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CRÍTICA DE MÚSICA - ÒPERA

La gran Butterfly de Miki Mori
Madama Butterty. de G. Pucclni. Prod. 
Ass. d'Amics de l'Òpera de Sabadell

Mlki Mori (Cio-Clo San), Andrés Vera-
mendf (PinKerton), Manuel Mas (Shar- 
pless), Yayol Torlkl (Suzuki), Josep 
Ruiz (Goro), Samuel Peláez (II Príncipe 
Yamadori), Sinho Klm (Lo Zlo Bonzo), 
Laura Obradors (Kate Pinkerton). Joa
quim Cornet (Yakusidé). Carles Pac
hón (II comlssario Imperlale), Xavier 
Casademont (L'utficiale del Registro). 
Cor AAOS. Orquestra Simfònica del 
Vallès (OSV). Rubén Gimeno, director. 
Carles Ortiz, director d'escena. Jordi 
Galobart. escenografia Nanl Valls, ¡I- 
furfiinació.

La Faràndula, dimecres. 20/IV/2016.

ALBERT FERRER FLAMARICH

S
'acaba la temporada 
dels AAOS amb un dels 
títols més coneguts 
del repertori i de major 
èxit entre els que han muntat: 

Madama Butterfly de Puccini. 
Un reclam popular que en l'es
trena de dimecres va omplir el 
teatre.

L'equip habitual, Carles Ortiz 
i Jordi Galobart, ha gestionat 
una producció clàssica, rea
lista, centrada en un decorat 
únic {amb mínims però efica
ços canvis entre interior i exte
rior) i amb puntuals tocs poè
tics com el joc de pètals. La 
narració planera de l’argument 
es vestia amb la il·luminació 
de Nani Valls i un joc de colors 
que reforçava la centralita!, de 
la figura de Ció Cio San.

Un rol encarnat per la 
soprano japonesa Míki Mori 
que reapareRlaa Sabadell 
amb un paper que domina 
vocalment i escènica. D'inici 
amb una veu amb un excés de 
vibrato va anar acomodant-se 
a una Ifnia cada vegada més 
refinada, de timbre càlid que, 
sense jugar a grans esclats 
de volum, solucionava molt bé 
el caràcter spinto. A més va 
exhibir ocasionalment alguns 
filats, apaniaments i no va 
recórrer al registre de pit per 
abordar les notes greus que 
no té. El matís de nombro
sos passatges aparellat a 
una desbordant faceta teatral 
amalgamava una varietat d’es
tats anímics (il·lusió, deses

peració, tenacitat, resignació) 
contrastant i de certa idiosin- 
cràcia. La desconstrucció de 
l'ària 'Un bel di vedremo' va 
ser una magnífica síntesis de 
la capacitat de desposseir la 
melodia de la seva preeminèn
cia I atorgar diversos relleus 
i enfocaments al text, l'emo
ció del personatge i l'acció. 
Amb la Suzuki de Yayol Torlkl. 
d'enorme credibilitat dramà
tica i vocalment irreprotxable 
i idònia, forma un binomi que 
per si sol basteix la producció.

Retorn de Veramendi
També retornava el tenor 
Andrés Veramendi amb un 
fraseig menys impuls i de 
batzegades menys marcades 
que el Calaf de la temporada 
anterior però al que li falta ver
semblança escènica, especial
ment a l’acte tercer. El centre 
I l’agut són amples, dotats de 
metall, ben projectats i n'em
mascara bé l'emissió com va 
demostrar al duo del final de 
l’acte primer i a 'Addio fiorito 
asil'. L'instrument en conjunt 
és bo i té camp per recórrer 
si poleix alguns vicis en l'arti
culació i col·locació en alguns

finals que són explícitament 
melòdiques.

Com Veramendi el Sharpless 
de Manuel Mas va tenir més 
vàlua en la vessant musical 
que en l'actoral, no sobre- 
sortint aquí dels clixés de la 
gestualitat comuna operística. 
Una llàstima perquè, sense fer 
una actuació fluixa, una major

-----------m----------

Mori i Toriki formen 
un binomi que per 
si sol basteix la 

producció

presència escènica potencia
ria un cantant amb un instru
ment més que correcte, homo
geni i musicalment adequat.

Cor crescut
Rubén Gimeno, en la que és 
la darrera producció operís
tica com a titular de la Sim
fònica del Vallès, va conduir 
una funció que va anar de 
més a menys sense especial 
personalitat però amb detalls 
teatrals I extraient un so força

compacte sense tapar als 
cantants. Sens dubte la seva 
experiència com a director 
de fossat els darrers anys ha 
crescut. El que també ha cres
cut artísticament assolint un 
regularitat molt esperada des 
d’aquestes pàgines és el cor. 
Els reforços, especialment 
joves, han polit l'afinació, 
l'equilibri de cordes i la densi
tat de conjunt atorgant major 
regularitat a un dels òrgans 
fonamentals de l’associació. 
Llacunes de concertació a 
banda en el cor de convidats, 
van sobressortir les geishes i 
el cor a bocea chiusa magnífi
cament cantats.

