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El «Nabucco» dels 
Amics de l’Òpera triomfa 
en la gira catalana
Ha omplert totes les funcions

REDACCIÓ

Amb la representació de 
Nabucco al Teatre Municipal de 
Girona va finalitzar la gira dels 
Amics de l'Òpera de Sabadell 
amb aquest popular títol, 
després de les actuacions a 
Sabadell, Manresa, Lleida, 
Sant Cugat i Granollers.

Arreu ha estat un èxit clamo
rós que ha exhaurit les locali
tats. Han estat celebrats tots 
els intèrprets, però cal desta
car el personatge d'Abigaille a 
càrrec d'Eugènia Montenegro, 
gran revelació que ha meres
cut el reconeixement del públic 
i l'especial nomenament del 
prestigiós crític Roger Alier, 
a La Vanguardia, titulant la 
seva crítica «Ha nascut una 
estrella». Montenegro ha anat 
escalant protagonismo en les 
produccions dels Amics de 
l'Òpera des de fa anys fins 
arribar a protagonitzar aquest 
Nabucco en el paper més difí

cil i compromès per a soprano. 
La prou coneguda pel nostre 
públic Miki Mori va alternar 
aquest difícil rol amb Monte
negro amb una gran solvència 
vocal i dramàtica.

També cal destacar la recre
ació del rol de Nabucco pel 
baríton búlgar Ventseslav 
Anastasov, el Gran Sacerdot 
encarnat per Ivàn García, el 
tenor Josep Fadó i la mezzo- 
soprano Laura Vila, l’altra gran 
revelació que l'any passat ens 
va sorprendre amb la seva 
gran creació de la malvada 
Amneris d'Aida.

Bisos del «Va pensiero»
Els altres grans protagonis
tes han estat el Cor Amics 
de l ’Òpera que, sota la direc
ció del mestre Daniel Gil de 
Tejada, ha assolit un gran ren
diment artístic i en especial en 
el Va pensiero que, a sol·licitud 
del públic enfervorit, ha hagut 
de bisar en totes les represen-

ESTEVE BARNOLA

Eugènia Montenegro, la gran revelació, i el baríton búlgar Ventseslav Anastasov

tacions de la gira, i l'Orquestra 
Simfònica del Vallès, sota la 
direcció del seu mestre titular, 
Rubén Gimeno, que va conduir 
musicalment l'espectacle amb 
fluïdesa, obtenint un òptim 
resultat de l'Orquestra del 
Vallès.

Menció especial mereixen 
les escenografies de Jordi

Galobart, amb mostres de 
decoració i motius arquitectò
nics inspirats en els exemples 
de ceràmica vidriada de l'an
tiga Mesopotàmia, i la direcció 
escènica de Carles Ortiz que 
també van merèixer el bene
plàcit del públic.

Els Amics de l'Òpera ja 
estan preparant el proper

repte, posar en escena La tra- 
viata, de Verdi, tot celebrant el 
200 aniversari del naixement 
d'aquest compositor.

Aquest títol s ’estrenarà a 
Sabadell el 24 d'abril i des
prés anirà a Sant Cugat, 
Vic, Manresa. Viladecans i 
Granollers per finalitzar la tem
porada ■

Pròrroga d’«Els 3 
porquets» al Sant Vicenç

REDACCIÓ

La versió jove del conte infantil està omplint el teatre creuattenc

Amb plens absoluts de públic 
a les seves espatlles el Teatre 
Sant Vicenç acomiada demà 
les funcions inicials de la seva 
exitosa, original i joveníssima 
versió musical del conte E/s 3 
porquets. Però després de la 
Setmana Santa hi tornen amb 
una pròrroga obligada per la 
bona acollida.

Amb noves funcions domi
nicals els dies 14, 21 i 28 
d'abril (només els matins a

les 11.30h) es podrà gaudir 
d ’aquest nombrós elenc de 
12 a 18 anys, dirigit per Albert 
Gorina i Magda Palau, profes
sor del Taller de Teatre, junt 
amb Joan Olivella en la tasca 
de l ’adaptació.

Convertit en un fenomen, 
fet íntegrament al teatre cre- 
ualtenc, compta amb excel- 
lents coreografies de Cris
tina Allande i Mònica López i 
música original de Marc Oérez. 
L'escenografia i el vestuari són 
altres elements clau ■

Adeú a la «Volta...», ja 
pensant en «Peter Pan»

REDACCIÓ

Diumenge passat la Joven
tut de La Faràndula va acomia
dar la reposició de La volta ai 
món en 80 dies, adaptació del 
clàssic de Jules Verne que ha 
triomfat amb les músiques de 
Joan Bta. Torrella i les coreo
grafies de Montse Argemí, 
amb text adaptat per Miriam 
Vila i direcció del mateix Torre
lla.

Onze intèrprets encarnaven 
més de 70 personatges en un 
espectacle visualment molt 
atractiu i rodó, tot i que de 
durada un pèl llarga pel públic 
més petit: 2 hores i mitja.

La gran atracció de la tem
porada serà l’estrena de La 
increïble història d'en Peter 
Pan sota la direcció d'Arnau 
Solsona i Maria Closas els 
propers 18, 19, 25 i 26 de 
maig i 1 i 2 de juny ■
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Una escena de «La volta al món en 80 dies», que es va acomiadar diumenge UL. FRANCO


