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Què hi fa un turc a Itàlia? O què hi 
fa Serim, un príncep turc, a 
Nàpols, la seva concubina Zaida, 
la coqueta Fiorilla i el seu marit 
Don Geronio? Doncs, com us 
podeu imaginar, representen una 
comèdia d’equívocs inspirada en 
la Comedia dell’arte, amb l’afegit 
que tot el que veiem dalt 
l’escenari neix de la imaginació 
d’un altre personatge, el poeta 
Prosdocimo, en el que podríem 
definir com un avançament a 
l’obra de Pirandello.

Gioachino Rossini, autor de 
títols tan arxifamosos com 
Guillaume Tell, La Cenerentola, Il 
barbiere di Siviglia, L’italiana in 
Algeri, L’occasiona fa i lladro, La 
gazza ladra o Tancredi, entre 
molts altres, és sens dubte el 
compositor amb més sentit de 
l’humor de la història de l’òpera. 
A les seves mans els llibrets 
adquirien una agilitat i frescor 
musicals que ningú no ha pogut 
igualar, fet que li va comportar 
l’èxit des de ben jove. Les seves 
òperes desperten l’alegria. Lluny 
de cabòries intel·lectuals, 
expliquen històries d’amors i 
desamors passatgers, de 

trapelleries gairebé infantils, 
confusions de personatges que 
entren i surten en una comèdia 
d’embolics que deixen 
l’espectador amb un somriure 
permanent per la innocència 
amb què acaba dotant els 
protagonistes.

Concretament a Il turco in 
Italia –amb llibret de Felice 
Romani basat en una peça 
homònima de Caterino Mazzolà 

sobre la qual el compositor 
alemany Franz Seydelman ja 
havia escrit una òpera el 1788–, 
Rossini s’amara de la moda per 
l’orientalisme que imperava a 
Europa a principis del segle XIX. 
Pel que fa a la música, el bel 
canto, les agilitats vocals plenes 
de coloratures, el ritme trepidant 

de la partitura, són una ajuda 
inestimable per donar a l’obra 
aquest esperit juganer i ràpid 
tan característic de l’òpera 
rossiniana.

Estrenada el 1814 a Milà amb 
un èxit esclatant, no deixa de 
sorprendre que Il turco in Italia 
no s’hagués vist mai al Liceu. 
Amb gairebé dos segles de 
retard arriba al coliseu barceloní 
en una nova producció de la 
Bayerische Staatsoper estrenada 
a Munic l’estiu del 2007 i signada 
per Christof  Loy, autor de la 
posada en escena d’El rapte en el 
serrall que es va veure al Liceu la 
temporada 2009-2010. La 
dramatúrgia del director 
alemany, tot i situar els seus 
personatges a mitjan segle XX, 
es manté fidel a la història 
original i aposta per la 
simplicitat escènica per donar 
més volada a la comicitat de la 
història i a l’estil de Rossini. Així, 
Loy ens obsequia amb 
nombrosos gags impregnats de 
frivolitat meridional, com la 
hilarant primera escena amb 
desenes de persones sortint 
d’una caravana a l’estil de la 

cabina dels germans Marx, o la 
catifa voladora amb què fa acte 
de presència el príncep Serim, 
que acabarà semblant més un 
mafiós que no pas un príncep, o 
la trepidant baralla musical 
entre Serim i Don Geronio 
secundada per un cor de 
boxejadors.

El repartiment està encapçalat 
per la gran soprano georgiana 
Nino Machaidze, especialment 
destacada en els rols de 
coloratura, en un elenc 
internacional que també dóna 
cabuda als cantants catalans. 
Així, al costat de Nino 
Machaidze com a Donna Fiorilla, 
destaquen Ildebrando 
D’Arcangelo en el rol del príncep 
Selim, Renato Girolami com Don 
Geronio, el marit ofès, i Pietro 
Spagnoli en el paper del poeta 
Prosdocimo, l’escriptor de tota la 
història. Pel que fa als cantants 
catalans, el tenor David Alegret 
interpreta el paper del devot 
enamorat de Fiorilla, Don 
Narciso, rol que ja va cantar a 
l’estrena de la producció a 
Munic, Marisa Martins es posa a 
la pell de la gitana Zaida, amant 
de Selim, i Albert Casals en el de 
l’amic de Selim Albazar, tots ells 
dirigits per la indiscutible batuta 
de Víctor Pablo Pérez.
 
IL TURCO IN ITALIA 
Gran Teatre del Liceu 
Del 18 de maig al 6 de juny

Clàssica
Coordina Marta Salicrú 
msalicru@timeout.cat

El compositor amb més sentit de l’humor de l’òpera us farà riure amb una comèdia d’equívocs inspirada en la Comedia dell’arte.

Les coloratures i 
el ritme trepidant 
de la partitura 
contribueixen a 
l’esperit juganer

Què hi fa un turc a Itàlia?
‘Il turco in Italia’, divertida òpera de Rossini, s’estrena per fi al Liceu en 
sis funcions encapçalades per Nino Machaidze. Per Marta Porter
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