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ESPECTACLES______________________________

L’òpera de Puccini «Manon Lescaut», 
per primer cop al teatre La Faràndula
L’AAOS porta dimecres a escena la primera gran heroïna del compositor italià

Interpretació de Carlos Cremades amb el Cor dels Amics de l’Òpera de Sabadell
DR XAVIER GONDOLBEU/A

La soprano espanyola d'erigen búlgar Svetla Krasteva

Bella, gran seductora, 
amb debilitat per la 
riquesa, i finalment 
abocada a la fatalitat 
per culpa de l'amor. 
Manon Lescaut va 
ser, abans que Mimí, 
Turandot o Cio-Cio 
San, la gran heroïna 
de Puccini. Poc 
representada, ara els 
Amics de l’Òpera de 
Sabadell la produeixen 
per primer cop.

CARLES GASCÓN

La soprano espanyola d’ori
gen búlgar Svetla Krasteva i el 

** tenor madrileny Enrique Ferrer 
(que la temporada passada va 
estrenar amb èxit el rol pro
tagonista d'Otello a Sabadell) 

" encapçalen el sòlid reparti
ment de la Manon Lescaut 
que l’Associació d’Amics de 
l'Òpera de Sabadell presenta 
al cicle òpera a Catalunya, i 
s’estrena aquesta setmana a 
La Faràndula (dimecres i diven- 

* dres, 21h; diumenge. 18h).
Un tftol «molt interessant 

i bonic, tot i que amb una 
partitura molt complexa i exi
gent», deia fa pocs dies a D.S.
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Svetla Krasteva: 
«Adoro Puccini! I 

Manon m’arriba en 
el moment just»

Krasteva, que es mostra *en- 
cantadíssima» amb aquest 
repte. «Adoro Puccini! I Manon 
m’arriba en el moment just - 
inicialment l'havia de cantar 
a Sabadell Maribel Ortega-. 
Representa un moment espe
cialment bonic per a mi. Estic 

* molt tranquil·la», comenta.
I és que, al seu parer, cal 

«molta complicitat, molt 'fee- 
ling', perquè surti bé Manon. 
Amb Enrique Ferrer ho tinc: 
ens coneixem de Carmen. La 
traviata, La bohème... i ens 
uneix una amistat molt estre- 
ta: amb ell me n’aniria a la fi 
del món! (riu). Sé que estaré 
ben cuidada i mimada, és un 
somni per a qualsevol artista».

Com diuen a l’AAOS, Manon 
Lescaut és el «perfecte retrat 
psicològic d’un personatge 
femenf abocat a la fatalitat», 
i l’òpera es podria subtitular 
«Ascensió . caiguda i decadèn
cia d’una dona provinciana».

Bella, gran seductora, la no
ia evita l’entrada al convent 
que li havia previst la família 
amb una fugida amb el Cava^ 
ller des Grieux -que li aporta 
l’amor i la passió, però amb 
una vida poc acomodada- i 
que després abandona pel vell 
i ric Geronte.

No té final feliç: després 
d’uns quants successos, de 
Parfs acaba al desert de Lou- 
siana, a l’altra banda de l’At
làntic, on morirà sense aigua 
(So/a, peróuta. abbandonata). 
«És una òpera molt romàntica: 
al final Manon es pregunta «on 
m’ha portat tanta bellesa...?», 
assenyala la soprano. «Manon 
té tot el bo i tot el dolent d’una 
dona!», resumeix.

«Una muntanya»
Al seu costat, el tenor Enrique 
Ferrer admet que el seu Des 
Grieux és «una muntanya tant 
vocalment com en la part ac-

toral». Tot i que ja va ser «tot 
un repte per a un tenor liri- 
co-spinto» el seu Otello, resolt 
satisfactòriament, apunta que 
Puccini és «molt més dens 
que Verdi» i que el personatge 
és «compromès. «Un altre set 
mil», somriu.

És un títol que es representa 
poc -ja fa uns anys de l’última

producció que en va fer el Li
ceu- i és que cal un elenc molt 
solvent per la seva «complexi
tat I la personalitat dramàti
ca». «Puccini no regala ni una 
sola frase als solistes! És una 
partitura que, en vuit compas
sos, pots trobar tres canvis de 
temps i vuit dinàmiques dife
rents... Necessites cantants

disposats a submergir-s’hi i no 
és fàcil tfobar-los».

A la batuta hi ha Daniel Gil 
de Tejada al front dels habitu
als Cor dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell i Orquestra Sim
fònica del Vallès (OSV), amb 
Carles Ortiz (direcció escèn- 
cia i vestuari) i Jordi Galobart 
(escenografia) com a respon-

EH------
E. Ferrer: «Des 
Grieux és una 

muntanya vocal i 
escènicament»

sables d’una proposta de tall 
més aviat tradicional.

El baríton Enric Martínez-Cas- 
tignani canta el soldat Les
caut, germà de la protagonis
ta, el tenor Carlos Cremades 
-que va fer el Cassio de l’Ote- 
llo sabadellenc- l’Edmondo i 
el baix Juan Carlos Esteve fa 
el Geronte.

Enrique Ferrer, que per cert 
la setmana passada va haver

Passa a la pagina 35


