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REPRESENTACIONS
OCTUBRE 2019

Sabadell
Teatre La Faràndula

Dimecres 23, a les 20:00 h
Dijous 24, a les 20:00 h (*)
Divendres 25, a les 20:00 h
Dissabte 26, a les 18:00 h (**)
Diumenge 27, a les 18:00 h

*
**

( ) Funció Escola d’Òpera, gratuïta amb invitació.
(
) Funció Escola d’Òpera, a preu popular (15€).
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Sant Cugat del Vallès
Teatre - Auditori

Dijous 31, a les 20:30 h

Granollers - Teatre Auditori

Diumenge 3, a les 18:00 h

Tarragona - Teatre Tarragona

Divendres 8, a les 21:00 h

Manresa - Teatre Kursaal

Diumenge 10, a les 18:00 h

Reus - Teatre Fortuny

Dimarts 12, a les 20:30 h

Informació: AAOS - Plaça Sant Roc, 22, 2n, 1a - 08201 SABADELL
T/ 93 725 67 34 - 93 726 46 17 / email: aaos@aaos.info - www.aaos.info

HA MORT
EN XAVIER,
EL DR. GONDOLBEU,
VICEPRESIDENT
DE L’AAOS
Alguns dels que vam néixer la dècada dels 80 recordem aquella sensació de respectabilitat, exquisida
educació, fina intel·ligència i bonhomia amb què
preníem les primeres impressions d’alguns adults
en la nostra infància. Sovint pertanyien a una generació propera a la dels nostres avis o més grans.
També els caracteritzava la discreció en públic.
Sense definir-ho, reconeixíem l’essència del que
era “un Senyor”. Com tu, Xavier Gondolbeu.
Metge de capçalera de molts sabadellencs, per una
part del nostre món musical eres en “Mirnu”, com
un dia m’explicaves que t’havia batejat un baríton.
I és que, seguint la rumorologia, conviure amb cantants no és fàcil (tampoc ho deu ser amb crítics,
artistes plàstics, actors...). I més si la parella és una
dona tenaç, treballadora, exigent i de caràcter tan
fort com Mirna Lacambra. Tu has estat un pal de
paller indispensable en la seva vida, carrera i l’Associació Amics de l’Òpera. Eres una persona tranquil·la i ferma, un company ideal: invertint aquell
tòpic es pot dir que darrera d’una gran dona, també hi ha un gran home.
Has estat un d’aquells pocs casos reals de ser estimat per tothom. La gent et recordarà “com una
bellíssima persona, afable, proper i que amb un
somriure transmetia confiança” com m’ha dit la Joana Soler de Joventuts Musicals de Sabadell. O pel
teu “sentit de l’humor, la cultura i la teva habilitat
per pintar” com m’ha comentat en Jordi Torrents
de la junta de l’AAOS que et coneixia des de fa 30
anys. O pel “suport a la música i la ciutat” en parau-

les d’en Josep Vinaròs de Sabadell, més música. La
Simfònica del Vallès ens emocionarà recordant-te.
Comparties la mateixa força i resistència a les adversitats, especialment de salut, amb què la Mirna ha combatut durant gairebé 40 anys per tirar
endavant la vertadera òpera del país: per la itinerància pel territori, per les oportunitats als d’aquí i
als més joves. Només han mancat dues fites difícils
condicionades per les dificultats econòmiques: un
nou teatre ben equipat i oferir més repertori nostrat. Ja arribarà. Has marxat el dia que aixecàveu
el teló amb L’elisir d’amore i un 13 de febrer, com
Wagner fa 136 anys. Ho has fet amb la tranquil·litat
de saber que el gran fill artístic del teu matrimoni queda estabilitzat i amb un futur on s’hi albira
creixement artístic i econòmic. En aquest sentit la
FOC (Fundació Òpera a Catalunya), fusió de l’AAOS
i l’OSV, està prou ben lligada. També és llegat teu.
Anar a La Faràndula o a un concert de La Simfònica durà implícit el teu record. Aixecar la vista per
damunt les butaques contemplant la concurrència,
asseure’ns a la darrera fila de la platea en els concerts o arribar al hall quedarà tenyit de nostàlgia.
Trobar-t’hi ho convertia en més agradable. Sovint
em feies algun comentari. Sobretot si havies llegit
alguna crítica recent. Gràcies, Xavier. Quan un escriu inevitablement també pensa en possibles lectors. Tu ets dels que de tant en tant apareixien per
la ment. I quan he pogut, sobre el paper. Descansa
en pau.
ALBERT FERRER FLAMARICH
33

