
Una hilarant comèdia que, darrere de les rialles, amaga un 
retrat molt profund sobre la condició humana

/	 òpera  /

¡ANEM DE BODES!

E S C O L T A R

DUES VERSIONS DE ‘LE NOZZE DI FIGARO’
S’ALTERNEN ALS ESCENARIS

2012. El Liceu va conquistar Barcelona amb ‘Le nozze di Figaro’. Quatre anys més tard, espera tornar a aconseguir-ho.
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celoro7@yahoo.es /  César López Rosell

L
es intrigues i embolics amorosos de Les 
noces de Fígaro regnaran durant tres 
mesos a la cartellera barcelonina. La segona 
part de la trilogia de Pierre-Augustin de Beau-
marchais, després d’El barber de Sevilla, que 
va ser immortalitzada amb la genial òpera bu-
fa de Mozart i el seu llibretista Da Ponte, serà 
programada primer pel Liceu (entre el 7 i el 20 
d’aquest mes) i pocs dies més tard pel Lliu-
re (del 2 de desembre al 22 de gener) per ce-
lebrar el seu 40è aniversari. El coliseu de la 

Rambla oferirà la tercera reposició de l’aclamada po-
sada en escena de Lluís Pasqual, amb direcció musi-
cal de Josep Pons, i el teatre de Montjuïc recuperarà 
el carismàtic muntatge teatral del desaparegut Fabià 
Puigserver de 1989.
 Passions encreuades, col·lisions entre amos i cri-
ats i contínues i accelerades sorpreses, amb Eros mo-
vent l’eix de la comèdia, es tornaran a desfermar amb 
el perfecte mecanisme de rellotgeria d’aquesta peça 
mestra. Pasqual, com a responsable del Lliure, se sent 
«feliç per aquesta coincidència de teatres no buscada» 
que permetrà veure l’obra des de l’òptica de dos llen-
guatges diferents: «L’espectador disfrutarà de la respi-
ració musical de Mozart i també de la de la posada en 
escena de Fabià, que admirava aquesta comèdia. A ell, 
que ja havia estrenat la versió traduïda per Francesc 
Nel·lo amb l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, li ha-
vien quedat ganes de tornar a fer-la. I poder comptar 
amb un grup d’actors de primera fila, el va ajudar a fer 
el pas imprimint a la seva creació aquella lleugeresa, 
alegria i poesia que el caracteritzaven».

MORIR D’UN ATAC DE RIURE

«Ell era –prossegueix- una persona racional i artísti-
cament honesta però mai avorrida. Per això li anava 
tan bé l’esperit del segle divuit de l’obra. Era molt Fa-
bià. Només de pensar que el pare de Beaumarchais 
va morir d’un atac de riure quan el seu fill li va llegir el 
text, et quedes impressionat». Amb un repartiment en 
què figuraven Lluís Homar, Anna Lizaran, Jordi Bosch, 
o Emma Vilarasau, el muntatge va batre rècords. El 
Lliure va debutar per primera vegada a Madrid i en 
castellà i va arrasar durant un mes al Teatro de la Co-
media, després va fer gira per tot Espanya, i va sumar 
més de 40.000 espectadors durant diverses etapes 

en cinc anys. En l’actual reposició un elenc format 
per, entre altres, Manel Barceló, Marcel Borràs, 
Joan Carreras, Oriol Genís, Mónica López, Vic-
tòria Pagés o Mar Ulldemolins permetrà reviu-

re amb intensitat –segons Homar, que diri-
geix la reposició– «el clima que el muntatge 
va tenir en la seva època». 

