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Magnífic retrobament
CRÍTICA DE TEATRE

El públic del Gran Teatre gaudeix d’‘Il barbiere di Siviglia’ i celebra el muntatge entre còmic i oníric de Joan Font

Comediantsperòambclasse... alLiceu

DAVID AIROB

El tenor Juan Francisco Gatell en el paper de comte d’Almaviva, cantant una serenata a la seva estimada Rosina a l’inici de l’òpera

S’ha de tenir coratge per defensar
el cèlebre Il barbiere di Siviglia en
un coliseu líric com el Liceu, tan
de tornada de moltes coses. Per-
què per començar, hi ha la dificul-
tat de la partitura, unRossini vita-
lista que esgota la floritura vocal
fins a l’últim compàs, exigint als
cantants no només les formes del
manual belcantista, sinó autèn-
tics dots actorals. Una partitura
que, d’altra banda, és ben conegu-
da per amics i coneguts, no en va

va ser la primera òpera que a Ità-
lia (i també al Liceu) va passar a
formar part del repertori. I, bé,
s’ha de tenir coratge per tornar
dos-cents anys després sobre
aquest títol de trama senzilla i ca-
ràcter eminentment buffo: un con-
te sobre l’amor i els obstacles que
se li presenten, aquí en forma
d’abusos de poder. Vaja, que la no-
torietat del títol és la seva garan-
tia d’èxit, però també pot ser el
seu taló d’Aquil·les.
Per sort, a Joan Font, l’ànima

de Comediants, li encanta expli-
car contes, i en aquest Barbiere
amb el qual ahir arrencava la tem-
porada liceista –amb el teatre a
ple com un ou– ha abocat aquest

mestre d’escena català tota la se-
va saviesa. L’hi va demostrar el
públic que s’havia acostat a la
Rambla en aquesta calorosa tarda
post-Diada: aplaudiments i bra-
vos per als cantants i els músics,
més una magnífica ovació per als
artífexs del muntatge, això és, la
direcció de Joan Font i l’esceno-
grafia i vestuari de Joan Guillén,
que firma un treball en aparença
simple,mínim, però ple de detalls
que combreguen amb l’esperit
oníric de Comediants.
Però anem a pams: la gent ha-

via arribat amb temps a aquesta
première de les 17 hores, ja que
tothom sap que les presses no
combinen ambels 25 graus i la hu-

mitat (de fet sol ser el públic lice-
ista de la dansa qui aguanta les ca-
loroses tardes de setembre, enca-
ra que aquest any, ni això). L’or-
questra del teatre, dirigida en
aquesta ocasió pel mestre italià
Giuseppe Finzi –que va treballar
al costat de Riccardo Muti a la
Scala deMilà– era rebuda amb ga-
nes i expectació. Els aires delBar-
biere semblaven planar ja per la
platea abans que el comte d’Al-
maviva –el tenor argentí Juan
Francisco Gatell–, enamorat de
Rosina, li cantés la refinada cava-
tina “Ecco ridente in cielo” sota
el balcó.
La història ja la saben: Figaro

(el barítonMario Cassi) és aquest

barber a qui no se li escapa res del
que passa a la seva ciutat; quan el
comte d’Almaviva descobreix
que té accés a la casa de Rosina,
on afaita el seu vell, avar i malca-
rat tutor (DonBartolo, el baix-ba-
ríton Carlos Chausson), li enco-
mana que faci de correu amb la
seva enamorada. L’embolic no és
ni de bon tros dels més alambi-
nats de la història del bel canto.
El comte es fa passar pel plebeu
Lindoro per assegurar-se que
l’amor de Rosina és desinteressat,
i després haurà de lluitar amb el
tutor, o més ben dit, el segresta-
dor, que lluny d’ocupar-se de la
seva protegida pretén casar-se
amb ella i quedar-se amb l’herèn-

cia. En fi, que li va bé la vis pallas-
sa de Comediants a aquestBarbie-
re, sobretot si es practica amb
classe com és el cas. El públic no
només va aplaudir cada ària de
l’òpera–preciosa la veu de lamez-
zo Annalisa Stroppa a, per exem-
ple, “Una voce poco fa”, una de
les seves intervencions en el pa-
per de la candorosa Rosina–, sinó
que va riure amb l’hilarant duo
entreDonBartolo i el comte d’Al-
maviva disfressat de seminarista
(“Pace e gioia sia con voi...”), un
duo al qual segueix una exquisida
solució escènica quan el piano
que presideix l’escenari es con-
verteix en una imaginativa barca
en la qual els amants simulen fu-
gir remant.
És curiós, a la fi resulta més di-

vertit Gatell, el comte, que Cassi,
el suposadament desbordant Figa-
ro. Encara que qui de veritat va
despertar la gran ovació en els sis
minuts finals d’aplaudiments van
serChausson i el també baix-barí-
ton John Reylea pel paper de Ba-
silio: breu però descomunal.c

