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Les noces de Figaro
Òpera buff a en quatre actes. Basada en l’obra de Pierre-Agus  n Caron de Beaumarchais. És 
considerada com una de les millors creacions de Mozart, i rebé moltes crí  ques a la seva èpo-
ca al mateix temps que recollí grans èxits en les seves representacions. 

És una obra on Mozart i Da Ponte explora les intricades relacions entre homes i dones de 
diferents classes socials, amb passió i humor, creant situacions de malentesos,  embolics i 
paranys.

També  es considera aquesta òpera com una representació de la caiguda d’una aristocràcia en 
decadència (del comte Almaviva) i l’ascens de les classes més desfavorides (Figaro).

Llibret

Lorenzo Da Ponte acabava d’arribar a Viena quan Mozart li va encarregar el llibret de la sego-
na part de les tres obres dedicades al Comte Almaviva i al seu criat, el barber Fígaro de Beau-
manchais. Giovanni Paisello primer i Rossini després varen adaptar la primera part d’aquesta 
història com òpera bufa. Mozart va escollir la segona, ambientada a la llar dels Almaviva tres 
anys després. Era considerada una obra subversiva, però Da Ponte va saber modifi car un tema 
compromès amb l’Emperador José II, dominador de l’Imperi d’Habsburg. va pensar que ningú 
esperaria trobar un missatge polí  c a l’òpera, i que el que no es podia dir, es podia cantar. Da 
Ponte va eliminar curosament els elements més sediciosos del text de Beaumarchais i es va 
concentrar amb els aspectes més còmics. Així Mozart i Da Ponte van reduir a quatre els cinc 
actes de l’original i van transformar la història evitant les al.lusions socials i polí  ques que 
podien ser problemà  ques. 

Autor

Néix el 1756, fi ll d’un compositor violinista de segon ordre, que estava establert amb l’ar-
quebisbe de Salzburg, contractat com vicemestre de capella. Leopold Mozart va tenir 7 fi lls i 
només en varen sobreviure dos Ana Maria, la primera i destacada clavecinista i l’úl  m Wol-
fang Amadeus. Mozart va néixer amb un talent i el seu pare el va sotmetre a un ensenyament 
dràs  c per aconseguir que  ngués el seu futur assegurat (que pel seu pare era un càrrec a la 
cort). Amb un viatge a Nàpols el 1771 va coneixer a Paissello, gran compositor d’òpera bufa. 

Cap el 1786 l’emperador Josep II li encarrega una nova òpera. En aquesta època Mozart escriu 
tres òperes: “Les noces de Fígaro”, “Don Giovanni” i “Cosí fan tute”. L’argument de la primera és 
un atac contra l’an  c règim però es modifi ca simulant ser un atac a les dones. Fígaro intenta evitar 
que el comte s’aprofi   de la criada, la seva futura esposa aliant-se amb personatges de la cort. Els 
personatges populars canten diferent als de la noblesa. Els populars tenen diferent ritme, sense 
frases llargues i amb ritmes de la música popular. D’aquesta manera també es dis  ngeixen social-
ment.

Estrena de l’època  

Es va estrenar l’1 de maig de 1786 al Burgtheater de Viena. L’òpera va ser ben rebuda pel pú-
blic. Fins a cert punt el camí fou aplanat per la duradora popularitat de “Il Barbieri” de Paisello 
a Viena. Al desembre va ser representada a Praga, on va recollir un èxit encara major que a 
Viena. La seva música aviat va circular amb arrenjaments per instruments. Al 1789 va tornar 



als escenaris de Viena amb dues noves àries per Susanna. La versió més coneguda però és la 
primera.

Argument.

Acte 1. Tota l’acció passa al palau del comte, prop de Sevilla. Fígaro és el criat del comte, esta 
preparant les seves noces amb Susanna, que és la donzella de la comtessa. Susanna avisa al 
seu futur marit que el comte vol seduir-la i Fígaro promet enganyar el comte amb un parany.

Per altre banda Marcelina, la criada, demana ajut al doctor Bartolo perquè ella té un contrac-
te signat per Fígaro on es compromet a casar-s’hi.

Entra a l’acció el patge Querubí  (enamoradís de qualsevol dona) escapant-se del comte que l’ha 
sorprès amb Barbarina, la fi lla del jardiner. Querubí aprofi ta per confessar-li a Susanna que està 
enamorat de la comtessa. Apareix el comte i Querubí s’amaga. El comte intenta seduir a Susanna, 
però s’ha d’amagar perquè entra Basílio (el professor de música) per explicar a Susanna que el 
Querubí coqueteja amb la comtessa. Al sen  r aquesta acusació el comte surt de l’amagatall tot fu-
riòs i descobreix al patge amagat adonant-se que ha sen  t la seva primera conversa amb Susanna.

En aquest moment, entra Fígaro  amb uns quants vilatans per felicitar al comte per renunciar 
al seu “droit du seigneur”. El comte perdona Querubí del seu coqueteig amb la comtessa però  
decideix enviar-lo  a una missió militar per a allunyar-lo.

Acte 2 La comtessa, a la seva habitació, demana a Deu que l’ajudi a recuperar l’amor del seu 
home i li explica les seves penes a Susanna. Fígaro i Susanna ideen un pla per treure a la llum 
les infi delitats del comte: una trobada amb Susanna, però en el seu lloc aniria Querubí dis-
fressat.

