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LA NOTÍCIA

«Turandot», tot un 
esdeveniment a la 
temporada d’òpera
Dimecres arriba a La Faràndula
La grandiositat i Tespectacularitat -tan t per les xifres com pel nivell 
artístic- marcaran una fita històrica en la temporada lírica quan aquest 
dimecres s ’alci el teló. És la primera vegada que l’Associació d ’Amics 
de l’Òpera de Sabadell munta Turandot, la genial òpera pòstuma de 
Giacomo Puccini, que requereix «un gran esforç humà i econòmic». Un 
doble repartiment encapçalat per la soprano Maribel Ortega, un cor i una 
orquestra ampliats i una brillant posada en escena n’asseguren l’èxit.

CARLES GASCÓN

n centenar d'ar
tistes en escena. 
80 dels quals 

/  són un cor de 
gran protago

nismo que s'ha hagut d'ampliar. 
També l’orquestra, amb alguns 
músics a la vista en escena. 
Una dada orientativa més: 
aquesta producció necessitarà 
un autocar de 70 places, tres 
autocars de 55 places i tres 
camions per anar als 9 teatres 
de la gira 'Òpera a Catalunya'. 
En total es mobilitzen més de 
200 persones.

Les exigències de Turandot 
han fet esperar més de 30

— m —

El muntatge 
mobilitza més 

de dues-centes 
persones

anys perquè el títol de Pucci- 
ní es pugui veure a Sabadell. 
Tot el que es necessita és 
gran -cor, orquestra, fossar...-  
però sobretot unes veus molt 
poderoses a l'alçada del gran 
prodigi de l'autor de Tosca i 
La Bohème. I és que aquesta 
òpera, que alguns diuen «per
fecta «-pòstuma, perquè Pucc- 
cini va morir abans d'acabar-la 
i la va arrodonir Franco Alfano 
a partir d'esbossos- conden
sa un atractiu exotisme de la 
Xina mil·lenària amb una gran 
varietat de registres, des de 
moments intimis i pianfssims 
a l'espectacularitat.

Estrena
La producció que l’AAOS estre
na aquest dimecres (21h.) a 
La Faràndula, on es repetirà di

vendres i diumenge abans de 
sortir de gira, ha reunit grans 
veus en dos repartiments que 
s'alternaran en les 12 funci
ons.

Finalment, però, la soprano 
Eugenia Bethencourt ha caigut 
del cartell per malaltia i defen
sarà sola el paper de la Prin
cesa Turandot Maribel Ortega. 
Una veu excepcional que ja 
ha cantat el paper a Oviedo i 
que la temporada passada es 
va sentir als Concerts Wagner 
de l'AAOS aquí i al Palau de la 
Música.

Veus poderoses
«Té un domini pefecte», asegu
ra un satisfet Daniel Gil de 
Tejada, director titular del cor i 
aquí també màxima batuta de 
la producció, al front de l'Or
questra Simfònica del Vallès.

La resta de veus són també 
de luxe. Com a Calaf (II Prin
cipe Ignoto) figuren els tenors 
Andrés Veramendi i Eduardo 
Sandoval, i l'altra veu podero
sa és la de l'esclava Liü, amb 
Montserrat Martí i la sabade- 
llenca Eugènia Montenegro.

El solvent baix napolità Elia 
Todisco assegura un robust Ti- 
mur, destacant la col·laboració 
extraordinària del tenor Dal
mau González com a L'Impe- 
ratore. Completen la llista els 
excel·lents Carles Daza (Ping), 
Bartomeu Guiscafré (Pang), 
Marc Sala (Pong) i Juan Carlos 
Esteve (Un mandarino).

«Tot un esdeveniment»
«És un tot esdeveniment per 
l’òpera en sí -resumia ahir a 
D.S. Daniel Gil de Tejada, que 
s'estrena amb aquest títol-. 
És de les grans que es poden 
fer. i necessitem un cor i una 
orquestra grans... però queda
rà rodona! Serà un muntatge

molt bonic, la gent va sortir en
cantada de l’assaig general. 
Valdrà molt la pena».

Mirna Lacambra. presidenta 
de l'AAOS, destaca el «gran 
esforç econòmic i humà» per 
a l'entitat, «un sacrifici que 
fem amb molt de gust: serà 
grandiosa, una gran producció 
perquè hi hem posat tots els 
esforços».

La complicació s'afegeix al 
repte d'adaptar-se als dife
rents teatres de la gira, no tots 
amb los condicions idònies. 
De fet, l’AAOS demana com
prensió al públic per avançat. 
«Però està molt estudiat cada 
teatre per poder-nos adaptar.

----- ISB-----
«És un gran esforç 

però quedarà 
rodona», assegura 

Gil de Tejada

El més problemàtic potser és 
el de Tarragona però es soluci
onarà», diu Gil de Tejada.

Escenografia vistosa
Quant al muntatge, dels saba- 
dellencs Carles Ortiz (direcció 
d’escena) i Jordi Galobart (es
cenografia), tots apunten que 
causarà sensació. «És molt 
vistós. Ortiz ha fet un treball 
fantàstic i Galobart, una esce
nografia preciosa, com sem
pre, molt viva, molt bonica».

Hi ha detalls curiosos en 
aquest títol ambientat al Palau 
Imperial de Pequín. L'orques
tra, per exemple s’ha ampliat 
en vents però sobretot en la 
percussió, incloent fins a 13 
gongs xinesos de diferents ta- 
manys i afinacions.

