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“Io prendomoglie”. Ai, Don
Pasquale!, si sabessis el que es-
tà a punt de caure’t al damunt,
no cantaries això! De ben segur
que, si poguessis intuir la ruïna
en què pot acabar convertida
la teva fins ara plàcida existèn-
cia, te n’estariesmolt d’entonar
aquest “Io prendomoglie”
i de prendre la decisió de ca-
sar-te –als teus anys, i amb una
dona joveneta que no coneixes
de res– tot just començar l’es-
tupenda òpera bufa queGae-
tanoDonizetti et va dedicar;
una obra que per a tots els que
ens lamiremdes de fora resul-
ta ben divertida, però que amb
tu és d’una crueltat extrema!
Però, com tants altres respec-
tables vells de la història del
teatre i de l’òpera que volen im-
posar la seva voluntat posant
entrebancs a l’amor apassio-
nat dels seus descendents tot
forçant-los a una boda que no

els escau, i que acaben posant
els dos peus en els paranys que
aquests descendents i els seus
aliats teixeixen al seu voltant
per fer-los canviar d’opinió,
et disposes ara a fer elmés ab-
solut dels ridículs per culpa
d’aquest atac sobtat de passió

amorosa que has sentit tan
bon punt t’han parlat de la So-
fronia. Si sabessis que, en rea-
litat, aquesta tal Sofronia no és
altra que la mateixa Norina de
qui està enamorat el teu nebot
Ernesto, però amb la qual no
vols que es casi perquè la con-

RAMON OLIVER

Aquest casament a destemps ha
capgirat tot el meumón!

aquelles altres farses i aquells
personatges característics de
la commedia dell’arte,Don
Pasquale acaba renegant per
la seva banda de la institu-
ció matrimonial en general, i
dels casoris que es fan quan
es té un peu en la tercera edat
en particular. Però, abans
d’arribar a aquest punt, li to-
ca viure un infern domèstic
que fins i tot fa trontollar la
seva sanejada economia; mai
no havia tingut el pobre Don
Pasquale tantes factures pen-
dents de pagament! No és es-
trany, per tant, que Pelly hagi
visualitzat el daltabaix que
pateix l’ordenada rutina de
Don Pasquale mitjançant una
escenografia que posa de cap
per avall el decorat vital del
personatge. I ara, un cop vist
aquest espectacle que es va
estrenar l’any passat com qui
diu en ple desert al festival
operístic que té lloc a la ciu-
tat de Santa Fe de NouMèxic,
digueu-me: no trobeu que, en-
cara que l’home necessiti una
bona lliçó, la que rep resulta
potser una mica massa dura?,
i que els que l’administren es
passen potser una mica a l’ho-
ra d’humiliar-lo?

Pelly situa el seu espectacle a la Itàlia de fa unes quantes dècades i ens reserva embogides sorpreses escenogràfiques.

sideres d’una classe social in-
ferior a la teva!

La bromam’està costant cara

Ja veureu com, abans que aca-
bi aquesta farsa que –com as-
senyalaLaurent Pelly– sem-
bla unamica inspirada en

Gaudeix del millor oci a Ticketmaster.es

EL SEMPRE BRILLANT DIRECTOR ESCÈNIC LAURENT PELLY TORNA AL LICEU DE LA MÀ DE GAETANO

DONIZETTI, PER CONVIDAR-NOS A ASSISTIR A L’EIXELEBRADA BODA DE ‘DON PASQUALE’