Querubí va a confessar els seus sen  ments a la comtessa, que no el pren en serio i Susanna 
comença a disfressar-lo. El comte torna de sobte d’una cacera després de rebre una carta 
anònima escrita per Fígaro. Querubí s’amaga en un armari i la comtessa diu que es tracta de 
Susanna, però el comte desconfi a i es fa acompanyar per la comtessa a cercar una eina amb 
la que obrir l’armari. Susanna obre l’armari ràpidament i fa sor  r a Querubí per la fi nestra de 
l’habitació i es tanca dins l’armari.

La comtessa confessa al seu marit que és Querubí qui està tancat a l’armari, però diu que el 
noi és innocent, en canvi, la que surt de l’armari és Susanna. La comtessa simula indignació 
per la desconfi ança del comte, que li suplica perdó. Fígaro entra i anuncia que tot està llest 
pel casament, el comte l’interroga sobre la carta anònima. Fígaro diu que no en sap res del 
tema. El jardiner Antonio ,  et de Susanna, entra i es queixa de la destrossa que ha fet al jardí 
algú que ha saltat per la fi nestra. Fígaro diu que ha sigut ell, però Antonio mostra una nota 
que sembla confi rmar que el culpable és Querubí.  Apareixen Marcellina, Bartolo i Basilio i 
mostren el contracte de matrimoni signat per Fígaro.

Acte 3. En una habitació del palau decorada pel casament, la comtessa demana a Susanna 
que organitzi una trobada amb el comte i que hi anirà ella mateixa disfressada de Susanna. 
Susanna accedeix i li diu a Fígaro que ja ha guanyat el cas. El comte ho sent i planeja vengar-se 
d’en Fígaro.

Marcellina i Bartolo entren amb el notari i demanen que Fígaro pagui si no es casa amb Marcellina. 
Es descobreix que Fígaro en realitat és el fi ll perdut de Marcellina i Bartolo, pel que s’abracen quan 



entra Susanna que en un principi mal interpreta la situació. Al fi nal es decideix que hi haurà doble 
casament. Barbarina suggereix que Querubí es disfressi de dona i així podria assis  r al casament.

La comtessa dicta a Susanna una carta confi rmant la trobada amb el comte i la amb un fermall 
seu. Durant l’inici del casament Susanna li dona la carta al comte.

Acte 4.  Per la nit, Barbarina lamenta la pèrdua del fermall que li va donar el comte perquè el retor-
nés a Susanna. Entra al jardí de palau però s’amaga quan Fígaro convençut que la seva dona li és 
infi del, es presenta amb Bartolo i Basílio com a tes  monis. Fígaro s’indigna per la infi delitat de les 
dones i s’amaga quan apareixen Susanna i la comtessa (que s’han intercanviat la roba) seguides de 
Marcellina. Querubí entra i coqueteja amb la comtessa (Susanna) i quan apareix el comte, el patge 
s’amaga. El comte intenta seduir la Susanna (la comtessa), mentre Fígaro enfurismat ho veu tot i 
al fi nal surt. Fígaro explica a la comtessa (Susanna) el que passa, però Susanna s’oblida de canviar 
la veu i Fígaro la sedueix sabent que és la seva dona.

El comte, que pensa que Fígaro està deduint a la comtessa, l’atrapa i convoca a tots els as-
sistents com a tes  monis. L’aparició de l’autèn  ca comtessa disfressada de Susanna deixa al 
comte perplexa i demana perdó a la seva dona. La comtessa el perdona i comença la festa.

Muntatge 

Emilio Sagi fa fer al Teatre Real de Madrid, el muntatge de “El barber de Sevilla” que varem 
veure a la primera temporada d’Opera de Cine. El muntatge que veurem ara, també al Teatre 
Real de Madrid, Emilio Sagi ens mostra l’interior d’un palau de Sevilla. La decoració és tan 
elegant com sòbria. Al primer acte ens mostra dos escenaris el del primer pla (l’habitació mig 
moblada) on passa l’acció i en segon pla (un pa   andalús) on es reforça la trama, ja sigui mos-
trant als criats feinejant o fent el tafaner. Al tercer acte fa servir la transparència del teló per 
remarcar la confi dencialitat de la conversa. A l’úl  m acte el llum reforça l’ambient d’amagatall 
de la trama i la transparència del teló també serveix per preservar la confi dencialitat.

El vestuari també serveix per diferenciar el món dels personatges, així els criats semblen trets 
dels quadres de Goya. El color del vestuari remarca els protagonistes i fi ns i tot diferencia les 
associacions dels personatges a les diferents trames (Marcellina, Bartolo i Basílio vesteixen 
amb una gama freda mentre que Susanna i Figaro en una de calenta).

Intèrprets

Comte d’Almaviva Ludovic Tèzier
Comtessa d’Almaviva Barbara Fri  oli
Fígaro Luca Pigaroni
Susanna Isabel Rey
Querubí Marina Comparado
Marcellina Janne  e Fiseber
Bartolo Carlos Chausson
Basílio Raúl Giménez
Don Curzio Enrique Viana
Barbarina Soledad Cardoso
Antonio  Miquel Sola
Director  Jesús López Cobos
Muntatge Emilio Sagi


