
a Don Basilio a buscar al notari per es  pular el contracte matrimonial amb la seva pupil·la.  Mentrestant 
el Doctor, per desacreditar al seu rival, fa creure a Rosina que Lindoro i Fígaro estan conjurats contra ella 
per conduir-la als braços d’un altre: el comte Almaviva, com si aquest i Lindoro fossin persones diferents. 
Per demostrar-ho li mostra la carta que li va lliurar el mestre de música. La noia en la seva confusió i per 
despit accedeix a casar-se amb el vell tutor i li confessa les intencions de Lindoro de recollir-la aquella nit. 
El Doctor decideix deixar fer al seu rival per sorprendre’ls in fragan  .

Entren Fígaro i Almaviva pel balcó, mullats per la pluja i Rosina expressa la seva decepció pel parany que 
creu que li han fet. Llavors el comte revela la seva veritable iden  tat: Lindoro i Almaviva són la mateixa 
persona, Rosina queda meravellada i la parella es torna a declarar el seu amor. Quan se’n volen anar 
es troben que els hi han pres l’escala per baixar del balcó. Entra Don Basílio acompanyat del Notari, i 
el comte torna a subornar-lo per poder celebrar les noces entre ell i Rosina, aprofi tant la presència del 
Notari. Un cop casats entra Don Bartolo, que ha sigut qui ha tret l’escala del balcó, el que ha accelerat el 
matrimoni que ell volia evitar. (una inu  le precauzione) 

Intèrprets:

El comte d’Almaviva Juan Diego Flórez
Bartolo Bruno Pra  cò
Rosina Maria Bayo
Fígaro Pietro Spagnoli
Don Basílio Ruggero Raimondi
Fiorello Marco Moncloa
Berta Susana Cordon
Un uffi  ciale Enrique Sanchez Ramon
Ambrogio Antonio Ortega
Un notari Jose antonio Sanguino
Cor de la comunitat de Madrid Director Jordi Casas
Orquestra  tular del Teatre Real Director Gianluigi Gelme   

Muntatge

El director d’escena és Emilio Sagi. 2005. El decorat va sor  nt al ritme de la música de l’obertura, va 
emergent des de la foscor, la nit. El decorat es forma i transforma constantment davant del públic. Tota 
l’escenografi a està inspirada en el segle XVIII, quan l’an  c règim dona pas a la il·lustració, moment segons 
el director d’escena, d’inestabilitat, on tot es mou i res és segur inclòs el decorat. La vitalitat de la gent 
del carrer andalusa es mostra amb tota la ges  culació d’inspiració fl amenca que serà evocada al llarg de 
tota l’òpera. L’escenografi a també serveix per reforçar el missatge de l’autor, com per exemple en la can-
ço de la “Calumniante”. Amb el vestuari es diferencia clarament el món dels personatges ancorats en el 
passat, en blanc i negre, i el d’aquells que intenten cercar la seva llibertat, com Rosina,  que va introduint 
a l’escena una nota de color. Amb el triomf de l’amor es va trencant la bicromia de l’escena donant pas 
progressivament als colors fi ns la apoteosi fi nal. Els feliços enamorats s’allunyen en un globus aerostà  c, 
aparell insegur que simbolitza la fragilitat d’aquesta llibertat somniada, perquè en la següent obra de 
Beaumarchais la ru  na del matrimoni i les infi delitats del Comte Almaviva faran tornar el globus a terra.

La cançó que més m’agrada:

Aquesta sempre és una tria di  cil, però per mi la úl  ma del primer acte és el moment d’apoteosi, quan 
totes les veus i el cor entonen “Eh, di casa ... buona gente!” Però ara la pregunta és per vosaltres. Quina 
cançó o part de l’obra us ha agradat més?
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El barber de Sevilla de Rossini
Òpera bufa en dos actes.

Aquesta és la primera de les tres històries escrites per Beaumarchais al 1775, obra de la qual 
s’havien fet diverses adaptacions, com la llavors encara famosa de Giovanni Paisiello. Mozart va 
escollir la segona part de la història a l’òpera “Les nozes de Figaro”.

Es una obra plena d’enganys i escenes còmiques on s’expliquen les trifulgues d’un jove noble 
espanyol enamorat de Rosina, la pupil·la del doctor Bartolo, que la té tancada i vigilada doncs es 
vol casar amb ella per la seva herència. 

Llibret

Rossini signà un contracte amb el duc Francesco Sforza-Cesari (empresari teatral de l’època, teatre 
Argen  na de Roma) pel que es comprome  a a escriure, pel mes següent, una òpera bufa sobre la 
versió de Jacopo Ferre    (re nombrat poeta de Roma) del Barbero de Sevilla. Però a Rossini no li agra-
dà el libreto proposat per Jacopo i decidí recorre al talent de Cesare Sterbini, que amb dues setmanes 
enlles   el llibret amb el  tol “Almaviva, ossia l’inu  le precauzione”, per diferenciar-se de les altres 
versions i que Rossini musicà en tan sols dues setmanes (600 pàgines). Sembla ser que l’obertura de 
la seva opera seria “Aureliano in Palmira” la u  litzà també en El barber de Sevilla.

