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Un dels grans mestres actuals de 
la música interpretada amb criteri 
historicista, clavicembalista i 
director de la prestigiosa formació 
Les Talents Lyriques, el francès 
Christophe Rousset, debuta al 
Gran Teatre del Liceu dirigint Les 
noces de Fígaro, de Mozart, amb 
direcció d’escena de Lluís Pasqual, 
una producció estrenada amb èxit 

notable la temporada 2008-09 i 
que ara es reposa amb quatre 
funcions, alternant-se a l’escenari 
amb l’òpera Il burbero di buon 
cuore, del compositor valencià 
Vicent Martín i Soler, 
contemporani de Mozart, que 
dirigeix Jordi Savall.

Què opina de la 
producció i la direcció 
de Lluís Pasqual?
No tinc ni idea de com és. 
El que sí que et puc dir és 
que el repartiment és 
molt bo i la química entre 
els intèrprets és molt 
satisfactòria. Però 
l’espectacle no l’he vist.
Això no el condiciona 
a l’hora de dirigir?
En absolut. És una òpera 

que dóna molt d’espai a la 
dramatúrgia i a la psicologia dels 
personatges, i és bo treballar en 
una òpera que permet una posada 
en escena bastant lliure. A més, 
m’agrada molt aquesta orquestra. 
L’he trobat molt dúctil. És cert que 
es nota que no són instruments 
originals, però la producció del so, 
el ritme, el to, els equilibris, van 
molt en la mateixa direcció. Potser 
el públic no notarà la diferència.
Tot i ser òpera còmica té un 
rerefons dramàtic important.
Sí, estem davant d’un dramma 
giocoso. Es tracten temes molt 
dramàtics però en un to lleuger, 
amb escenes fi ns i tot còmiques, 
però la trama i el sentit general de 
l’obra són bastant amargs. La 
música de Mozart s’adapta molt 
bé a aquest sentit nostàlgic, en què 
el paper de la comtessa és el 
màxim exponent de la nostàlgia, 
que també es troba en colors 
diferents a tots els personatges.
Què creu que va aportar de nou 
Mozart amb aquesta òpera?
La psicologia, la 

manera particular que té Mozart 
d’introduir la psicologia en els 
personatges. Això no passava a 
l’època ni en les obres de 
Cimarrosa, ni en les de Paisiello, 
una mica més en les de Martín i 
Soler, però encara poc. Mozart és 
el primer a introduir tant de 
sentiment, tanta psicologia en els 
papers. És molt modern.
També ha dirigit Il burbero di 
buon cuore. Què té en comú 
Martín i Soler amb Mozart?
El llenguatge musical en general 
és el mateix. Quan comença, Il 
burbero di buon cuore sembla 
Mozart. Però la manera de 
desenvolupar la història, de 
presentar els personatges i els 

colors de 
l’orquestra, tot i 
que utilitza els 
mateixos 
instruments, 
són 
completament 
diferents, els fa 
molt més 
interessants. 
Martín i Soler 
té una 
personalitat 
molt 
particular, 

molt establerta. No és Mozart, no 
té la mateixa idea de la música, 
segurament no va arribar a 
escoltar mai Mozart, però està 
demostrat que Mozart sí que havia 
escoltat Martín. A Don Giovanni, 
per exemple, hi ha una cita d’Una 
cosa rara, de Martín, que va tenir 
molt d’èxit a Viena. Martín era una 
personalitat solar, i pensem que 
preferia anar a beure amb Da 
Ponte –el llibretista dels dos 
compositors– que anar a l’òpera.
Va ser deixeble de Gustav 
Leonhardt, mort la setmana 
passada. Quin record en té?
Leonhardt era el pare, en el sentit 
del pare etern i del pare de tots. Ell 
va ser qui va recuperar la tècnica 
idiomàtica del clave, ja que abans 
d’ell sonava com el piano. I també 
va descobrir-nos molt de repertori. 
Quan estaves amb ell era com una 
epifania, m’obria els ulls, les 
orelles, i m’ensenyava la manera 
justa de portar a cap les idees que 
tenia. No era un mestre dogmàtic, 
et deixava fer el que volguessis 
amb l’instrument. Li tinc una 
admiració infi nita i eterna.

LES NOCES DE FÍGARO
Gran Teatre del Liceu. 
Del 28 de gener al 3 de febrer
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Christophe Rousset 
ofi cia les noces
El francès dirigeix ‘Les noces de Fígaro’ al Liceu. 
Marta Porter parla amb ell de Mozart, i del seu 
mentor, el desaparegut Gustav Leonhardt

Mozart és el primer 
a introduir tanta 
psicologia en els 
personatges, és 
molt modern

Christophe Rousset dirigeix ‘Les noces de Fígaro’.
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