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El Gran Teatre del Liceu de Barcelona compta amb un Projecte Educatiu que té com a
finalitat apropar al màxim nombre de persones l'art de l'òpera, la dansa i altres
espectacles, tots amb el denominador comú d'integrar la màxima qualitat artística.
El Servei Educatiu del Liceu és l'estructura que coordina el desenvolupament de tot el
Projecte Educatiu i que vetlla, en tot moment, per la correcta aplicació del mateix.
Tant els espectacles de Petit Liceu, com la resta d'activitats, es dissenyen des d'un
enfocament educatiu per tal d'esdevenir un complement i un suport a la tasca educativa
que es fa a les escoles i, també, en el sí de les famílies.
La GUIA DIDÀCTICA és el material imprescindible que acompanya cada espectacle i
cada activitat. És una eina per ajudar a preparar l'assistència a l'espectacle o l'activitat, i
aquest és un aspecte que contribueix a reforçar enormement l'experiència. És important
que l'alumnat sàpiga a on va i què s'hi esdevindrà. En aquest sentit, realitzar abans les
activitats de la GUIA a l'aula els proporcionarà elements per seguir i entendre millor
l'espectacle.
Tots els infants neixen amb predisposició a la música i és molt bo que l'entorn ofereixi tot
els recursos possibles per contribuir a una estimulació natural, que acompanyi el
creixement dels més petits, sempre a través d'experiències plaents.

Recomanacions per gaudir d'un bon espectacle
Un teatre d'òpera i dansa, una sala de concerts, un auditori, són espais en què hi anem a
viure una experiència excepcional: el contacte en viu i en directe amb l'expressió artística.
Els qui fan això possible són els músics, els cantants, els ballarins, els actors i tot un equip
de creadors, de productors, de pedagogs i de tècnics que hi posen tot l'esforç per oferir la
màxima qualitat en l'espectacle.
Mentre gaudim de l'espectacle es fa imprescindible col·laborar per construir entre tots
l'ambient òptim. Aquest ambient impregnarà la sala i, un cop s'hagi acabat l'espectacle,
ens en quedarà un bon record a tots plegats.
Assistir a un espectacle és una ocasió ideal per treballar amb l'alumnat la competència
social i ciutadana, ja que hi podem veure presents els valors de responsabilitat social,
respecte i empatia amb allò que succeeix a l'entorn, entre d'altres.
Des del Servei Educatiu del Liceu volem agrair al professorat que s'implica amb el seu
alumnat educant en aquests valors. Us adrecem a un full de recomanacions per contribuir
a formar un bon espectador desitjant que això ens ajudi a gaudir a tots plegats d'un bon
espectacle.
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Un jove barber de Sevilla al Liceu
Ja fa temps que coneixem a Fígaro, el barber de Sevilla del compositor Rossini, perquè
el Petit Liceu va fer-ne una producció fresca i dinàmica que l’hem pogut veure i escoltar
des de l’any 2003. El nou espectacle El jove barber de Sevilla suposa un pas endavant
en el coneixement d’aquest personatge i la seva història, suposa la participació cantada
per part del públic.
Que el públic cantés dues cançons durant una òpera va ser una realitat en l’òpera
Guillem Tell de Rossini. En la producció d’El Jove barber de Sevilla, la participació
cantada és molt més rellevant i significativa. Suposa un repte per part de mestres i
alumnes perquè implica el coneixement conscient de l’argument i la responsabilitat de
cantar en moments concrets, tot acompanyant les veus dels personatges. Suposa
endinsar-nos dins l’òpera i estar atents al gest del director d’orquestra quan ens indiqui el
moment de cantar. Gaudir de la veu i el cant, comprovar la importància de l’atenció i la
memòria, sentir-se part important de la trama..., són alguns dels objectius que ens
proposen amb aquesta nova producció.
L'òpera còmica El Jove barber de Sevilla està carregada d'embolics argumentals que la
fan divertida i a la vegada complicada als ulls - orelles de primers oients. Més que mai, cal
preparar la representació amb l'explicació de la història i l’estudi de les cinc cançons
participatives. A més, també podem fer una bona tria d’altres fragments musicals de
l’òpera per captar la brillantor de les àries i el fluir argumental dels recitatius. Aquesta
guia us vol ajudar per acomplir aquesta fita.
El jove barber de Sevilla és una òpera amb tots els ingredients musicals del compositor
belcantista Gioacchino Rossini (1792 – 1868). Durant la representació escoltarem: àries
farcides d’ornamentacions (coloratures) de la decidida i jove Rosina; melodies rítmiques
i còmiques (buffes) del tutor Don Bàrtolo i del maliciós professor de música Don Basílio;
àries plenes de diversió i humor del Comte d’Almaviva i el barber Fígaro. Haurem de
posar molta atenció als recitatius que ens guiaran en l’acció i l’argument.
La música del barber Fígaro ens agradarà perquè té:
-

moments de serenitat i malenconia del Comte d’Almaviva: Ecco, ridente in cielo
[Rient a dalt del cel]; Io son Lindoro [Jo sóc Lindoro]

-

duets plens d’ironia i enginy entre Fígaro i Almaviva: Delle monete... [De les
monedes el so ja sento]; entre el Comte i Bàrtolo: Ehi di casa! Bona gente! [Que hi
ha algú? Gent de pau!]

