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� Obra: La Cenerentola,
Autor: Gioachino Rossini. Llibret de Jacopo Ferretti.

Direcció musical: Patrick Summers.

Direcció escènica: Joan Font (Comediants)

Intèrprets: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Bruno

De Simone, Simón Orfila, David Menéndez, Cristina

Obregón, Itxaro Mentxaca. Orquestra i Cor del Gran

Teatre del Liceu.

Lloc: Gran Teatre del Liceu, de Barcelona.

Dia: 23 de desembre de 2007.

La millor Ventafocs
en un món en què tots

som comediants

òpera | «la cenerentola»

l món és un gran teatre. Tots hi som come-
diants”, sentencia Alidoro, el filòsof-mag que
mou alguns fils de la trama de La Cenerentola i

hi enceta el joc de disfresses presentant-se com un pi-
dolaire a la casa on la Ventafocs, condemnada a fer-hi
de serventa, li dona una mica de menjar mentre les ger-
manastres el foragiten i bescanten. Mentre les germa-
nastres es lliuren a la vanitat i, estimulades pel seu pare
i padrastre de la Ventafocs, al cultiu de les grans apa-
rences classistes, el príncep Ramiro es disfressa de
criat i el seu criat Dandini es converteix en príncep per
un dia. La Ventafocs també és disfressa, però passa a
l’altre costat del mirall amb una lucidesa (sense deixar-
se impressionar per l’accés a una altra realitat) que
aporta complexitat a aquesta recreació del conte tan sà-
via com divertida que no es complau en l’encanteri. En
aquest món de representacions en què els rols socials
es remouen per refer-se amb alguns desplaçaments
dels personatges, aquests, però, són responsables de la
seva actitud moral i revelen tensió social. Joan Font, un
comediant, esprem al màxim les possibilitats d’aquest
món de representacions i del joc de disfresses en una
posada en escena inspirada i lluminosa en què s’esplaia
en la dualitat dels personatges col·locant un gran mirall
en el segon acte.

�  Juan Diego Flórez va ser la gran

estrella d’aquest muntatge. En el paper

del príncep Ramiro, ple de dificultats en

els aguts, va exhibir la seva veu bella i

treballada amb el seu moment de

plenitud quan decideix anar a buscar

arreu la seva estimada en una carrossa

L’escenografia és una caixa de petites sorpreses con-
trolada amb gust i intenció, mentre que les rates, que
s’humanitzen per posar-se al servei de la Ventafocs,
aporten un moviment que contrasta amb l’estatisme
volgut dels personatges. Contenint la millor posada en
escena operística de Comediants, l’espectacle és diver-
tit, atractiu i convida a ser celebrat festivament (el pú-
blic va aplaudir amb ganes Joan Font quan va saludar
amb l’escombra de la Ventafocs) sense oblidar la di-
mensió moral i social que el conte pot adquirir, com en
el cas d’aquesta òpera de Rossini. A nivell interpreta-
tiu, Juan Diego Flórez va ser la gran estrella d’aquest
muntatge de La Cenerentola presentat al Liceu la vigí-
lia de Nadal. En el paper del príncep Ramiro, ple de di-
ficultats en els aguts, va exhibir la seva veu bella i tre-
ballada amb el seu moment de plenitud quan decideix
anar a buscar arreu la seva estimada en una carrossa, la
qual, després de l’ària Si, ritrovar-la io giuro, va per-
metre-li al tenor peruà una posada en escena afegida:
Assegut de perfil, es va girar cap el públic per respon-
dre als aplaudiments. Ara bé, amb un excel·lent nivell
de la resta d’intèrprets i amb una orquestra marcant el
ritme galopant de la música de Rossini, una meravello-
sa Joyce DiDonato va recordar al final que la «Cene-
rentola» és la gran protagonista del conte.
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Juan Diego Flórez i Joyce DiDonato, durant l’assaig general. / EFE
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presència ha reunit
en un pòster els cetacis dels 

Països Catalans i te’l regalarà
el cap de setmana del 30 de desembre.
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El Tívoli proposa
teatre visual per
a tota la família

� Barcelona. El Tívoli de
Barcelona ofereix, fins
al 15 de gener, Aqualia,
un muntatge de teatre
visual adreçat al públic
familiar. La companyia
Krash presenta, per pri-
mer cop a Europa des-
prés del seu èxit per ter-
res americanes, un tre-
ball que trasllada el pú-
blic al fons marí a tra-
vés de la música, el mo-
viment i l’univers colo-
rista. / EL PUNT