Dalmau González 
(L’Imperatore) 

i Maribel Ortega (Turandot) 
amb el cor de l’AAOS. A baix, 

Marc Sala (Pong) 
Caries Daza (Ping) 

Andrés Veramendi (Calaf) i 
Bartomeu Guiscafré (Pang)
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Sobre l’escenari, hi ha una 
banda de músics -tal com 
marca la partitura- i en cas 
d'un fossar insuficient també 
pugen músics de l’orquestra. 
«Hi haurà molta gent a dalt i 
a baix», resumeix el director 
musical amb humor. «El fossar 
estarà 'apretadíssim'», afegeix 
també rient Mirna Lacambra.

Nani Valls signa la il·lumina
ció, i el vestuari és del Teatre 
Principal de Palma.

Després de Sabadell (on no
més quedava alguna entrada 
per dimecres), la gira portarà 
aquesta Turandot a Reus (28 
d'abril), Lleida (30 d’abril), Vi
ladecans (1 de maig), Girona 
(3), Manresa (6), Tarragona 
(8), Granollers (10), Sant Cu
gat (15) i Vic (17). Pràctica
ment estan totes les entrades 
exhaurides ■
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Estrena d’un Puccini inèdit a Sabadell

Coral de l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau

Un cor ampliat a prop de 80 veus 
amb la Polifònica de Puig-reig i la 
Coral de l’A.R Sant Nicolau
El cor té molt protagonisme a 
Jurandot I necessita no només 
moltes veus sinó també 
assajar a fons. Els dos 
requisits estan assegurats a 
l’estrena a Sabadell. «Hem 
treballat durant dos mesos i 
estic molt content del resultat, 
serà impressionant», assegura 
Daniel Gil de Tejada, director 
titular del cor de l'Associació 
d'Amics de l'Òpea de 
Sabadell, i aquí també de

l'orquestra.
Per sumar prop de 80 veus 
s'ha ampliat amb la Coral de 
l'Agrupació Pedagògica Sant 
Nicolau de Sabadell i la 
Polifònica de Puig-reig. La 
primera està dirigida per 
Laura Obradors i Francesc 
Membrives i la segona per 
Josep M. Conangla.
Junt amb els solistes i uns 
músics sumaran més de cent 
persones en escena.

«Nessum dorma» o la victoria de 
l’amor sobre l’odi

V V  Pocs no hauran sentit al- 
/ /  guna vegada Nessum dor
ma. la cèlebre ària de Calaf, 
el tenor, ja sigui en la veu de 
Plácido Domingo. Luciano Pa- 
varotti o Franco Corelli. La me
lodia sona a la pel·lícula Mar 
adentro. d'Amenábar. Que nin
gú s'adormi per a desxifrar el 
nom del jove heroi. L'ària de la 
victòria de l’amor sobre l ’odi.

Però hi ha altres passatges 
famosos («In questa reggia», 
un dels moments més difícils 
de la partitura per cert. «Sig- 
nore, ascolta»...) en una òpera 
protagonitzada per una «prin
cesa de gel» que es casarà 
amb aquell príncep que acon
segueixi solucionar els tres 
enigmes que li proposi. Sinó, 
morirà.

Aquest i el del tenor són dos 
personatges «meitat humans, 
meitat déus», resumeix Daniel 
Gil de Tejada. «Estan al límit, 
són papers molt brillants. I al 
final, havent vist que Liü se su
ïcida per amor, la princesa de

gel es desfà per Calaf».
El director, que confessa que 

personalment «Puccini em to
ca bastant», parla amb passió 
de la varietat musical conden
sada a aquesta òpera prodigi
osa.

Varietat musical
•Jo destacaria quatre parts 
musicals. En primer lloc, una 
dissonància que mostra el ca
ràcter opressiu de Turandot; 
després trobem el Puccini de 
Tosca i La Bohème, amb la se
va vena lírica; en tercer lloc la 
música oriental; jo encara afe
giria una quarta, una música 
més persa, com la de quan 
van a tallar-li el cap al prín
cep...» Tot això, afegeix Gil de 
Tejada, «es combina magistral
ment, està molt equilibrat».

Notes sobre-agudes, mo
ments íntims, el cor poderós, 
pianissimi'... En definitiva, una 
òpera que «si va a sentir-la 
l'espectador que mai va a 
l'òpera, segur que li agradarà

molt. «Es la primera Turandot 
que dirigeixo i l'estic disfrutant 
molt», conclou Gil de Tejada.

Amb llibret italià de Giuseppe 
Adami i Renato Simoni, es va 
estrenar a La Scala de Milà el 
25 d'abril de 1926. S'acostu
ma a explicar l'anècdota que, 
com que Puccini havia mort 
sense acabar la partitura, 
aquella nit el director va parar 
la representació quan va arri
bar a l'escena de la mort de 
Liü. «És aquí on acaba l'òpera 
del mestre», va dir. Però el final 
es va concloure a partir de les 
seves idees escrites, 20 anys 
després d'un altre cèlebre tí
tol de sabor oriental. Madama 
Butterfíy. La que va escollir 
l'Associació d’Amics de l’Òpe
ra de Sabadell, per cert, per 
aixecar per primer cop el teló 
a La Faràndula el 1982.

Trenta-tres anys més d’es
criure la seva primera pàgina, 
ara està a punt de passar-ne 
una altra que també farà his
tòria ■