Autor  

Gioacchino Rossini 1792-1868. És una de les fi gures més importants de l’òpera del segle XIX. Va reno-
var l’estructura de l’òpera, feia servir sempre un ritme con  nuo amb escenes exagerades, creant una 
obra còmica de parella única amb més ritme a fi nal d’acte, amb tots els personatges en escena. Ros-
sini en aquesta obra va escriure totes les ornamentacions de les àries i no va deixar als intèrprets cap 
marge per a la improvisació, cosa que era caracterís  ca de la tradició operís  ca del segle XVIII. L’ús 
del creixento és també una de les seves caracterís  ques (en aquesta òpera l’ària Calumniante, n’és un 
exemple). Rossini és un apassionat de l’es  l virtuós, l’anomena’t “bel canto”. Ell mateix interpretava 
sovint pels salons de l’època als anys 1820 la famosa cançó “Largo al factotum”.

Les seves òperes són molt variades amb temà  ques històriques, de Shakespeare, romàn  ques i 
bufes, normalment combinava les composicions entre sèries i bufes.

Estrena de l’època

L’estrena es va fer el 20 de febrer de 1816,  al teatre di Torre Argen  na, amb el nom de “Almaviva, 
ossia l’inu  le precauzione”. Va ser un fracàs absolut, xiulada tota l’estona, sembla ser que va pa  r un 
boicot dels incondicionals de Paisiello. El cert és que a la segona representació l’èxit ja va ser notori.  
Al cap d’uns quants mesos Rossini va canviar-li el  tol per l’actual . Però El Barbero de Sevilla va resul-
tar una obra molt agradable per una audiència internacional, fi ns i tot qui tenia poc coneixement de 
l’italià podia seguir tots els recons de la trama. En defi ni  va aviat es va considerà la millor òpera bufa 
de principis del segle XIX. Traduïda a moltes llengües és la única obra de Rossini que s’ha man  ngut 
ininterrumpidament en escena, conver  nt-se amb el temps en la imatge de de l’autor.

Argument

Acte I. El Comte d’Almaviva enamorat de la bella Rosina, jove pupil·la del Doctor Bartolo, a la que 
segueix des de Madrid fi ns a Sevilla, que és on passa l’acció. Per poder acostar-s’hi es fa passar per 
un estudiant anomenat Lindoro. A la primera escena el comte ofereix una serenata sota el balcó de 
Rosina, sense èxit, paga als músic i s’espera a la plaça. Apareix en escena Fígaro “barber de qualitat” 
i intrigant nat, que en altre temps va ser criat del comte, i que s’ofereix per ajudar-lo a conquerir el 
cor de Rosina, atès que és el barber personal del Doctor Bartolo. Rosina que vol conèixer a Lindoro es 
plany de la seva cap  vitat i del control del vell àvar Doctor Bartolo. Aquests es vol casar amb la noia, 
amb l’ajut del mestre de música d’aquesta Don Basilio, per poder disposar de la seva herència. El 
compte accepta els serveis de Fígaro i ambdós ideen un pla per introduir el comte a la casa i alliberar 
a Rosina de la vigilància del doctor. 

La següent escena és dins la casa. Rosina confessa el seu amor per Lindoro a Figaro, però el Doctor 
Bartolo sospita alguna cosa i interroga als criats. Don Basilio se n’assabenta que el comte d’Almaviva 
està a la ciutat de Sevilla i amb el doctor planegen calumniar-lo  perquè se’n vagi el més aviat possible. 
El doctor decideix casar-se el mateix dia. Fígaro ho sent i informa a Rosina a més de transmetre l’amor 
de Lindoro cap a ella. La jove li dona una carta dirigida al seu es  mat. Mentre el Doctor Bartolo sospita, 
arriba Alamaviva disfressat de soldat i amb un fals document que exigeix a Bartolo el dret a ser allotjat 
a la casa. Per confondre fi ngeix anar borratxo i discuteix amb el doctor. Quan aquest es despista Alma-
viva li dona a Rosina una carta, Bartolo se n’adona però Rosina es a temps per canviar la carta per una 
llista. La noia es queixa de les acusacions del seu tutor i Almaviva surt en la seva defensa, espasa en 
mà, el doctor demana auxili i ve la força pública. Quan van a agafar al soldat, aquest dóna a conéixer 
la seva condició de comte i queda en llibertat davant la sorpresa de tothom.

Acte 2. Almaviva es presenta davant de Bartolo disfressat de mestre de música. És un nou pla de Fíga-
ro: fer creure al Doctor que el veritable mestre de música (Don Basilio) es troba malalt, i ha enviat a un 
jove alumne, anomenat Don Alonso, per subs  tuir-lo. A més a més Don Alonso simula que ajudarà al 
doctor a casar-se amb Rosina. Per demostrar-ho li dona la carta d’amor que li va fer arribar Rosina, com 
si l’hagués aconseguit per mitjans no gaire nets i volgués u  litzar-la a favor del Doctor.

Comença la lliçó de música i mentre canten (una inu  le precauzione) Almaviva promet a Rosina treure-
la de la casa. Entra Fígaro que vol afaitar al doctor per distreure’l, li demana el clauer on hi ha les claus 
de l’armari dels u  llatges d’afaitar i també la clau del balcó de Rosina. Fígaro l’agafa d’amagat. Per des-
gràcia, entra Don Basilio (qui Bartolo creia malalt)  i Almaviva li dona diners perquè se’n vagi,  aquest 
accepta sense entendre res. Mentre Fígaro afaita a Bartolo, Almaviva dóna instruccions a Rosina per 
la seva escapada que serà a les dotze de la nit pel balcó. Bartolo que sospita de la conversa entre la 
noia i el professor de música, acaba desemmascarant al suposat mestre i aquest fuig pintant junt 
amb Fígaro. Entra la criada que es queixa de la confusió de la casa. En la següent escena Don Basilio 
declara no conèixer al tal Don Alonso, suposat subs  tut seu.  El Doctor ja no pot esperar més i envia 


