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Els AAOS tornen a apostar fort
Ote//o. de G. Verdi Producció de l'As
sociació d'Amics de l'Òpera de Saba^
dell XXVIII Cicle Òpera a Catalunya

Enrique Ferrer (Otello), Maribei Orte
ga (Desdémona), Tonl Marsol (lago), 
Carlos Cremades (Cassio), Caria Mat- 
tloll (Emilia), Samuel Peláez (Rode- 
rigo). Juan Carlos Esteve (Lodovico). 
Cor AAOS. Orquestra Simfònica del 
Vallés (OSV) Daniel Gil de Tejada, 
director. Carles Ortiz, director d'esce
na Jordi Galobart, escenografia. Nanl 
Valls, il·luminació.

T.M. La Faràndula divendres. 19/ 
11/2016

ALBERT FERRER FLAMARICH

E
ls AAOS han tornat 
a demostrar que 
allunyats dels tecnò
crates. dels pressu
postos milionaris i amb un tre

ball qualitatiu de base es pot 
bastir una temporada artística 
molt digna. El fracàs de l'Ote- 
llo liceísta (i el de les seves 
darreres temporades) hauria 
de forçar a la nova Conselleria 
de Cultura ha de replantejar 
com i de quina manera s’avala 
l’eix operístic català. És una 
operació ajomada des de fa 
massa anys.

L'equip habitual, Carles Ortiz 
i Jordi Galobart, recolzats per 
la il·luminació de Nani Valls, 
ha gestionat una producció 
amb el recurrent punt de fron- 
talitat però emmarcant l'acció 
en un decorat majestuós, ben 
aprofitat i que omplia l'esce
nari. A destacar el moviment 
de conjunt, el joc de colors i 
l'ambientació dels actes prí-

Una «Canzone di 
salze» emotiva i 

un «Ave Maria»» de 
seducció hipnòtica

mer i segon (detall de qualitat 
a l'ària “Credo in un Dio cru- 
del"). En contra el tercer i el 
quart apedaçaven els matei
xos elements sense gaire cre
ativitat. Especialment en el 
trio entre Cassio. lago i Otello 
(acte III) en que els personat
ges donaven voltes per l'esce
nari.

Llicències discutibles

Carles Ortiz acostuma a expli
car la història planerament 
però cal discutir-li algunes 
llicències. Primer: els exces
sius desmais i convulsions del 
protagonista de l'acte segon, 
quan la destrossa moral 
encara no és absoluta com per 
sofrir aquesta agudesa psico- 
somàtica de la manera amb 
què es representa.

Segon: la distància entre 
Desdémona i Otello quan 
aquest confessa la intensitat 
i la sublimitat de l'abraçada

ESTEVE BARNOLA

Enrique Ferrer, Maribei Ortega, Toni Marsol i Caria Mattioii, a l’estrena de dimecres passat

(“Venga la morte! E mi colga 
nell’estasi di quest’amplesso 
ii momento supremo!” a l'acte 
I). Aquest moment fàustic mai 
pot cantar-se amb els dos per
sonatges separats. La incon
gruència és flagrant i desper
sonalitza l’anhelat retroba
ment i, de retruc, la suposada 
traïció. Altres passatges del 
duo admeten jugar escèni
cament amb apropaments i 
separacions. Aquest no.

Tercer: en una proposta en 
conjunt satisfactòria, i amb 
idees, va faltar més direcció 
de cantants en uns comprima- 
ris de resultats vocals irregu
lars (uns per tècnica insufici
ent, altres directament inau

dibles). Per exemple, si lago 
mata Emilia, la actitud dels 
que l'envolten ha de ser més 
torbada. espontània i asser
tiva. Caria Mattioii (Emilia), per 
cert, va ser la més convincent 
tan escènicament com vocal 
amb un quart acte on va pren
dre el relleu necessari.

Un gran cor

Al marge d'aquestes eventu
alitats la producció ha estat 
suggerent i cal reincidir en 
('alternativa operística que és 
Sabadell. Aquesta ocasió, a 
més, amb un cor reforçat, de 
so poderós i abraonat, que va 
sobressortir en la concertació 
i la rítmica de l'acte primer i

l’intern femení del segon. 
Daniel Martínez Gil de Tejada 
al capdavant de la OSV va 
tendir a temps ràpids (duo 
de Tacte II entre Otello i lago 
i concertant de Tacte III) però 
va convèncer a ’grosso modo' 
per la texturació, detalls tim
bóes i la cohesió de conjunt, 
molt exigent, amb moments 
de refinament (i alguna desa
finada de la corda).

