
Serrate, una gran batuta sabadellenca 
per a «L’italiana in Algeri», de Rossini
L’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell estrena la producció el 18 de febrer

CARLES CASCÓN

Menys coneguda que Il barbi-
ere di Siviglia, del mateix Ros-
sini –tot i que molts fragments 
resultaran més que familiars 
al gran públic, començant per 
la cèlebre obertura–, L’italiana 
in Algeri és tanmateix un gran 
títol per gaudir de l’òpera. «Té 
un llibret molt divertit, amb 
ginys molt interessants. A la 
gent li agradarà molt!», con-
vida el director Santiago Ser-
rate (Sabadell, 1975).

Serrate sent «una gran emo-
ció» per venir a dirigir, per 
primer cop, un títol de l’As-
sociació d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell. No ho va dubtar 
ni un segon quan el va tru-
car Mirna Lacambra. Dirigeix 
habitualment a teatres com la 

Maestranza de Sevilla, o altres 
de França, Itàlia, Portugal, 
Mèxic... i té 55 òperes en el 
seu haver. «No sabria dir on 
visc, però la meva base d’ope-
racions està entre Madrid i 
Toledo». Però el record dels 
seu pas l’Escolania de Sant 
Agustí (Escola Pia), el Pau Vila, 
el Conservatori de Sabadell 
–també va ser organista de la 
Salut i l’Escola Pia i contrabai-
xista de la Cobla Jovenívola– 
fan que sigui molt significatiu 
agafar la batuta davant l’Or-
questra Simfònica del Vallès 
(OSV) i el cor de l’AAOS.

La seva primera experiència 
aquí amb la lírica va ser justa-
ment amb l’Escolania de Sant 

El director sabadellenc Santiago Serrate, establert a Madrid

El director de L’italiana 
in Algeri, l’òpera 
que l’AAOS estrena 
el 18 de febrer a 
La Faràndula, és el 
sabadellenc Santiago 
Serrate. Establert 
a Madrid, dirigeix 
orquestres arreu del 
món i l’estiu passat va 
fer Rigoletto a Pequin.

Agustí i la primera que va dirigir 
va ser El petit escura-xemene-
ies, de Britten, a La Faràndula 
(2011).

És un autèntic apassionat 
de la direcció. Ho tenia clar de 
petit. Quan tot està en sincro-
nia, quan aquesta «alquímia» 
i «aquest anar cuinant» dóna 
resultat, diu, és «una d’aque-
lles coses màgiques d’aquesta 
professió».

Deixeble de Ros Marbà
Dirigir és, per a ell, escoltar 
primer i «treure el millor de 
cadascú sense perdre la seva 
essència», assenyala. «Per mi 
un director és ni més ni menys 
que un músic que fa música 
amb altres músics». Una feina 
d’«unificar criteris» que acaba 
donat un so a cada batuta.

I deixa anar una idea: «La 
música no és sempre “dos i 
dos són quatre”: potser hi ha 
un 10 per cent que es deixa a 
la improvisació. S’ha d’assajar, 
però tampoc massa». Ell es va 
formar primer amb Antoni Ros 
Marbà, el principal mestre, i 
després amb Arturo Tamayo, 
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Salvador Mas, George Hurst i 
Otto-Werner Mueller.

Tornant al cas que ens ocupa, 
L’italiana in Algeri, Serrate està 
entusiasmat amb aquest Ros-
sini i els seus «dobles sentits» 
o els jocs onomatopeics del 
final del primer acte dins una 
«aparent senzillesa». Estem 

davant una d’aquelles òperes 
exòtiques, «turques» que en 
deien, tant de moda a l’època. 
«Per ells veure sortir un moro 
era molt divertit!».

I aquí la música orquestral 
és part decisiva en el ritme i 
desenvolupament de la intriga. 
«L’acompanyament rítmic és 
molt orgànic, com un rellotge», 
corrobora el director.

Quant a la direcció d’es-
cena de la producció, a càr-

rec de Carles Ortiz (director) i 
Jordi Galobart (escenografia), 
avança que és «molt clara, 
aprofitant els dobles jocs», 
amb una factura «molt realista, 
bonica, que reflecteix molt bé 
el palau del xeic àrab».

Valentia sabadellenca
Als assajos hi ha molta quí-
mica entre tot l’equip, «i si ens 
ho passem així de bé a l’es-
cenari, al públic li passarà el 
mateix», assegura.

Des de la seva visió exterior, 
Santiago Serrate constata d’al-
tra banda que es coneix molt 
bé Sabadell per la feina de 
l’OSV i l’AAOS, de la qual «es 
valora tot el que està fent amb 
poc pressupost» amb l’heroï-
citat de Mira Lacambra. «Mai 
podrem agrair tot el que fa». 
Sense oblidar la «valentia» de 
l’OSV, orquestra que «estimo i 
aprecio molt».

Ell és director ‘free-lance’ 
però no amaga que seria un 
privilegi esdevenir titular d’una 
orquestra. «Tinc moltes idees, 
podria realitzar tot el que tinc 
al cap» n

Les veus ideals 
per «L’italiana 
in Algeri»
L’altre sabadellenc de 
l’òpera que estrenarà 
l’AAOS el dia 18 és el 
tenor Joan Ribalta, 
resident a Alemanya. 
Cantarà el Lindoro al 
costat de Laura Vila 
(Isabella), Toni Marsol 
(Mustafà), Carles Daza 
(Taddeo), Ximena Agurto 
(Elvira), Carla Mattioli 
(Zulma) i Xavier Aguilar 
(Haly). Santiago Serrate 
no dubta a qualificar el 
conjunt de «veus ideals» 
per aquest títol, «i no ho 
dic per quedar bé».
Amb Ribalta es coneixen 
des que eren estudiants i 
li fa «molta il·lusió dirigir-
lo». Hi haurà tres 
funcions a La Faràndula i 
el 24 de febrer una altra 
al Teatre Fortuny de 
Reus (www.aaos.info).

«Dirigir és treure el 
millor de cadascú 
sense perdre la 
seva essència»

«L’acompanyament 
rítmic aquí és molt 

orgànic, com un 
rellotge»
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