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‘10.000 km’, ‘El Niño’ i ‘Vivir es 
fácil...’, preseleccionades als Oscars
L’Acadèmia del Cine Espanyol va anunci-
ar ahir les tres pel·lícules que lluitaran per 
aconseguir la plaça de representant espa-
nyola als Oscars. Es tracta del drama so-
bre una relació a distància 10.000 km, del 
barceloní Carlos Marques-Marcet; del 
narcothriller El Niño, del mallorquí Da-

niel Monzón, i de la triomfadora als Go-
ya Vivir es fácil con los ojos cerrados, del 
madrileny David Trueba. Tant 10.000 km 
com El Niño són produccions catalanes. 
La selecció s’ha fet d’entre 89 pel·lícules. 
L’anunci de la pel·lícula finalista es farà 
el 25 de setembre.CULTURA

escriptori, en plaça”. El minimalis-
me de la posada en escena demana 
un compromís dramatúrgic més in-
tens als cantants. “Els exigim molt 
teatralment, però s’ha de dir que els 
cantants cada vegada estan més pre-
disposats a col·laborar”, diu Font. 
Tanmateix, com que es tracta d’una 
partitura que també exigeix molt a 
les veus, el director ha ideat soluci-
ons escèniques per a alguns passat-
ges, com ara la participació de balla-
rins i actors que representen el que 
expressen els cantants amb la veu.  

Per explicar la història del barber 
de Sevilla al voltant del qual es des-
envolupa el triangle d’amor i poder 
entre Rosina, el seu tutor Bartolo i 
el comte d’Almaviva, Font compta 
amb cantants molt familiaritzats 
amb l’obra de Rossini, com Mario 
Cassi, Carlos Chausson i Juan Fran-
cisco Gatell. “Només aquest any he 
cantat el paper de Figaro en cinc 
produccions diferents”, diu el barí-
ton Mario Cassi, que debuta al Li-
ceu. Així i tot, reconeix que ha des-
cobert “coses noves en la versió de 
Font”. “En el duet amb Rosina sem-
pre tenia una complicitat, un erotis-

me, però el Joan m’ha fet veure que 
havia de mantenir una distància, 
perquè l’interès de Figaro no és 
ella”, explica Cassi. La mezzosopra-
no italiana Annalisa Stroppa, també 
en el seu debut operístic al Liceu –hi 
va cantar fa uns anys al Concurs Vi-
ñas–, assegura que la direcció de 
Font “busca la profunditat del per-
sonatge de Rosina” sense necessitat 
de fer “grans gestos”.  

Com acostuma a passar en les 
obres que ja formen part de la cultu-
ra popular, no és difícil trobar con-

Comèdia a la Rossini
El muntatge de Joan Font d’‘Il barbiere di Siviglia’ inaugura la temporada 2014-2015 del Liceu 

Crítica  
“Aquesta 
òpera parla 
d’un poder 
usurpador”, 
recorda  
Joan Font

Interpretació 
“Als cantants 
els exigim 
molt  
teatralment”, 
diu el director 
d’escena

Il barbiere di Siviglia, la més popu-
lar de les òperes bufes, inaugura la 
temporada 2014-2015 del Gran Te-
atre del Liceu, on no es representa-
va des del 1991, tot i que el 1997 sí 
que es va poder veure al Teatre Vic-
tòria. Aquesta vegada l’obra de Ros-
sini, basada en la comèdia de Beau-
marchais, arriba en un muntatge di-
rigit per Joan Font, dels Comedi-
ants, que es va estrenar a Houston el 
2011. “Amb el Barbiere tanco la re-
visió de les òperes bufes de Rossini 
que vaig començar amb La Ceneren-
tola i vaig seguir amb L’italiana in 
Algeri”, va explicar ahir Font al Li-
ceu, on des de diumenge fins al 25 de 
setembre es faran vuit representa-
cions d’Il barbiere di Siviglia. 

Font aprofita l’origen teatral de 
l’òpera protagonitzada pel barber 
Figaro per fer-ne una versió “més 
teatral”, que té “una mica de comè-
dia de bar”. L’acció transcorre al vol-
tant d’un gran piano, un element es-
cènic que “es transforma en llit, en 
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nexions entre el que Rossini va vo-
ler explicar el 1816 i el que Il barbie-
re pot significar avui. “Hi ha un en-
frontament entre un món vell, l’an-
tic règim, i un món nou, la Il·lustra-
ció”, recorda el director musical, 
Giuseppe Finzi, que per remarcar 
aquest enfrontament identifica “el 
vell” amb el clavicèmbal i “el nou” 
amb el pianoforte. “Els personatges 
són molt moderns –afegeix Font–, 
i l’òpera parla d’un poder usurpa-
dor. És el que està passant aquí amb 
els desnonaments”.e

ROSINA I FIGARO  
Il barbiere di Siviglia que 

arriba al Liceu es va estrenar fa 
tres anys a Houston. FÉLIX SÁNCHEZ

El Liceu surt al carrer i entra a les perruqueries
El Liceu vol fer realitat el lema 
“Tots som Liceu”, amb què ha ba-
tejat la campanya de celebració del 
quinzè aniversari de la reobertura 
del teatre de la Rambla. Els actes 
començaran el pròxim dia 15 amb 
la celebració de la gala Catalunya 
aixeca el teló, i seguiran amb “un 
concert d’agraïment a la ciutada-
nia” davant la catedral el dia 24. 
Més endavant hi haurà un altre 

concert a Santa Maria del Mar i 
una gala lírica per a nous valors. 
Paral·lelament, el Liceu es propo-
sa tenir més presència a la ciutat 
amb accions de màrqueting. Coin-
cidint amb l’inici de la temporada, 
un centenar de perruqueries sor-
tejaran entre els seus clients en-
trades per a Il barbiere di Siviglia 
i una vintena de restaurants oferi-
ran plats relacionats amb Rossini. 