Igualment, adequat Josep 
Ruiz (Goro) per la dicció i la 
intel·ligència d'un veterà can
tant a qui el circuit operístic 
nostrat li ha girat l'esquena 
durant anys. Secundaris cor
rectes amb una clara millora 
de la direcció de cantants: un 
vell reclam del signant i que 
arrodoneix l’esforç col·lectiu 
en la voluntat d'ampliar mèrits 
amb humilitat i sense defallir. 
Credencials que són la garan
tia d'èxit basada en les possi
bilitats dels AAOS ■

Premis teatrals a Encert 
pel seu Pirandello
Al concurs de Sant Feliu de Codines

REDACCIÓ

Amb el seu muntatge de 
L'home, la bèstia I la virtut, de 
Luigi Pirandello. l'Associació 
Artística Encert de Sabadell 
ha guanyat aquest mes dos 
premis al XXXIIIè Concurs de 
Teatre Amateur Vila de Sant

Feliu de Codines, organitzat 
pel Casal Cultural Codinenc.

En concret ha obtingut el ter
cer premi al millor actor prin
cipal per a Lluís Saus (en el 
paper de Sr. Paulino) i també 
el tercer premi a la millor esce
nografia. L'obra està dirigida 
per Maite Font ■ «L'home, la bèstia i la virtut» es va veure al Pere Quart

CINES IMPERIAL
11 SALES

Telèfon informació 24 hores: 
937 263 233

Venda d’errtrades a www. 
cinesdesabadell.com o ais caixers 
automàtics situats als cinemes.

EL UBRO DE LA SELVA.
Apta. 4 -6.10-8.20-10.30.
EL CAZADOR Y LA REINA 
DEL HIELO. 7 anys. 4 - 7-10. 
ZOOTRÓPOUS. Apta. 3.50.
Ml AMOR. 16 anys.
5.50 - 8.10 -10.30.
TORO. 16 anys.
4 - 6.10 8.20 10.30. 
JULIETA. 12 anys.
4 -6.10-8.20-10.30. 
OBJETIVO: LONDRES. 16 anys. 
4 -6.10-8.20.
ALTAMIRA. Apta. 10.30.

KJKI . EL AMOR SE HACE.
16 anys. 4 -6.10 -8.20 -10.30. 
CEGADO POR EL SOL.
16 anys. 4.15 -7.15 -10.15. 
Dijous dia 28 només en VOSE. 
L'HEROI DE BERLÍN (RACE). 
(Versió catalana). 7 anys. 
4-7-10.
ROMANCE EN TOKIO. 12 anys. 
4 -6.10-8.20-10.30. 
BATMAN V SUPERMAN. EL 
AMANECER DE LA JUSTICIA.
12 anys. 4.
VICTOR FRANKENSTEIN.
12 anys. 7 -10.

EIX MACIÀ 
MULTICINEMES

9 SALES
Telèfon Informació 24 hores: 

937 239 800
Venda d'entrades a www. 
cinesdesabadell.com o als caixers 
automàtics situats als cinemes.

BIENVENIDOS A GRECIA.
Apta. 4 -6-8.15-10.30.
EL LIBRO OE LA SELVA.
Apta. 4 - 6.15 - 8.30 -10.45. 
Dijous dia 28 només en VOSE.
OBJETIVO: LONDRES.
16 anys. 4 - 6 • 8.15 -10.30.
KIKI. EL AMOR SE HACE.
16 anys. 4 6 - 8.15 -10.30.
LOS MILAGROS DEL CIELO.
7 anys. 4-6.15-8.30 -10.45.
EL CAZADOR Y LA REINA DE 
HIELO. 7 anys. 
4-6.15-8.30-10.45.
EL HÉROE DE BERLÍN (RACE).
7 anys. 4.
BATMAN V SUPERMAN: EL 
AMANECER DE LA JUSTICIA.
12 anys. 7 -10.
TORO. 16 anys.
4 - 6.15 - 8.30 -10.45.
ZOOTRÓPOUS. Apta. 4 - 6.
EL SECRETO DE UNA OBSESIÓN.
12 anys. 8.15-10.30.

TEATRE
TEATRE DEL SOL Sala Petita. 
Representacions de la comèdia 
Fortuna, fortuna. d'Eduardo De 
Filippo. Dissabtes, 21.30h. i 
diumenges, 18.30h. Sala Gran, 
la companyia TOCATS DEL BOLET 
presenta l'espectacle per tota la 
familia ALICIA, dissabtes i diumenges 
a les 18h. Taquilla oberta dijous, 
divendres i dissabtes, 19 a 20.30h 
i 1 h. abans de cada representació: 
reserva localitats: 937270244. Més 
informació a la web teatreclelsol.org


