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Vostè ja ha dirigit dos Mo-
zarts, Don Giovanni i El
rapte al serrall. Quina dife-
rència hi ha a l’hora de
posar Mozart en escena,
comparat amb altres com-
positors?
Amb Mozart cal sentir-se
tan lliure com se sent ell.
Les noces de Fígaro
tenen un fals estil perquè
en realitat hi ha molts es-
tils barrejats, des de
l’òpera bufa del segle
XVII fins a escenes que
semblen del segle XIX. A
més, la primera preocu-
pació és les dimensions
del Liceu. L’òpera es va
estrenar a Praga en un

auditori per a 400 per-
sones, o

sigui
que el primer

que hem de fer és
apropar l’especta-
cle a l’espectador.
Hem construït una
escenografia que és
una caixa de fusta
perquè arribin les
veus i s’entengui la
història. I també
s’ha d’intentar ser
elegant perquè en
Mozart ho és tot.

El museu exposa
obres d’aquest
pintor que va ser
confós amb el
genial artista

Eugenio
Lucas, el
fals Goya
al MNAC

Un documental
repassa la
personalitat i
trajectòria de
l’intel·lectual

Joan
Fuster a
través de
la pantalla

Entrevista: Lluís Pasqual El director d’escena situa ‘Les noces de
Fígaro’ als anys 30, recordant el ‘Civilitzats tanmateix’ de Soldevila

“Elquemésliinteressaa
Mozartsónleshormones”

Marta Porter
BARCELONA

Les noces de Fígaro arriben
demà al Liceu en una nova
producció signada per Lluís
Pasqual en la direcció escè-
nica i Antoni Ros Marbà en
la musical, una “comèdia”,
com la defineix Pasqual,
que compta amb un doble
repartiment encapçalat per
Ludovic Tézier, Emma Bell,

Ofèlia Sala, Kyle Ketelsen,
Sophie Koch, Marie

McLaughlin i Friede-
mann Röhligde.

Les noces, amb Don Gio-
vanni i Così fan tutte,
forma part d’una trilogia.
¿Al dirigir-la se la planteja
com la part d’un tot o com
una òpera independent?
Me la plantejo com una
trilogia des del moment
que les tres obres van
sobre l’eros. L’obra de
Beaumarchais planteja
un tema social i polític,
però Mozart, aquest con-
flicte l’esbandeix en el
primer acte i a partir
d’aquí centra tota l’obra
en les relacions de pare-
lla, l’erotisme pren
moltes formes di-
ferents, des del
jove Cheru-
bino a

l’amor
madur de

Marcellina i Barto-
lo, la il·lusió de Susanna,
l’amor de la comtessa pel
comte o el desig del
comte de desvirgar Su-
sanna. Sense treure cap
component revolucionari
de l’obra de Beaumar-
chais, Mozart s’interessa
més per les hormones,
teixeix un seguit de fils
musicals per descriure
que el que mou els perso-
natges són les hormones.
Quan dirigeixo el comte
no li puc dir “Entra com a
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comte”,
sinó que li he

de dir “Tu aquí
estàs trempat”.

Per què fa una po-
sada en escena cen-

trada en els anys 30
del segle XX?

Mozart i Da Ponte escri-
uen una òpera sobre la
seva època, o sigui que el
primer que demana és

Da Ponte és potser un dels
llibretistes més coneguts.
Malgrat tot, la feina dels lli-
bretistes és sovint obviada.
Això de no saber qui és el
llibretista és un fet de la
nostra època. Quan es va
estrenar La flauta màgi-
ca, Da Ponte sortia amb
lletres ben grans i Mozart
ni apareixia. Les noces de
Fígaro, dramàticament,
és molt bona. Da Ponte, en
un cop de teatre inver-
semblant, resol l’obra al
principi del quart acte, o
sigui que aquest últim
acte, a nivell de tensió dra-
màtica, és molt fluix; tota
l’obra és com un vodevil
del segle XIX però el final
es resol a la Molière.

¿Mozart i Shakespeare
tenen res a veure?
I tant, sobretot en la lliber-
tat amb què cada situació
és diferent a l’anterior.

El2014durem
alLiceula
producciód’‘Il
prigionero’que
esvaestrenara
l’abrilal’Òpera
deParís

❝

Vostè no dirigia una òpera
al Liceu des del Peter Gri-
mes del 2004. ¿L’hi torna-
rem a veure aviat?
El 2014 està previst fer Il
prigionero [una òpera de
Luigi Dallapiccola], que
es va estrenar l’abril pas-
sat a l’Òpera de París,
però encara cal veure
amb quina altra proposta
l’acompanyarem, ja que
és una obra curta. A París
es va fer amb l’Ode a Na-
poléon de Schönberg.

Quina és la pròxima òpera
que ha de dirigir?
El més immediat que tinc
és La donna del lago el
2010 a París, en una co-
producció de l’Òpera de
París, el Covent Garden i
la Scala de Milà, amb
Juan Diego Flórez de pro-
tagonista. Em fa molta
il·lusió.