Protagonistes

Si pels AAOS aquesta era la 
primera que muntaven Otello, 
per a Toni Marsol suposava un 
desvirgament amb personat
ges dramàtics. Es pot admetre 
que lago tendeixi cap a la psi

copatía d'algú ferit emocional
ment que perd el contacte amb 
el bé i la realitat, endut per la 
pròpia follia. No sempre cerca
rem la fredor, Todi i la falta de 
compassió com arquetips ina
movibles. No obstant, Marsol 
va abusar de la gesticulació 
ja coneguda en altres regis
tres sense dotar vocalment de 
Tamplada, la força i Textensió 
(especialment a Tagut) neces
saris. La seva validesa per a 
rols «seriosos» passa per un 
inevitable gir en l'enfocament 
i el gest.

Maribei Ortega (Desdémona) 
va trobar un punt correcte 
d'equilibri entre l’abnega
ció, el sofriment i Texpressió 
candorosa arrodonint la seva 
actuació amb un cant intel·li
gent i refinat. L'esmalt tímbric 
és menys penetrant que fa 
uns anys però Tamplitud i el 
color vocals garanteixen una 
presència i tècnica adequades 
per una «Canzone di salze» 
emotiva i elegant i un «Ave 
Maria» de seducció hipnòtica.

Enrique Ferrer també va 
llegir escènicament el seu 
personatge amb gran encert. 
Turmentat, amb brots d'irasci- 
bilitat, de tall líric, va anar gua
nyant dramatisme i expressivi
tat en una progressió memo
rable. Va merèixer majors 
aplaudiments que els rebuts. 
De timbre bonic, té un agut 
ferm i cos vocal audible en els 
conjunts sense acusar el pas 
de registre. En part perquè 
abusa d’una emissió fixada, 
emmascarada i a vegades un 
pèl oberta amb la que garan
teix la col·locació i Tafinació. 
Sens dubte, del millor en la 
seva tipologia de corda que ha 
trepitjat Sabadell els darrers 
anys ■

Un «Talent Show» 
premia futures 
promeses al Pere Quart
Aquest divendres i dissabte

c. c.

Alex Marzo i Dami Delusi- 
on són dos joves mags ama
teurs que han muntat un 
•Talent Show» a Sabadell, 
un d'aquests concursos de 
joves promeses en diferents 
disciplines artístiques, però 
que finalment presenten 
com a espectacle donada la 
qualitat dels seleccionats.

«Pensem que seran grans 
artistes», afirmen. La cita 
és a TAuditori Pere Quart, 
al carrer de Lacy, aquest di
vendres 26 i dissabte 27 de 
febrer, ambdues sessions a 
partir de les 20h.

Amb la col·laboració de 
l’Associació Artística En
cert de Sabadell, les dues 
gales (6 i 8 euros respecti
vament; les dues per 12 eu
ros) comptarà al jurat amb 
la comunicadora Elisabet 
Carnicé, el tenor Ezequiel 
Casamada, el director artís
tic d'Encert Josep Salomó 
i Tactor i director teatral 
Quirze Casablancas. Marzo 
i Delusion, que també faran 
algun número de màgia, han 
seleccionat en un càsting 
un total de 10 participants 
(www.talentsshow.jimdo. 
com). Els premis són de 
250,150 i 50 euros ■
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CURS DE FILOSOFIA

Nuestro mundo sonoro. 
Pensamiento musical en el siglo XX

A càrrec de Marina Hervás
4. Hoy, el complejo mundo entre el ruido, la industria cultural y 
no entender casi nada de nada.
Hoy vivimos entre el sound art. el landscape sonoro, el nidismo y otras 
comentes con Beyoncés. Shakiras y Daddy Yankees. Tenemos un 
formato de concierto que cada día es más obsoleto y un distanciamien- 
to abismal entre el oyente ‘formado" y el oyente 'de andar por casa

----- Entrada lliure------
Auditori de lo Fundació Bosch ¡ Cardellach 
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