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CRÍTICA DE MÚSICA »» ÒPERA

aplaudeix Don Giovanni

Zeríina (Sara Blanch) ¡ Masetto (Joan Carles Esteve), acompanyats del cor de l’AAOS

Carles Daza, Núria Vilà i David Alegret, a l'estrena de dimecres

Sabadell
Don Giovanni, de W.A. Nlozart. Produc
ció de l Associació d’Amics de l’Òpe
ra de Sabadell

Caries Daza (Don Giovanni), Tonl Mar- 
sol (Leporello), Núria Vllà (Donna An
na), Eugènia Montenegro (Donna Elvi 
ra), David Alegret (Don Ottavio), Sara 
Blanch (Zerlina). Joan Carles Esteve 
(Masetto). Sinho Kim (Commendato- 
re). Cor AAOS OSV Daniel Qll de Te
jada. director. Pau Monterde. direcció 
escènica.

La Faràndula, dimecres. 26/X/2016.

ALBERT FERRER FLAMARICH

L
'Associació d'Amics 
de l'Òpera de 
Sabadell (AAOS) ha 
encetat la temporada 
en que celebra 35 anys d'ac

tivitat Ininterrompuda amb un 
Don Giovanni que és un exem
ple de les credencials que els 
caracteritzen: cantants autòc
tons. pressupost molt just 
però ben aprofitat, i un èxit 
artístic i de públic que reafir
men allò que he escrit fins a la 
sacietat: són l'autèntica òpera 
de Catalunya. La seva realitat 
dista de ser una entitat politit
zada -de moment- i d'estar 
dirigida per tecnòcrates o ges
tors que conceben l'art des 
de l'òptica mercantil. Al cap^

Daza va signar la 
seva millor actuació 
en un rol d’aquesta 

exigència

davant hi ha un lideratge pro
cedent del món musical i inte
ressat vertaderament en el fet 
artístic i els seus agents.

Per això, amb 200.000 
euros menys de pressupost 
aquesta temporada cal pre
veure que les escenografies 
mantindran l'esquematisme, 
la funcionalitat i l'escassa 
varietat d’aquesta producció 
on hi domina un espai negre 
símbol de la mort. la noctur
nitat i l'amoralitat del perso
natge. L’atrezzo complemen
tari només peca d'excessiva 
recurrència a estàtues com a 
element ambiental majorment 
sufragat per la direcció de can
tants.

En aquest sentit la tasca 
de Pau Monterde extreu ren
diment als protagonistes i les 
seves relacions amb teatrali
tat i expressivitat. No obstant, 
el ridícul (i irritant) llençol ver
mell enmig d’una falsa tem
pesta en la mort de Don Gio
vanni anorrea la versemblança 
que un infart o un fosc general 
amb un focus sobre el llibertí 
haurien brodat.

Amb un repartiment força 
equilibrat, Daniel Martínez Gil

de Tejada va conduir la Simfò
nica del Vallès i el cor amb la 
professionalitat que el carac
teritza. El discurs musical 
polit, amb detalls significatius 
(violoncels al "BattFbatti", 
per exemple) jugava amb una 
sonoritat que, sense ser his- 
toricista, combinava puntuals 
paràmetres d'aquesta escola 
en ‘vibrato', contrastos dinà
mics i matisos d'articulació. 
Sense que la vessant orques
tral arribés a ser el principal 
pols narratiu, l'estrena, en 
conjunt, va ser de les més 
convincents de les darreres 
produccions.

Tàndem protagonista
Un pols dut per la figura centrí
peta protagonista encarnada 
per Carles Daza que va signar 
la seva actuació més satis
factòria en un rol d’aquesta 
exigència, si bé ha d'aportar 
major sensualitat i caràcter de 
cràpula. La veu no presenta 
problemes de tessitura, manté 
la línia noble i de ‘kavalierba- 
ríton’ assenyalada en tantes 
ocasions transmetent como
ditat i gust en l'autoritarisme

REDACCIÓ

Escrita en commemoració 
dels 400 anys de la invenció 
de la impremta, la Simfonia 
Lobgesang (Himne de lloança) 
de Félix Mendelssohn és un 
dels pilars del repertori romàn
tic tant d'orquestres com de 
corals. Per aquest motiu no 
és la primera ocasió que el

i el domini de la situació. Dic
ció impoluta en el recitatiu, 
'legato' majestuós i sentit dra
màtic arrodoneixen un perso
natge de tessitura força idònia 
a les seves actuals possibili
tats.

