
Joan Ribalta, un tenor sabadellenc     
per l’òpera «L’italiana in Algeri»
El cantant sabadellenc resident a Alemanya estrena el títol dimecres vinent

CARLES CASCÓN

No es va equivocar. El 2000 
arribava a un teatre petit ale-
many, i en el primer any va 
cantar «45 o 50 concerts». 
Impensable a Catalunya. Però 
de seguida diu que «emigrar 
és dur». Sobretot quan encara 
no es parla bé la llengua.

Quinze anys enrere, però, les 
possibilitats d’un intèrpret es 
multiplicaven a fora, tal com li 
suggeria la seva professora. 
Va passar un any a l’Opera 
Studio de Düsseldorf, amb 
un programa formatiu que et 
dóna experiència a l’escenari i 
et permet cantar «coses rares 
però interessants: John Cage, 

Hindemith, coses més abs-
tractes...», recorda.

Després van venir quatre 
anys al teatre d’Osnabrück, 
cantant papers d’un ampli 
repertori (Fidelio, Die Fleder-
maus, La Cenerentola, Les 
Noces de Figaro, La flauta 
màgica...).

Retrobament
Ara es retroba a Sabadell 
amb Santiago Serrate com a 
director de L’italiana in Algeri 
per a l’Associació d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell. Amb ell 
va estudiar i va tocar aquí; fins 
i tot de jovenets anaven junts 
al Pau Vila. També havia coin-
cidit al Conservatori amb la 

El tenor sabadellenc Joan Ribalta interpreta el paper de Lindoro al títol de Rossini

Joan Ribalta (Sabadell, 
1975) és Lindoro a 
l’òpera còmica de 
Rossini L’italiana in 
Algeri, que els Amics 
de l’Òpera de Sabadell 
estrenen dimecres. El 
tenor viu a Alemanya, 
on ha fet carrera els 
últims 15 anys, empès 
per una mestra que 
li va dir: «Si vols ser 
cantant d’òpera, no et 
quedis aquí».

cantant a un costat amb la 
partitura mentre un altre fa el 
personatge de Tonio a escena. 
Aquesta versatilitat li va portar 
a cantar després Offenbach, i 
més encàrrecs.

Sobre el títol de Rossini que 
el porta a la seva ciutat –ell 
diu que ha esdevingut cantant 
per l’ambient operístic que hi 
va trobar de jove–, assenyala 
que «al públic li agradarà molt» 
i que es troba molt a gust amb 
tots els cantants que com-
parteixen escenari amb ell en 
aquesta producció: Laura Vila, 
Toni Marsol, Carles Daza... 
Sobre aquest últim diu que «ric 
molt amb ell a escena!».

Sobre el seu Lindoro, aclareix 
que el tenor «galant» té l’incon-
venient de ser un paper «poc 
definit dramatúrgicament», així 
que el seu repte és «posar-hi 
una mica de la meva part».

La producció es veurà dime-
cres, divendres (21h) i diu-
menge (18h) a La Faràndula i 
viatjarà a Reus (24 de febrer), 
Manresa (4 de març) i Sant 
Cugat (6 de març), amb l’Or-
questra Simfònica del Vallès i 
el cor de l’AAOS n
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Un recent assaig de «L’italiana in Algeri», que es presenta en tres funcions a la Faràndula

soprano  Maria Hinojosa, amb 
la qual va cantar el novembre 
passat al Lliure Dido Reloaded 
i Go, Aeneas, go, després d’ha-
ver-lo cantant a Berlin.

Joan Ribalta ha cantat força 
Rossini. Li agradaria atacar 
un Puccini però és consci-
ent que no és ‘spinto’, així 
que de moment es conforma 

amb Bellini, Donizetti... Una 
anècdota és que es va haver 
d’aprendre La fille du regiment 
en... ¡tres dies! Una d’aquelles 
substitucions a última hora, 
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La producció es 
veurà després a 
Reus, Manresa i 

Sant Cugat
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