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CULTURES 

El Liceu aixeca el teló aquest
diumenge amb la primera repre-
sentació d’Il barbiere di Siviglia que
acull el nou equipament alçat des-
prés de l’incendi del gener d’ara fa
vint anys. De la mà del director de
Comediants, Joan Font (Olesa de
Montserrat, 1949), arriba al teatre
de la Rambla el muntatge de l’ò-
pera de Gioachino Rossini que es
va estrenar el 2011 a Houston i, d’a-
questa manera, es tanca un pa-
rèntesi de més de dues dècades
durant el qual l’emblemàtica peça
ha estat absent del principal es-
cenari líric de la ciutat. Després de
la representació del 8 d’abril del
1991,  la comèdia només es va in-
terpretar al Teatre Victòria el 30 de
juny del 1997 mentre s’estava re-
construint el Liceu.

Un piano que esdevé indistin-
tament un escriptori o un llit és l’e-
lement referencial de la senzilla es-
cenografia d’una proposta que fa
tres anys va rebre la calorosa aco-
llida del públic texà. «Es tracta
d’una peça molt moderna, tot i ser
de principis del segle XIX», va
afirmar Joan Font, explicant que
«les aparences i l’engany són molt
importants, sense obviar-se qües-
tions relacionades amb els diners
i l’amor».

Il barbiere di Siviglia que s’estre-
na aquest cap de setmana al Liceu,
on farà estada fins el 25 de setem-
bre, porta l’empremta d’un narra-
dor de contes, en la pròpia defini-
ció que fa Joan Font de la seva vo-
cació narrativa. Com en els mun-
tatges precedents de La Ceneren-
tola i L’italiana di Algeri, ambdós
títols de l’autor italià nascut el
1792 i mort al 1868, en aquesta
ocasió també hi ha una recerca de
l’essència de la composició.

«L’estrena a Houston va agradar
pel punt artesanal que tenen els
nostres espectacles», va apuntar
Font. En el centre de l’escena, d’un
gran piano apareixen i desapa-
reixen parets i es forma una es-
tança «en forma de gàbia d’or, de
la que ningú pot entrar o sortir si
no posseeix la clau. Tot passa allà
dins, encara que envoltat de vida»,
en paraules del director.

Incidint en la seva personal vi-
sió de la producció operística, el
creador olesà va comentar que el
fet que Il barbiere de Siviglia vin-
gui del teatre –Le barbier de Sévi-
lle (1775), de Beaumarchais– crea
uns personatges molt definits. Per
tant, «he exigit molt als cantants,
que també fan d’actors». Font va
afegir que ha modelat els perso-
natges a partir de la personalitat de
cada intèrpret fora de l’escenari.
«No serà el mateix» el Figaro que
farà el tenor italià Mario Cassi que
el del belga Lionel Lhote. Pel que
fa al paper de Rosina, i sense pre-

cisar més entre la mezzo italiana
Annalisa Stroppa i la georgiana Ke-
tevan Kemoklidze, va avançar que
«n’hi haurà una que és més des-
carada que l’altra».

L’òpera està ambientada en la
Sevilla de la segona meitat del se-
gle XVIII i presenta el triangle que
formen la bella Rosina i els dos ho-
mes que la pretenen, el seu tutor
Bartolo, un home ja vell i avar, i el
comte d’Almaviva, a qui ajudarà el
fanfarró barber Figaró en la con-
questa de la noia. Àries com Una
voce poco fa i Largo al factorum fan
d’Il barbiere di Siviglia una de les
òperes més populars del reperto-
ri de Rossini.

La direcció musical anirà a càr-
rec de l’italià Giuseppe Finzi, que
es va mostrar sorprès que el Liceu
no hagués programat aquesta òpe-
ra des del 1991. «Quan es va estre-
nar, no va tenir èxit, perquè Rossini
va trencar amb la tradició i el pú-
blic no va acabar d’entendre la pro-
posta», va apuntar el responsable
de conduir l’orquestra simfònica
del Liceu en aquesta ocasió. Així
mateix, Finzi va destacar la cons-
trucció dels personatges i la capa-
citat que tenen d’exhibir l’enfron-
tament entre dos móns, l’antic, el
de la tradició, i el nou, lluminós,

encarnat pel personatge del pre-
sumptuós Fígaro.

Tercera aparició al Liceu
Joan Font és un dels directors
d’escena amb més trajectòria del
país. L’any 1971 va fundar la com-
panyia Comediants, un emblema
del teatre de carrer, i des d’ales-
hores ha signat la direcció i la pro-
ducció de muntatges que s’han vist
al festival d’Avinyó (França) i el car-
naval de Venècia (Itàlia), així com
en escenaris de París, Nova York,
Sydney, Tòquio, Londres i Pequín,
entre d’altres ciutats.

L’any 1992, Font va estar al cap-
davant de Cabalgata, un muntat-
ge per l’Exposició Universal de
Sevilla, i de la cerimònia de clau-
sura dels Jocs Olímpics de Barce-
lona. També a la capital catalana,

el 2004 va dirigir L’arbre de la me-
mòria del Fòrum de les Cultures.

