
CARLES CASCÓN

El gran mite literari de Don 
Joan, personatge llibertí i més 
amant de les dones i el bon 
menjar que de les normes i 
l’ordre establert, es convertia 
el 29 d’octubre de 1787, dia 
de l’estrena a Praga, en una 
nova icona de l’òpera gràcies 
a Mozart i el seu llibretista 

Da Ponte. A Don Giovanni bri-
lla com un personatge de mil 
cares que... al final en aquest 
cas crema a l’infern, i és que 
«e de’ perfidi la morte alla vita 
è sempre ugual!» (la mort dels 
pèrfids sempre és igual a la 
seva vida).

Un títol de gran riquesa 
musical i densitat dramàtica 
–però també còmica, és una 

«Don Giovanni» obre la temporada 
dels 35 anys dels Amics de l’Òpera  
S’estrena dimecres a La Faràndula, des d’on viatjarà per Catalunya

LA NOTÍCIA

Amb un dels grans títols de Mozart, Don Giovanni, 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell obre 
aquest dimecres a La Faràndula (on es repetirà 
divendres i diumenge) la temporada del seu 35è 
aniversari. I dels 20 anys de l’Escola d’Òpera.

‘òpera bufa’ o ‘drama giocco-
so’, amb Leporello obertament 
còmic– que ha triat l’Associa-
ció d’Amics de l’Òpera per 
obrir una nova temporada a La 
Faràndula (aquest dimecres, 
21h) en què celebra el seus 
35 anys, els 30 anys de l’Or-
questra Simfònica del Vallès i 
els 20 anys de l’Escola d’Òpe-
ra de Sabadell.

A banda de les tres funcions 
dels professionals, recordem 
que els alumnes debutaran 
amb el mateix muntatge dijous 
i, excepcionalment, també dis-
sabte (funció per al públic ge-
neral a només 15 euros).

Tota una setmana intensa 
de lírica a Sabadell, sens dub-
te, abans que aquest Don Gio-
vanni viatgi per sis municipis 
més dins el cicle Òpera a Ca-
talunya.

Magnífiques veus
Compta amb un planter de 
magnífiques veus, amb Car-
les Daza de Don Giovanni, To-
ni Marsol del criat Leporello, 
Núria Vilà que debuta com a 
Donna Anna i David Alegret fa 
el Don Ottavio. Eugènia Monte-
negro debuta en el seu paper 
de Donna Elvira i Sara Blanch, 
que va arrasar amb 7 premis a Carles Daza i Sinho Kim
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Estrena lírica a La Faràndula
l’últim concurs de cant Viñas, 
cantarà la Zerlina. Juan Car-
los Esteve (Masetto) i el sud-
coreà Sinho Kim (Commenda-
tore) completen l’elenc.

Mirna Lacambra, presidenta 
de l’AAOS, està orgullosa amb 
aquestes veus, i més quan ha 
pogut veure en produccions 
sabadellenques l’evolució de 
bona part d’ells. Daza, que 
debutava 11 anys enrera a 
l’Escola d’Òpera, arriba molt 
crescut amb un Don Giovanni 
que ha cantat abans a Oviedo 
i Pamplona. «Jo crec que ara 
s’ha superat en el personatge, 
aquí ha ampliat i aprofundit en 
el paper», no dubta en elogiar 
Lacambra, que destaca la se-
va personalitat i talent per pro-
jectar una «veu preciosa».

Però la resta no es queden 
enrere, com el ‘crack’ Toni 

Marsol, baríton que passa del 
seu memorable i malèvol Iago 
d’Otello a un paper oposat, 
un Leporello «molt extrovertit, 
extraordinari», avança la presi-
denta de l’AAOS.

El muntatge sabadellenc 
aprofita l’últim que ja va dirigir 
Pau Monterde però totalment 
renovat. El terrassenc explora 
a fons cada personatge i bus-
ca un fil conductor en un marc 
amb pocs elements.

Daniel Gil de Tejada agafa la 
batuta altre cop de la Simfòni-
ca del Vallès i el Cor de l’AA-
OS, sempre «meticulós amb 
músics i cantants», valora 
Lacambra, que llença un mis-
satge final per «tirar endavant 
la cultura» en aquest inici de 
temporada. Perquè «potser la 
política ens preocupa però la 
humanitat, sense cultura, no 
és res» n

Toni Marsol (Leporello) i Carles Daza (Don Giovanni)

Carles Daza: «Don Giovanni és molt ric i 
camaleònic, un bombó per a un intèrpret»

En mans de Mozart, el gran 
mita de Don Giovanni és 
també un personatge «molt 
ric, polièdric, de molts 
angles... Pots enfocar-lo de 
moltes maneres, és un 
bombó per a un cantant-
actor», conclou, el baríton 
barceloní Carles Daza.
Ell el va cantar el 2014 i 
2015 a Pamplona i Oviedo, 
així que no el debuta aquí. 
«Vas més tranquil, perquè és 
un paper llarg i complex, 
però sempre és una 
responsabilitat», comentava 
ahir a D.S.. El cantant, que 
pujava als escenaris el 2005 
gràcies precisament a 
l’Escola d’Òpera de Sabadell 
amb el Comte Almaviva de 
Le nozze di Figaro, cantarà 
també aquesta temporada 
aquí el Paquiro de Goyescas. 
Un paper que ha cantat fa 
només deu dies al Palau de 
la Música de València.
L’últim muntatge 
professional que ha 
protagonitzat a La Faràndula 

va ser la mateixa Le Nozze di 
Figaro, fa un any, i abans 
n’han vingut uns quants 
més. És un bon exemple, 
doncs, de la gran plataforma 
de bons solistes que és 
l’Escola. «És un trampolí 
important, i pràcticament no 
hi res més així. D’aquí han 
sortit molts cantants», valora.
Però tornant al seu Don 
Giovanni, Carles Daza 
assegura que en «gaudeix 
molt» per tots els matisos 
que ofereix, malgrat la 
dificultat. «És camelònic, de 
mil cares, i amb la idea que 
el fi justifica els mitjans 
actua en cada cas com li 
convé. Fa el que li dona la 
gana, no li agraden les regles 
i és hedonista. A vegades 
simpàtic, gran seductor... 
però també desgraciat, que 
maltracta les dones».
El Don Giovanni de Mozart 
arrenca, recordem-ho, amb 
una mort (la del 
Commendatore, pare de 
Donna Anna) i acaba amb 

una altra mort, la seva 
pròpia. La primera marcarà 
tota la història, com un pes 
que arrossega tot i l’empatia 
que desperta inevitablement 
aquest llibertí.
Com a gran contrapunt 
còmic té el criat Leporello. 
«Dues cares de la mateixa 
moneda» en aquesta òpera 
«més bufa que drama», creu 
Daza.
Un altre contrast és el de 
Donna Anna, paper amb el 
que debuta Núria Vilà. «És un 
repte perquè és un rol molt 
important, per a mi un dels 
més difícils que té Mozart 
per a dona», assegura la 
soprano barcelonina.
Se l’agafa amb «respecte i 
il·lusió». Un personatge que 
fa una «evolució» en la qual 
cal saber «gestionar les 
seves emocions». El punt 
àlgid per a ella, la segona 
ària (acte II), Crudele!... Non 
mi dir, bell’idol mio. «Allà és 
on es pot lluir i demostrar el 
que pensa».

........................................................................................................................................................……………………………………………………………………………….

Assaig de diumenge 
passat a La Faràndula, 
amb Carles Daza i Toni 

Marsol en primer pla
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Mirna Lacambra 
(AAOS): «La 

humanitat, sense 
cultura, no és res»
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