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Marte Alberola (Violetta) i Antonio Iranzo (Alfredo)Els protagonistes i el cor de l’AAOS, en el recent assaig del cap de setmana

«La traviata» clou una temporada 
d’òpera de títols molt populars
La nova producció de l’AAOS s’estrena el 24 d ’abril i anirà per Catalunya

C. GASCÓN

Es va obrir amb Tosca, de 
Puccini. i. després del sem
pre ben acollit «Homenatge a 
la sarsuela» - ja  és la tercera 
e d ic ió - dos dels títo ls  més 
estim ats de Verdi, Nabucco i 
La traviata.

L'Associació d'Am ics de 
l'Òpera de Sabadell ha demos
trat que ha tria t bé el carte ll de 
la present temporada ja  que, 
malgrat el context extraordinà
riament complicat per a la cul

tura i en especial per a la que 
requereix una gran inversió, el 
públic ha respost amb grans 
plens a les funcions.

S e t te a tre s  catalans

Nabucco va culminar, en efecte, 
una sensacional una gira del 
cicle «Òpera a Catalunya» per 
cinc m unicipis i ara s ’espera 
un resultat sem blant per a 
la cloenda de la temporada, 
amb dues poblacions més al 
c ircu it però amb alguns can
vis: es mantenen Sant Cugat,

Manresa i Granollers i s 'h i 
sumen Reus, Vic. Viladecans 
i, com a recent incorporació, 
Tarragona, teatres que no van 
acollir Nabucco.

L'estrena de La traviata -és 
una nova producció- serà al 
teatre municipal La Faràndula 
divendres vinent. 24  d ’abril, 
on es presentarà també diven
dres i diumenge.

Encapçala el sòlid reparti
ment, com a Violetta Vàlery, 
la soprano valenciana Maite 
Alberola (1982), que ja  ha

dem ostrat el seu ta lent i exqui
sida m usicalita t en muntatges 
sabadellencs com Roméo et 
Julliette (Juliette), Cos) fan tutte  
(Fiordiligi) o Les contes d'Hof- 
fmann (Antònia), després de 
partic ipar a l'Escola d'Òpera 
de Sabadell amb Le nozze di 
Figaro.

Segona soprano

Cal d ir que en les s is  últimes 
funcions de maig cantarà 
aquest paper la també valen
ciana Dolores Lahuerta.

El solvent i experimentat 
baríton Isamel Pons cantarà el 
paper de Giorgio Germont, que 
es coneix m olt bé, mentre el 
tenor Antonio Iranzo assumirà 
el del seu fill Alfredo Germont^ 
Marta Valero, Laura Obradors, 
Cales Ortiz, Jorge Tello, Juan 
Carlos Esteve i Jeroboàm 
Tejera completen aquest jove 
repartiment.

Pau Monterde signa la 
posada en escena d 'aquesta 
òpera que recrea un mite 
modern i de la qual el direc
to r terrassenc en vol destacar 
«el conflicte entre l'individu i 
la societat a la qual ha gosat 
enfrontar-se», amb una esce
nografia amb e ls mínims ele
m ents essencials.

El cor de l'AAOS, que gaudeijT 
aquí de m olt protagonisme, 
i l'Orquestra Simfònica del 
Vallès, estaran sota la batuta 
de Daniel Gil de Tejada ■

.LUÍS FRANCO

Un públic jove omple «L’Editto Búlgaro»

El teatre de L'Estruch va ten ir una bona entrada dissabte 
passat, amb força públic jove, per veure la incisiva i divertida 
proposta de La Calórica, que posa en evidència les velles 
relacions de poder entre la política i la premsa. Tot i que 
algun espectador volia buscar-hi paral·lelismes, el ce rt és 
que la comèdia L'Editto Búlgaro gira al voltant d ’un escàndol 
de Berlusconi amb uns periodistes m olestos' als quals va 
fer acomiadar. Excel·lent treball actoral, amb el sabadellenc 
Marc Rius (a la fo to , al mig) fent de Marco Travaglio i altres 
personatges, amb una escenografia mínima.
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TEATRE M. LA FARÀNDULA
ABRIL 2013-

24 i 2() d a b r il a les n o u  d e l vesp re , 28 d ’a b r il a les sis d e  la ta rd a

La T raviata
Giuseppe Verdi

M aite  A lb ero la , A n to n io  Iran zo , Ism ael Pons, M arta  V a lero ,
Laura O bradors, Carles O rtiz , Jorge Tello , Juan Carlos Esteve, Jeroboàm  Tejera

Cor A m ics de l'Òpera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Vallès

Dior orquestra i del cor; D an ie l Gil de T ejad a  
Dior. d’èseena: Pau Monterde - Disseny Escenografia: Elisabet Castells

Produf.rió ¡ organiízaeió W  Associació d’Amics de l ’Òpera de Sabadell
Presidenta i directora artística: Mirna Lacambra 

Per informació i  vendo de localitoK:
AAOS. Per Targeta o Transferència - Tel. 93 725 67 34 / 93 726 46 17 - E-mail: aaosa aaos.info 

Vendes per internet: https://www.koobin.com/sabadell/indejr.php 
Taquilles del Teatre Principal i el dia de la funció al Teatre La Faràndula 
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