Toni Marsol torna a fer tàn
dem amb Daza gràcies al punt 
d'histrió i les taules escèni
ques que omplen un perso
natge que recorre a les mane
res conegudes d'altres rols 
amb parangonable eficàcia.

cor Lieder Càmera de Saba
dell el cantarà. Ho farà aquest 
dissabte 29 d'octubre (19h.) 
i l'endemà diumenge (llh.) 
dins la temporada de l'Orques
tra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya sota la 
batuta del seu titular Kazushi 
Ono i amb la participació de la 
Coral Carmina.
A més cal destacar la inter-

Vocalment Leporello no (i pre
senta dificultats de tessitura 
remarcables.

Les “Donna”
Igualment tant Nuria Vilà 
(Donna Anna) com Eugènia 
Montenegro (Donna Elvira) 
van mostrar bona línia de cant 
superant les agilitats -tot i 
puntuals notes obertes i pre
cipitació al final de llurs àries-. 
De la primera cal reconèixer 
una millora tècnica sorpre-

MAY ZIRKUS

Maria Hinojosa

nent en termes d’homogeneï
tat, metall i tècnica, així com 
major presència escènica en 
relació a la Susanna de la 
temporada anterior. Memora
bles recitatius per intensitat 
dramàtica. Montenegro lle
geix bé el patiment i debilitat 
de Donna Elvira però li manca 
un punt d'indignació al primer 
acte en un ventall emocional 
que la soprano ha demostrat 
conèixer. Es percep treballa
dora i ha polit alguns vicis 
(només tres atacs ’sul sotto') 
amb major homogenïtat en el 
registre mig-agut, sense estri
dència a l’agut i amb un volum 
que li asseguren presència en 
els ensembles. Uns trets que, 
a parer del signant, la feien 
teòricament més adequada 
per Donna Anna. El problema? 
Un registre greu àfon insufici
ent per a la línia abrupta de 
Donna Elvira.

Completaven el repartiment 
David Alegret (Don Ottavio), 
que debutava a l'entitat i en 
el paper demostrant que és 
un tenor de fraseig elegant i 
acurat en idiomatisme: Sara 
Blanch (Zerlina) d'una idiosin- 
cràcia escènica i musical que 
en breu clamarà per grans tea
tres: i dos baixos, Juan Carlos 
Esteve (Masetto) i Sinho Kim 
(Commendatore), perfectibles 
en impostació i gruix tímbric, 
més infantil que rude el primer 
i tediós el segon.

Quatre detalls
Primer: el respecte de la super
posició polirítmica amb dos 
conjunts instrumentals afegits 
en escena a la festa de l'acte 
I. Segon: l'absència de músics 
com de “hausmusik'' i “música 
escènica" durant el sopar de 
l’acte II per raons d'austeritat 
pressupostària. Tres: la signifi
cativa assistència d'autoritats 
municipals cada vegada més 
compromeses amb valors de 
la ciutat com són la música i el 
teatre. Quart: credibilitat en la 
coreografia de lluita d’esgrima 
I, per últim i com de costum, 
molta concurrència procedent 
del barri marítim de Sabadell 
engruixint un públic que extra- 
nyament va estar molt entre- 
gat amb aplaudiments, i més 
tractant-se de Mozart ■

venció solista de la també 
sabadellenca Maria Hinojosa. 
soprano que també ha abor
dat aquesta obra anteriorment 
i paulatinament participa dins 
la temporada de l'orquestra 
barcelonina enmig de nombro
sos projectes arreu d'Europa i 
Espanya.

El programa es complemen
tarà amb la primera audició 
a Espanya de la cantata Lob
gesang de la germana de Félix 
Mendelssohn. Fanny, establint 
una sinergia entre dues obres 
diferents però ambdues simfò- 
nico-corals, homònimes i ins
pirades en la mateixa idea de 
lloança divina ■

El Lieder Càmera i 
Maria Hinojosa canten 
Mendelssohn amb l’OBC