L’actor i director recorda que es van 
viure moments convulsos abans de l’es-
trena en què hi havia en joc el futur del 
Lliure i que la première a Gràcia, el febrer 
de 1989, va estar suspesa durant un mes

‘Le nozze di Figaro’
 Gran Teatre del Liceu

Direcció musical 
Josep Pons

Direcció escena
Lluís Pasqual
Repartiment
Kyle Ketelsen, 

Gyula Orendt, Olga 
Mykytenko

Preu: de 12 a 172 €

‘Les noces de Fígaro’ 
Teatre Lliure

Direcció reposició 
Lluís Homar

Repartiment
Joan Carreras, Mónica 
López, Marcel Borràs

Preu: de 15 a 26 €

1989
Lluís Homar va ser Fígaro a 
l’emblemàtic Teatre Lliure.
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fins que les administracions no es van pronunciar 
a favor de la futura ubicació del teatre al Palau de 
l’Agricultura. Una setmana després de la confirma-
ció del pacte van començar les funcions de l’obra 
que, quantitativament, ha tingut l’acollida de pú-
blic més gran en la història del teatre.

MOZART NO DECEP

Pasqual reconeix que el Fígaro teatral és més com-
plet. «Al de l’òpera li falta la gran ària que a la pràc-
tica té el protagonista en escena amb el monòleg. 
Encara recordo l’emoció que em va transmetre el 
d’Homar, però al Liceu tinc la sort de tornar a comp-
tar amb Kyle Ketelsen, el fantàstic baix-baríton nord-
americà que va cantar el paper el 2008 i que té la 
ironia i personalitat idònies per al rol», ressalta. El 
director artístic afirma que va centrar la seva po-
sada en escena en el motor del dret de cuixa ja ex-
clòs però que el comte Almaviva volia restaurar per 
aconseguir els favors de Susanna abans del seu ca-
sament amb el barber. També explica que va deci-
dir actualitzar el muntatge i el va situar als anys 30, 
un període d’entreguerres. «Hi podíem reconèixer 
el món ancien régime del nostre avis» en què es po-
dia jugar amb aquesta idea.
 Però a Mozart se l’ha de saber escoltar. «Darre-
re de cada nota hi ha una regulació d’accions i emo-
cions dels personatges que aclapara. Com menys 
hi posis de la teva collita, millor», diu. «La músi-

ca, que parteix de fonts ballables que 
ell recupera i transforma, alimenta el 
joc del ritme continu i al mateix temps 
reflecteix la psicologia dels personat-
ges. Et transmet la ira irracional del 
comte, la melancolia de la comtessa 
o l’atreviment de Cherubino, i trans-
corre per unes dinàmiques constants 
que fan que l’obra no sigui mai plana. 
És un prodigi observar la precisió amb 
què entren i surten els personatges a 
l’escena».
 Tant Pasqual com Homar creuen 
que l’òpera serà un incentiu per ani-
mar el públic a disfrutar de la produc-
ció del Lliure. L’actor insisteix en els 
conceptes exposats, però afegeix que 
el text de Beaumarchais reflecteix les 
inquietuds d’un home del seu temps i 
amb vivències molt intenses fora de la 
literatura. «L’esperit de llibertat i rebel-
lia previ a la Revolució Francesa es fa 
evident», diu. Fill d’un prestigiós re-
llotger, l’autor va aprendre el funcio-
nament dels mecanismes d’aquests 
instruments de precisió i això s’apre-
cia «en l’exactitud amb què ordena les 
accions i en com aplica aquesta mate-
màtica en la intriga. És increïble».—

2016
Marcel Borràs i Mónica 

López encarnaran 
Fígaro i la comtessa 
Almaviva al Lliure.

E S C O L T A R
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Per Lluís Homar, Fígaro és 
el paper més complex de 
l’obra: «És producte d’una 

existència intensament 
viscuda. Mestre de les 

intrigues, es troba de sobte 
amb una situació nova per 
a ell quan descobreix que 
el seu mentor i protector, 
el comte Almaviva, està 
maniobrant per seduir 

la dona que estima i que 
s’haurà d’enfrontar a 

l’abisme que li suposa 
aquesta imprevista 

situació».

INTRIGUES


