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LA NOTÍCIA
Assaig general, diumenge 

passat, del primer 
muntatge d’«Otello», 

de Verdi», que porten 
a escena els Amics de 

TÒpera de Sabadell
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El penúltim títol de la temporada lírica de 
l'Associació d’Amics de l’Opera de Sabadell 
és també la seva gran aposta d’enguany. 
Otello, títol de Verdi inèdit a La Faràndula en 
més de 30 anys de l’entitat, aixeca el teló 
aquest dimecres al teatre municipal (21h), on 
es repetirà divendres (21h) i diumenge (18h) 
abans de sortir de gira amb el cicle ‘Òpera 
a Catalunya’ per Reus, Sant Cugat. Girona, 
Manresa, Granollers i Vic. Un gran repte amb 
excel·lents veus que debuten en el paper.

El repte 
del primer 
«Otello» dels Amics de l’Òpera
Enrique Ferrer i Maribel Ortega estrenen el títol de Verdi

CARLES GASCÓN

O
tello és un mal- 
tractador, que 
acaba matant 
la seva dona 
Desdémona per 
gelos -infundats: ella és inno

cent però li ha parat un trampa 
del malvat lago- i s’acaba suï
cidant. I un detall: és moro. De 
pell fosca. Tragèdia molt ne
gra, en efecte, però quedar-se 
en això seria superficial.

Shakespeare és -molt més-, 
com apunta el tenor madrileny 
Enrique Ferrer, que debuta com 
Otello. Porta «un any treballant 
el personatge dramàtica, psi
cològica i vocalment», comen
tava ahir, satisfet d’aquest 
«regal de la vida». Hi ha molts 
matisos, diu, i se’n podria 
parlar «tota una tarda». Per

què Otello. essent «estranger 
en un món de blancs», també 
••és el defensor de Venècia». 
I abans d’estrangular Desdé- 
mona. observin, li pregunta si 
ha resat per no matar la seva 
ànima {Diceste questa sera le 
vostre preci ...). Però al final, 
enganyat per lago, dolent en
tre els dolents, «destrueix el 
que més estima i tot el que 
l’envolta... per una notfcia mal 
intepretada i, sobretot, no con
trastada». Fàcil fer un símil ac
tual, apunta el cantant, en un 
món «molt polaritzat on es pot 
enganyar al més preparat amb 
informació manipulada».

Molt actual
La grandesa de Verdi, doncs, 
és més viva que mai. L’As
sociació d’Amics de l'Òpera 
de Sabadell no havia portat

Caries Ortiz i Jordi Galobart signen una producció clàssica

encara a escena aquest títol, gràcies a l’esquer del gran 
el penúltim del compositor i Shakespeare, i amb el llibret 
segurament el seu punt culmi- d’Arrigo Boito. Otello és un 
nant. S’havia retirat de l’òpera grandíssim repte, òpera tant 
però el van convèncer, en part bella com complicada, però

Mirna Lacambra, presidenta 
de l’AAOS, ja va demostrar 
amb Turandot, que semblava 
impossible també, que no hi 
ha sostre per la lírica. Amb el 
madrileny Enrique Ferrer canta 
la Desdémona l'excel·lent so
prano de Jerez de la Frontera 
Maribel Ortega, que justament 
va fer el seu debut a Sabadell 
amb la Norma de Bellini ara fa 
quasi exactament 10 anys.

Com a lago tenim el gran ba
ríton Toni Marsol, que promet 
excel·lència dramàtica. Carlos 
Cremades (Cassioj, Caria Mat 
tioli (Emilia), Samuel Peláez 
(Roderigo), Juan Carlos Este- 
ve (Lodovico) i Antoni Fajardo 
(Montano) completen el repar
timent que dirigeix Daniel Gil 
de Tejada (música) amb l’Or- 
questra Simfònica del Vallès 
(OSV) i el cor de l'AAOS, amb
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Estrena d’òpera a La Faràndula

un muntatge més aviat clàssic 
que signen Carles Ortiz (esce
na). Jordi Galobart (escenogra
fia) i Nani Valls (llums).

«És un repte per tots», des
taca Enrique Ferrer, que ha fet 
la Carmen que Peter Brook ha 
portat per tot Espanya i va ser 
a la producció del Covent Car
den a la Xina. Tenor Ifrico-spin-

to. ha esperat el moment ade
quat per afrontar el paper, tot i 
que ja li havien ofert a Roma. 
Ara ha arribat. Entre els seus 
moments preferits, revela, 
el celebrat duo amorós amb 
Desdémona al final del primer 
acte. Vist el bon assaig de diu
menge. el muntatge «funciona
rà molt bé», augura ■

Maribel Ortega: «És una òpera completíssima 
i bellíssima a la vegada»

B tenor Enrique Ferrer (Otello) i la soprano Maribel Ortega (Desdémona)

En un moment en què tres 
veus espanyoles s'han 
estrenat amb èxit al Met de 
Nova York, cal valorar 
l’aposta de Mirna Lacambra 
pels joves talents d’aquí al 
capdavant de l'AAOS. 
Coincideixen en agrair-ho 
Enrique Ferrer (Otello) i 
Maribel Ortega 
(Desdémona). A més, amb 
temps per preparar els 
papers amb calma.
Ho sap molt bé Ortega, que 
va brillar a la Turandot 
sabadellenca I als Concerts 
Wagner però va debutar 
aquí amb Norma, fa 10 
anys. La seva Desdémona 
no té «res a veure, ni 
vocalment ni
psicològicament» amb els 
papers anteriors, com 
també a Aída. És el setè 
paper verdià que canta, 
sense comptar el Rèquiem.

El repte, deia ahir, és «molt 
positiu i enriquidor». A Otello 
ha de canfar un personatge 
••més tendre, amb altres 
matisos». Estem, avisa, davant 
un títol «molt difícil!», també 
pel cor i l'orquestra. Però a 
Sabadell tjroba un sentit de 
«treballar pel bé comú. amb 
un gran equip», començant per 
Ferrer, amb el qual havia 
conicidit a VAída de Jerez i té 
una «molt bona química».
«Crec que he tingut molta sort 
fins ara», afegeix.
Del seu rol destaca que «tot és 
molt íntirq» i que «Verdi ho va 
fer molt bé amb Desdémona!». 
A Otello, cjlu, el compositor 
«plasma tota la seva vida, i 
s'avança al que vindria 
després a Topera. Té una mica 
de tot, fin$ i tot podríem dir 
alguna cosa de Wagner. És 
una òpera completíssima i 
bellíssima a la vegada».

conclou.
Ambientada a Xipre al 
segle XV en plena 
dominació veneciana, 
mostra el gradual 
enfonsament del 
governador de l'illa tot Just 
tornar de la guerra. Embogit 
pels gelos per culpa de 
lago, que vol venjança per 
haver ascendit a Cassio 
enlloc d’ell. Amb un simple 
mocador perdut trastocarà 
el protagonista, de fort 
temperament. Com a 
moltes grans òperes, Otello 
s'adonarà tard del seu error 
fatal, i el seu últim bes és 
ja el de l'adéu. Es suicida 
amb una daga. Amb ulls 
actuals, frapa una mica. 
L’estrena de 1887 el teló es 
va aixecar 20 vegades per 
saludar, amb gran èxit. El 
mes passat José Cura el 
cantava al Liceu.
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