Il barbiere di Sivigilia és la seva
tercera producció al Liceu des-
prés de Die Zauberflöte (1998-99,
2000-01, 2001-02 i 2011-12) i La Ce-
nerentola (2007-08), si bé en el seu
currículum operístic també hi fi-
guren diversos muntatges per al ci-
cle infantil del Petit Liceu.

Nova mirada als personatges
Els cantants que assumeixen els
rols protagonistes –hi ha dos re-
partiments que es repartiran les
funcions– van expressar la seva sa-
tisfacció perquè la direcció de
Joan Font els ha permès descobrir
noves facetes dels personatges. 
En aquest sentit, Mario Cassi va ex-
plicar que en altres ocasions sem-
pre ha interpretat un Figaro molt
còmplice de Rosina, però que s’ha
adonat que, al principi, està amb
ella perquè li ho demana Almavi-
va. Qui encarna aquest personat-
ge, l’argentí Juan Francisco Gatell,
va opinar que Joan Font planteja
uns rols «no tant de persona real,
sinó de màscara». Annalisa Strop-
pa, per la seva part, va assegurar
que el públic coneixerà «la profun-
ditat» de Rosina, «a qui se li ex-
primeix tot, sense grans gestos».    
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L’olesà Joan Font dirigeix «Il barbiere
di Siviglia» en l’obertura del Liceu
El creador de Comediants porta a Barcelona el muntatge operístic estrenat el 2011 a Houston

L’ESPECTACLE

 LLOC: Gran Teatre del Liceu. La Rambla,
51-59. Barcelona. � DIES: 14 de setem-
bre, a les 17 h, i 16, 18, 19, 20, 22, 23 i
25 de setembre, a les 20 h. � ENTRADES:

entre 12 i 222 euros. Venda a la pàgina
www.liceubarcelona.cat. � AUTOR: Gioa-
chino Rossini. � DIRECCIÓ: Joan Font (es-
cènica) i Giuseppe Finzi (musical).
� PRODUCCIÓ: Houston Grand Opera,
Opéra National de Bordeaux, Opera Aus-
tralia i Canadian Opera Company.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

La peça va arribar a Barcelona
dos anys després de l’estrena

Il barbiere di Siviglia es va es-
trenar el 20 de febrer del 1816

al Teatro Argentina de Roma. Dos
anys i mig després, el 16 de juliol del
1818, es va representar al Teatre de
la Santa Creu, i fins al 18 de desem-
bre del 1847 no es va fer al Liceu.



L’OBRA AL LICEU

El curs 2014-15 ofereix deu espec-
tacles –entre els quals La Traviata,
Maria Stuarda, Norma, Siegfried, Car-
men i Così fan tutte– i dues òperes
en versió concert (Tristan und Isolde
i I due Foscari).

12 ÒPERES

LA XIFRA El cantautor barceloní Manolo
García llançarà el 22 de setembre,
a través d’iTunes i en promoció a
totes les emissores espanyoles, el
primer senzill Es mejor sentir del
seu nou àlbum, que està previst es
doni a conèixer a la tardor. Mano-
lo García presentarà aquest senzill,
que és «una píndola de vigorós pop
guitarrer», com avançament del
seu disc gravat al The Clubhouse
Studio de Nova York, segons va in-
formar ahir en nota de premsa la
discogràfica Sony Music.

A la ciutat nord-americana, el
músic ha treballat amb dues ban-
des diferents formades per vete-
rans músics de l’escena local que
toquen habitualment amb David
Bowie i que han participat en gra-
vacions d’artistes com Lenny Kra-
vitz, Patti Smith, B-52’s i John Len-
non. «Gravat a l'antiga usança, to-
cant tota la banda a la vegada, el re-
sultat és un dels discos més con-
sistents i rockers de la trajectòria de
l’artista barceloní», va destacar
Sony Music Espanya.

Entre les col·laboracions del
seu sisè àlbum d’estudi es troben
la de la guitarra de Juan Manuel
Cañizares, amb qui ja va treballar
en el disc El Último de la Fila i als
teclats l’acompanya Mike Garson,
un altre dels músics de Bowie. 
L’àlbum, del qual encara no s’ha in-
format quin serà el títol, ha estat
barrejat per Michael Brauer, que ha
treballat al costat de Coldplay i Paul
McCartney; però també per An-
drew Sheps, que ha col·laborat
amb Red Hot Chili Peppers, Ade-
le i Beyoncé. García va gravar els
seus primers discos amb grups
com Los Rápidos i Los Burros
però també s’ha desenvolupat
com a pintor i fotògraf. 
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L’àlbum, del qual encara no
s’ha donat a conèixer el títol,
va ser gravat a Nova York,
segons va avançar Sony



Manolo García
traurà el senzill
«Es mejor sentir»
com a prèvia del
seu nou disc

La coneguda obra de Rossini arriba al Liceu per primer cop en més de dues dècades

FÉLIX SÁNCHEZ

L’escenografia presenta un
gran piano al centre des del
qual s’obren i tanquen unes
parets que fan una gàbia d’or

Joan Font ja va dirigir al Liceu
«Die Zauberflöte», de
Mozart, i «La Cenerentola»,
també de Rossini

Manolo García
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