Cultura i talent
www.fundacionbancosabadell.com
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ACTE PRIMER
Angelina, la ‘Ventafocs’, treballa com a minyona
fent tota la feina de la casa en el decadent
palau del seu padrastre, Don Magnifico, baró de
Montefiascone. Mentrestant, les seves ridícules
germanastres, Clorinda i Tisbe, perden el
temps davant el mirall, provant-se roba i joies.
Angelina acompanya la seva feina tot cantant
una balada que tracta d’un rei que va trobar
esposa entre la gent plebea (Una volta c’era un
re). De sobte apareix un captaire que no és altre
que Alidoro, filòsof i preceptor del príncep Don
Ramiro. El príncep busca esposa i amb aquesta
estratagema, el seu tutor estudia les possibles
candidates. Clorinda i Tisbe l’insulten i el fan
fora, però Angelina, amb molt bon cor, li ofereix
pa i una tassa de cafè.
Un cop el captaire ha marxat arriba un cor de
cortesans per anunciar la imminent arribada del
príncep amb el propòsit d’invitar les noies a un
ball a palau on el príncep triarà la que serà la
seva consort (O figlie amabile di Don Magnifico).
Les dues germanes s’exciten d’allò més i
comencen a donar frenètiques ordres a Angelina,
que la fan parar boja. Tot l’enrenou ha despertat
Don Magnifico, que apareix molt enfadat (Miei
rampolli femminili). El baró es trobava enmig
d’un somni enigmàtic que anunciava fortuna a
la seva família. Les filles diuen al pare que el
príncep està per arribar.
Efectivament, al cap de ben poca estona entra
Don Ramiro, disfressat de criat. Es troba amb
una nerviosa Ventafocs i d’immediat sorgeix
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l’amor entre tots dos, però ella fuig, tota
nerviosa (Un soave non so che). Tot seguit entra
Dandini, el lacai del príncep, disfressat d’aquest
(Come un’ape nei giorni d’aprile), amb tot el
seguici. Ningú de la família del baró és conscient
del canvi de rols entre els dos personatges.
Clorinda i Tisbe afalaguen Dandini, pensant que
és el príncep. Aquest les convida al ball de palau
i Angelina pregunta si ella també hi pot anar
(Signor, una parola). Don Magnifico li ho nega
menyspreant-la, fet que no passa inadvertit al
veritable príncep. Apareix de nou Alidoro, sense
la disfressa de captaire, que pregunta per la
tercera filla de Don Magnifico. Aquest afirma
que va morir fa temps, però Alidoro sap que
no és així i quan tothom ha marxat cap al ball,
ajuda la noia i li diu que el cel recompensarà
la puresa del seu cor, mentre li ofereix un vestit
adient per anar al ball (Là del ciel nell’arcano
profondo).
Don Magnifico, Clorinda i Tisbe arriben a palau.
Dandini porta el baró a visitar el celler del palau
i com que és un entès en vins aviat domina la
situació i és nomenat ‘gran cantiner’ (Conciossiacosachè). Dandini diu al príncep que les germanes són dues estúpides. Ramiro s’estranya doncs
Alidoro li havia parlat meravelles d’una de les
filles de Don Magnifico. Dandini diu a les noies
que no es pot casar amb totes dues i els ofereix
Don Ramiro com a parella de la que no sigui
triada. Elles, pensant que és un pobre criat, el
menyspreen. De sobte, Alidoro anuncia l’arribada d’una dama esplèndidament vestida i coberta per un vel. És Angelina que ve a participar del
ball. Tothom queda embadalit per la desconegu-
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da i la seva família li troba certa semblança amb
‘Ventafocs’. L’inici del sopar trenca l’ambient estrany. Tothom es fixa en el menjar però creuen
ésser enmig d’un somni que es pot trencar en
qualsevol moment.
ACTE SEGON
Don Magnifico i les seves filles encara són a
palau. El pare tem per la dona desconeguda,
no sigui que frustri l’oportunitat que una de les
seves filles es casi amb el príncep. Creient encara
que podria ser Angelina, explica a les seves
filles que ha malbaratat l’herència de la fillastra
per tal de viure enmig del luxe. Però encara té
esperances que una de les dues sigui l’escollida
(Sia qualunque delle figlie).
El príncep està encantat amb la desconeguda i
s’amaga quan aquesta entra amb Dandini. La
noia n’està farta d’aquest, que vol seduir-la, i
pensant que és el príncep li diu que en realitat
està enamorada del criat. Don Ramiro surt de
l’amagatall i li declara el seu amor. Ella li dóna
un dels seus braçalets i, tot marxant, li diu que
si realment l’estima, la trobarà. Ramiro, un cop
sol, jura que la trobarà (Sí, ritrovarla io giuro).
Dandini es troba amb Don Magnifico i li confessa
que ell en realitat és només el criat del príncep
(Un segreto d’importanza). El baró s’indigna i
Dandini el fa fora del palau.
A casa de Don Magnifico trobem de nou Angelina vestida amb parracs i treballant. Arriba la
família de mal humor i martiritzen la pobre
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Ventafocs, com de costum. Esclata una tempesta
i la carrossa del príncep pateix un accident just
davant la casa del baró. El príncep i Dandini entren demanant hospitalitat. Don Magnifico encara creu que podrà casar una de les filles amb
el príncep i ordena Angelina que porti la millor
de les cadires per a ell. La noia l’ofereix a Dandini, a qui encara creu el príncep. Don Ramiro veu
l’altre braçalet en el braç de la noia i la parella
queda establerta allà mateix (Siete voi... questo è
un nodo avviluppato). Padrastre i germanastres,
furiosos, amenacen Angelina (Donna sciocca!
Alma di fango!). El príncep, molt enfadat, anuncia terribles càstigs per la família, però Angelina li demana que sigui misericordiós, doncs “la
seva venjança serà el perdó”.
L’òpera acaba en el saló del tron del palau. Don
Magnifico intenta congraciar-se amb la seva
fillastra, la princesa, però ella només vol que
la reconegui com a filla. I demana al príncep el
perdó per a la família, que l’abraça. Angelina, en
el seu rondò final, manifesta que els seus dies al
costat del foc s’han acabat (Nacqui all’affanno...
Non più mesta accanto al foco).
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DIRECTORS

