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El director musical d’Il
turco in Italia, Víctor Pa-
blo Pérez, detecta en la
proposta escènica de
Christof Loy “tocs felli-
nians”. És la primera vega-
da que el Liceu programa
aquesta obra. Avui comen-
cen les sessions, que es po-
dran veure també el 23 i el
28 de maig, i l’1, el 4 i el 6
de juny. Mai fins ara s’ha-
via programat aquesta pe-
ça al Liceu. L’òpera bufa de
Gioacchino Rossini es va
estrenar el 1814 a la Scala
de Milà. A Barcelona es va
poder veure a l’antic Tea-

tre de la Santa Creu (l’ac-
tual Teatre Principal) el
1820.

Il turco in Italia és una
comèdia en dos actes, amb
llibret de Felice Romani
sobre l’obra homònima de
Caterino Mazzola. La peça

s’ha traslladat als anys cin-
quanta del segle passat,
estalviant-se ampul·losos
vestuaris d’època. Hi ha
canvis notables respecte a
la versió original: el turc en
comptes d’arribar en vai-
xell ho fa amb una catifa
voladora màgica. Els gags
són continus i aporten a
l’escena molta frescor, res
és recargolat ni seriós, co-
menta el director musical.
Víctor Pablo Pérez celebra
l’actitud de l’Orquestra
Simfònica del Liceu per a
la recerca de l’excel·lència
d’un so inequívocament
rossinià.

L’acció transcorre a Nà-
pols. L’entabanadora Don-

na Fiorilla conviu amb un
marit ensopit, Don Gero-
nio, i es deixa persuadir
pel galant Don Narciso.
L’arribada de Selim, el
príncep turc, trencarà
aquest difícil equilibri.

El cantant italià Ilde-
brando d’Arcangelo (Se-
lim, el príncep turc) ha re-
conegut que l’òpera hauria
de titular-se Donna Fiori-
lla, perquè aquest perso-
natge governa l’acció du-

rant les tres hores del’òpe-
ra. El personatge del prín-
cep turc, en canvi, esdevé
la pólvora que fa esclatar el
quadre, però es deixa por-
tar pels esdeveniments,
atret per una dona “molt
diferent de les que té al seu
harem”. Nino Machaidze
(Donna Fiorilla) defensa
una dona, una mica esbo-
jarrada, que no sap ben bé
el que vol ni el que la fa fe-
liç, enamorada tant del

seu marit com d’altres ho-
mes. “És una dona curta
d’enteniment, però en el
fons és una bona perso-
na”, comentava la cantant
dimecres passat en la roda
de premsa, segons recull
l’agència Efe. David Ale-
gret interpreta el paper
del marit. Admet que el
seu personatge “no té un
rol gaire potent” però, en
canvi, és un dels més exi-
gents a nivell vocal. ■
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Avui s’estrena l’òpera bufa ‘Il turco in
Italia’, de Gioacchino Rossini

Un detall d’‘Il turco in Italia’, que s’estrena avui al Liceu ■ WILFRIED HÖSL

La versió, plena
de gags, planteja
l’entrada del
príncep turc amb
una catifa
voladora