Vostè ha treballat sovint
en teatres regentats per
Gérard Mortier, que aviat
se’n va al New York City
Opera. Hi col·laborarà?
Jo he treballat a tots els
teatres que ha dirigit
Gérard Mortier, primer a
la Monnaie de Brus-
sel·les, també al Festival
de Salzburg i després a
l’Òpera de París. L’únic
lloc on no hem coincidit
va ser al Festival del
Ruhr, perquè no m’anava
bé de dates. I espero tor-
nar a treballar amb ell
perquè és un home al
qual estimo i respecto, és
com treballar amb xarxa,
saps que en un moment
de necessitat ell et reco-
llirà i t’escoltarà. És un
home de teatre.

fer-la a la nostra època.
Però tenint en comp-

te que tot gira al
voltant del
virgo d’una
donzella,
del dret de
cuixa dels
comtes del

segle XVII,
avui no té gaire
sentit. Ara la

gent se soluciona
la vida eròtica per in-

ternet o en clubs i si t’ho
fan a la feina se’n diu mò-
bing. El més proper que
tenim són aquells anys
30 del món de preguerra
en què els senyors li toca-
ven el cul a la minyona i
els joves s’hi estrenaven i
formava part de la nor-
malitat, no hi havia cap
terrabastall, és el món pi-
cantet de Civilitzats tan-
mateix de Carles Soldevi-
la.

Còmics
d’avui
Fueye
Jorge González
Una novel·la gràfica que
és una experiència per als
sentits. Nissaga d’immi-
grants italians a l’Argenti-
na des de principis del
segle XX fins als anys sei-
xanta. Una història que ar-
riba a l’ànima per la plasti-
citat del dibuix, la malen-
conia del relat i la música
de tango que acompanya
el còmic. Excepcional.
(SINS ENTIDO. 22,50 €))

Brancaccio
Di Gregorio i
Stassi
La vida quotidiana en un
barri de Palerm on la
màfia és l’única llei centra
la trama d’un còmic de
denúncia social. Valent
al·legat que narra un trà-
gic episodi a través dels
ulls d’un nen, el seu pare i
la seva mare. El traç in-
tens mostra una atmosfe-
ra d’opressió silenciosa.
(NORMA EDITORIAL. 12 €)

Cambio
climático
Alfonso López
La narrativa dibuixada
també pot estar al servei
de les bones causes. Al-
fonso López fa historietes
i il·lustracions per donar a
conèixer les causes i els
efectes del canvi climàtic.
Un còmic narrat en clau
d’humor que parla de
coses serioses. Oportú.
(PANINI. 11,95 €)

Aula a la
deriva 1
Kazuo Umezz
Atenció a aquest inclassifi-
cable i fascinant manga.
Un nen va a classe després
d’una discussió amb la
mare. De sobte, l’edifici de
l’escola entra en una altra
dimensió i desapareix físi-
cament. Els nens i mestres
que han quedat dins seu
tracten de sobreviure.
(PONENT MON. 11,90 €)

Serrallonga
Navarro i Bou
Adaptació al còmic a tot
color de la minisèrie de
TV3 sobre el mític bando-
ler Joan de Serrallonga. El
dibuixant Quim Bou de-
mostra novament la seva
qualitat amb un treball ple
de força gràfica. Un àlbum
de gran format que mostra
les possibilitats de col·la-
boració entre la indústria
del còmic i l’audiovisual.
(EDICIONES GLÉNAT. 15 €)

Biblioteca
Carl Barks 1
Karl Bax
Primer volum d’una
col·lecció que recull l’obra
del dibuixant Carl Barks,
que va portar com cap
altre els personatges ani-
mats de Disney al còmic.
Podem gaudir d’una
aventura de Pluto ambi-
entada a la II Guerra Mun-
dial, on el gos poca-solta
desbarata un atemptat.
(PLANETA DEAGOSTINI. 25 €)

Carles
Santamaria

El muntatge de ‘Les noces de Fígaro’ que dirigeix Lluís Pasqual en una imatge d’ahir a la tarda ■ JORDI SOTERAS

L’apunt musical
La batuta
experimentada
de Ros Marbà
Per a Antoni Ros Marbà Les
noces de Fígaro és una
òpera força coneguda, ja
que l’ha dirigit en diverses
ocasions. “És complicada i
no perdona, són necessàries
molt bones veus i mirar-s’hi
molt estilísticament, és llar-
ga i quan comences has de
preveure com acabaràs,
quin és l’arc musical i tea-
tral”. Amb tot, Ros Marbà té

clar que “Mozart és un dels
més grans compositors que
han escrit per al teatre.
Cada personatge està molt
ben reflectit a la música, les
classes socials més baixes
tenen les àries més senzilles
però no menys belles”,
apunta. Tampoc és el pri-
mer cop que treballa amb
Lluís Pasqual, amb qui man-
té una bona entesa. “Vaig
trucar al Lluís i li vaig pre-
guntar «Saps quin és el gran
problema de Les noces?»
«Sí, que sobren butaques». I
vaig pensar «Anem bé»”.


