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- ESPECTACLES

«Madama Butterfly» clou la temporada
Els Amics de l’Òpera estrenen producció del cèlebre títol de Puccini a La Faràndula

Amb un muntatge 
de tall clàssic però 
d’estètica minimalista, 
Madama Butterfly 
aixeca el teló aquest 
dimecres a La 
Faràndula, on es 
repeteix divendres i 
diumenge per tancar 
la temporada de 
l'Associació d’Amics 
de l’Òpera de 
Sabadell. Repeteixen 
Miki Mori i Yayoi Toriki.

CARLES GASCÓN

És un dels tftols més repre
sentats i també estimats pel 
públic, i els teatres el dema
naven per aquesta temporada. 
Amb aquest exòtic Puccini 
de final tràgic com pocs, que 
segueix tocant la fibra amb el 
harakiri de Cio-Cio-San -just 
quan entra el cínic oficial nord- 
americà Pinkerton, que la va
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Les japoneses Miki 
Mori i Yayoi Toriki 

* repeteixen al títol 
de Puccini

abandonar embarassada i ara 
toma casat amb una ameri
cana i se li vol emportar el fill-, 
l'AAOS clou una brillant tempo
rada amb un elenc molt variat: 
veus consolidades, veterans i 
joves emergents.

L’estrena és dimecres (21h) 
al teatre La Faràndula, on es 
repeteix divendres (21h) i diu

menge (18h) amb l’aforament 
pràcticament ple.

La novetat és Andrés Vera- 
mendi, tenor que ja va fer el 
Calaf de Turandot la tempo
rada passada i ara substitu
eix el català Josep Fadó, que 
no estava al cent per cent de 
salut.

I al capdavant, el luxe de tenir 
altre cop dues japoneses con
trastades, la soprano Miki Mori 
com a Cio-Cio-San i la mezzo 
Yayoi Toriki com a Suzuki. Les 
acompanya una jove veu, el 
baríton valencià Manuel Mas,

Assemblea 
d’Opera XXI

Sabadell acull per primer 
cop l'assemblea anual 
de l'associació Opera 
XXI, que aglutina teatres 
I entitats de tot l'Estat. 
Una delegació de 30 
persones assistiran a la 
funció de divendres i 
l'Ajuntament els cedeix 
dissabte el Principal.

com a Sharpless, després de 
donar-se a conèixer en el per
sonatge de Lord En rico Ashton 
a la Lucia di Lammermoor de 
l'Escola d'Òpera. ■Com sem
pre fem, donem l'oportuni
tat a nous cantants-, explica 
Mirna Lacambra, presidenta 
de l'AAOS.

Aquesta ha pogut comptar 
també, a l'altre extrem, amb 
el veterà Josep Ruiz com a 
Goro, tot i que ja està retirat 
dels escenaris. Un paper que 
li és molt emblemàtic a aquest 
cantant «estrella de segons

pesonatges-. El coreà Sin Ho 
Kim canta Lo Zio Bonzo i Laura 
Obradors Kate Pinkerton, amb 
Rubén Gimeno al front de l’Or
questra Simfònica del Vallès i 
el cor de l'AAOS.

Carles Ortiz (direcció escè
nica) i Jordi Galobart (esce
nografia) signen aquest mun
tatge fidel al llibret, amb els 
inevitables kimonos i detalls 
japonesos, però de línia -mini
malista-, avança Lacambra. 
Després de Sabadell, viatja a 
Reus, Lleida, Manresa, Tarra
gona, Sant Cugat i Vic ■

«The Velveteen Rabbit» 
emociona al Principal

C. GASCÓN

Dues funcions quasi plenes 
al Principal i públic emocionat 
a la sortida. Petits i grans, 
captivats per la londinenca 
Unicorn Theatre (programat 
per LaSala Miguel Hernán
dez) amb The Velveteen Rab
bit, aquest fantàstic muntatge 
del conte britànic del conill de 
vellut, aquí encarnat per un 
actor i amb piano en directe 
amb música original.

No calia entendre tot l’an

glès del text per deixar-se cap
tivar per aquesta joguina que 
surt d'un mitjó tamany Tàpies 
i és oblidada de seguida pel 
nen, eclipsat per les «arro
gants» joguines elèctriques 
i robots. 0 pel lleó, que pre
tén tenir «contactes amb el 
govern».

Però la joguina quet'estlmes 
molt esdevé «real», ja se sap. 
«Ser real fa mal?», pregunta 
el conill. I el narrador-cuidado- 
ra-cavall li diu que «quan ets 
real, no t'importa que et facin

mal». El conill, ja real, compar
teix jocs i aventures amb el 
nen -delicioses les escenes 
del vaixell, les espases i l'ele
fant indi, i aquell estiu al bosc 
que mai oblidaran- fins que 
l'han de cremar, perquè s'ha 
fet vell, i per evitar el contagi 
de la malaltia del nen (aquí 
vam pensar en la foguera de 
Sant Joan, és clar). Llàgrima, 
fada i final amb regust dolç, 
amb un conill de veritat en 
escena (per cert, és català). 
Unicorn mostra un gust i una 
execució excepcionals, amb 
aquesta pinzellada de coreo
grafia (les espases, l'arribada 
a l’illa, el llit) que s’integra a la 
narració amb fluïdesa ■