Daniel Gil de Tejada
Director musical

Pau Monterde
Director d’escena

La Cenerentola és la culminació de l’art de Rossi-

El triomf de la intel·ligència

ni en l’òpera bufa.

La Cenerentola és una faula irònica i lúcida so-

Ja des del començament, el compositor ens atra-

bre les relacions socials. Porta com a subtítol La

pa amb una música brillant, una orquestració

bontà in trionfo, i cal entendre la bondat de la

exquisida i una vocalitat portada al màxim virtu-

protagonista no com a pobresa d’esperit, sinó

osisme, creant una obra mestra plena de genials

com a fruit de la seva intel·ligència. Podríem dir,

àries i duos i, sobretot, de concertants que asso-

doncs, que l’obra és el triomf de la intel·ligència

leixen cotes insuperables.

humanista per sobre de l’estupidesa del diner i
l’ambició. La Cenerentola conté una crítica explícita de l’orgull i la vanitat, de la insolidaritat, de
l’ambició de poder per al benefici personal i de
la corrupció, defectes que segueixen sent actuals.
I conté també una crítica menys explícita de les
raons d’Estat per sobre la felicitat personal.
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Elisabet Castells
Disseny escenografia i vestuari
VESTUARI
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Disseny de vestuari
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IL·LUMINACIÓ

Nani Valls
Il·luminador
ASSISTENT DIRECCIÓ

Miquel Gorriz
Assistent direcció d’escena
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Cor

Amics de l’Òpera
de Sabadell

Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
Cicle Òpera a Catalunya
Propera producció

La
FEBRER 2020

Sabadell - Teatre La Faràndula, dies 19, 21 i 23
Manresa - Teatre Kursaal, dia 26
Viladecans - Atrium, dia 28
Barcelona - Palau de la Música, dia 29
MARÇ 2020

Vic - Teatre L’Atlàntida, dia 1
Sant Cugat del Vallès -Teatre - Auditori, dia 6
Granollers - Teatre Auditori, dia 8
Reus - Teatre Fortuny, dia 10
Girona - Teatre Municipal, dia 13
Lleida - Teatre de la Llotja, dia 20
Tarragona -Teatre Tarragona, dia 22
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