M.A.R.I.L.U.L.A.
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JOAN-ANTON BENACH

La inauguració d’aquesta tem-
porada 2014-2015 a La Seca, un
espai de Barcelona modest però
carregat d’imaginació, ens ha
dut un retrobament ben satisfac-
tori: el d’una bona actriu, allu-
nyada des de fa temps dels esce-
naris de Catalunya i que retorna
amb un desafiament teatral que
no havia intentat en els vint anys
que fa que va començar a fer
teatre.

Em refereixo aMònica Glaen-
zel, cofundadora l’any 1994 –en
fa vint– de la companyia Kràm-
pack i que va conquerir una rà-
pida popularitat amb l’obra d’a-
quest mateix títol creada per
Jordi Sánchez, amb Sóc lletja de
Sánchez i Sergi Belbel i després
amb Excuses, també de Sánchez
i Joel Joan.
La forta personalitat deGlaen-

zel s’afermà amb la seva feina en
diverses sèries de TV3, sobretot
a Plats bruts i Ventdelplà.
L’actuació d’ara davant del pú-

blic suposa, comdic, un repte es-
pecial. La necessitat de constru-
ir un personatge creïble, ella so-
la, sense capmés companyia que
una taula i un ordinador. Estem,
en efecte, en els dominis del mo-
nòleg escènic, un gènere incon-

cebible sense una seguretat rao-
nable de la protagonista i la ma-
duresa suficient per sotmetre’s a
una rigorosa i constant autocríti-
ca, tot i disposar, en aquest cas,
de l’ajut d’un director tan expert
com Josep Maria Mestres que
l’ha guiada amb total eficàcia.
Per reprendre la seva nova

etapa professional, Mònica
Glaenzel s’ha endinsat en
M.A.R.I.L.U.L.A., un text de Le-
na Kitsopulu (Atenes, 1971) que
sota una aparença lleugera i in-
transcendent, amaga la tristesa
de la seva protagonista i una
desesperança cronificada, senti-
ments que fan molt més com-
plex el relat del personatge del
que sembla a primer cop d’ull.
Estrenada el 2009 al Teatre

Nacional grec, els crítics de

M.A.R.I.L.U.L.A. hi van veure
unànimement la metàfora del
país, germà desvalgut de la Unió
Europea, amb situacions per-
sonals tan angoixants com la
d’aquell jubilat que en no poder
suportar subsistir amb les deixa-
lles dels contenidors, va decidir
suïcidar-se.
Cal precisar, però, que Kitso-

pulu no va voler explicar la tragè-
dia d’una dona desesperada, sinó
un estat d’ànim, segons l’autora,
molt generalitzat, de tanta gent
sense il·lusions de cap mena,
amb una existència rutinària, si
es vol, sense gaires riscos d’em-
pitjorar, però amb la certesa ab-
soluta que les seves condicions
de vida mai no podran millorar.
Kitsopulu ha volgut oferir,

crec jo, la representació d’un
país àton, sense energia ni espe-
rança, immers en un moment
concret de la seva història, una
conjuntura explicada amb luci-
desa per una dona que analitza

amb sinceritat i sarcasme el seu
avorriment, inclòs el que s’ha en-
taforat en les còpules rutinàries
amb el seu amant.
L’humor amarg que gasta la

protagonista en descriure el seu
tedi situa el monòleg en el ter-
reny de la tragicomèdia, dotada,
això sí, de massa números per-
què el personatge pugui eludir el
destí que li reserva la loteria exis-
tencial a què ha volgut jugar.
El mateix títol de l’obra,

M.A.R.I.L.U.L.A., amaga el des-
enllaç final, d’un quart d’hora,
un tram del relat decantat per la
bromade caire surrealista. És un
fragment de menys qualitat que
els precedents seixanta minuts
de treball magnífic, del tot reco-
manable, que ha ofert Mònica
Glaenzel, viatgera segura i seduc-
tora pel terreny, gronxadís, sem-
pre dificultós, del llenguatge tra-
gicòmic.
Vet aquí el feliç retrobament

amb l’actriu.c
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Maricel Chavarría

Carlos Chausson,
John Reylea i Annalisa
Stroppa s’emporten el
millor dels sis minuts
d’aplaudiments finals
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