabadellenca 
es veurà el dia 4 a novem
bre al Teatre Fortuny de Reus

Una trentena 
de funcions a 
10 municipis
Òpera a Catalunya porta 
les produccions 
sabadellenques a nou 
municipis catalans més 
després d’estrenar-se a 
La Faràndula: Girona, 
Granollers, Lleida, 
Manresa, Reus, Sant 
Cugat, Tarragona, Vic i 
Viladecans. El títol més 
programat de la 
temporada és Turandot 
(12 funcions), en la 
primera vegada que es 
munta aquest Puccini. 
Amb Lucia di 
Lammermoor i L'Italiana 
in Algeri sumen 27 
funcions.

i al llarg del mes viatjarà per 
Sant Cugat (7), Granollers (8), 
Manresa (12), Tarragona (14) i 
Lleida (16).

Difondre Topera
Mima Lacambra, presidenta de 
l'Associació d'Amics de l’Òpe
ra de Sabadell (AAOS), segueix 
defensant 32 anys després 
la «promoció de l’òpera en el 
nostre país, apropant-la a la 
gent». Ho fa amb el suport del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
la Fundació Banc Sabadell, el 
Ministeri de Cultura i l'Ajunta
ment.

Aquest any es compta amb 
un pressupost de 1.140 mil 
euros, dels quals un 36 '33 
per cent venen de patrocinis i 
la resta es cobreix amb ingres
sos propis. Malgrat el dramà
tic augment de l'IVA al 21 per 
cent a la cultura, els preus de