-

fragments còmics de gran riquesa rítmica com l’ària de Don Bàrtolo: A un dottor
della mia sorte [A un doctor del meu caràcter]; l’ària de Fígaro: Largo al factotum
[Pas al factòtum de la ciutat]

-

estones de dramatisme intens amb l’ària de Don Basílio: La calunnia [La
calúmnia]

-

concertants a 5 veus: Don Basílio, com esteu?

-

l’ària amb difícils coloratures de Rosina: Una voce poco fa [Fa molt poc que una
veu]

L’enginyós Fígaro estarà acompanyat per sis cantants embolcallats per una orquestra.
L’òpera El jove barber de Sevilla és una producció del Gran Teatre del Liceu i ASLICO
(Associazione Lirica e Concertistica de la ciutat de Como, Itàlia). L’adaptació del text a la
música ha estat obra de Francesc Vidal.
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La Guia didàctica que us presentem està centrada en sis àmbits:
1. Gioacchino Rossini
Ens endinsem d’una manera general en la seva vida i obra. Exposem alguns
detalls que ens fan proper el músic i a la vegada ens permeten presentar-lo de
manera planera a l’alumnat de les nostres aules. Així, a l’apartat Propostes de
treball, indiquem una activitat amb imatges que defineixen Rossini partint de les
dades biogràfiques que aportem.
2. Il Barbieri di Siviglia vs. El jove barber de Sevilla
L’òpera que escoltarem al Petit Liceu és una reducció adaptada per a infants de Il
Barbieri di Siviglia, feta per l’equip del projecte Opera Domani, provinent de Itàlia.
(http://operadomani.org/). Té una durada d’uns 70 minuts.
En aquest apartat, presentem l’òpera estrenada a Roma l’any 1816: com es va
gestar, algunes anècdotes de la seva estrena i els seus personatges.
Exposem també el resum de l’adaptació argumental de l’òpera El jove barber de
Sevilla amb imatges de la producció operística italiana que es poden trobar al web
del Liceu.
(http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/el-petit-liceu-escolar/el-jovebarber-de-sevilla)
3. La música i les veus de l’òpera Il Barbieri di Siviglia
Aquest bloc incideix en les característiques musicals de l’òpera i en les veus dels
seus protagonistes amb explicacions dels moments musicals més rellevants. Hem
il·lustrat cada ària amb fragments de l’òpera original, extrets de YouTube
(producció del Teatro Real de Madrid. 2005. DECCA).
4. Partitures de la participació cantada
Aquesta òpera és participativa. Els nens i nenes que assistiran a la representació
hauran de treballar a l’aula de música cinc fragments musicals, fet que els
implicarà atenció en la trama argumental i responsabilitat en la participació coral
conjunta.
Les partitures que presentem a la guia són per a cor sol.
Al web del Liceu hi podreu trobar els àudios i les partitures del cor amb piano.
5. Propostes de treball
Les activitats didàctiques presentades suposen una oferta oberta i ampliable que
suggereixen idees de treball. Cada activitat està presentada en una única pàgina
per afavorir-ne còpies per a l’alumnat.
6. Materials de suport
Hi aportem un llistat de lectures per endinsar-nos en el coneixement del món de
l’òpera. Hem incorporat un seguit d’enllaços a Internet per ampliar continguts
sobre Rossini i la seva obra.
[Tots els enllaços a Internet continguts en aquesta Guia eren actius en data: 1 de
setembre 2017]
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Gioacchino Rossini
Gioacchino Rossini va néixer un 29 de febrer de 1792 (dia
de traspàs!) a la ciutat italiana de Pesaro. Era el fill únic
d'un trompetista de la banda local del poble i d'una cantant
d'òpera de segona fila, que havia d'aprendre's els papers
de les òperes de memòria, perquè no sabia llegir música.
La modesta formació musical dels pares va motivar que
volguessin pel seu fill una instrucció musical bona.
Com a estudiant Gioacchino va mostrar des de molt jove
unes notables aptituds musicals, ho demostra la seva
primera òpera escrita quan tenia 14 anys: Demetrio e
Polibio (1806). Aquest mateix any Rossini va ser admès a
l'Acadèmia Filharmònica de Bolonya, on pogué estudiar
música i consultar les obres de Mozart i Haydn. L'Acadèmia
de Bolonya era l'únic lloc de tot Itàlia on es podien trobar les
partitures dels dos músics alemanys. El seu estudi li permeté millorar les nocions de
llenguatge musical i composició.
Rossini ampliarà l'orquestra, donant més importància als instruments de vent, fins
aleshores poc presents en les orquestres italianes. També donà a l'orquestra una
sonoritat més potent amb la incorporació de crescendos i diminuendos, que fan que la
música vagi progressivament de la tensió al relaxament,
canvis molt apreciats per l'espectador. Un bon exemple
d’aquests canvis de dinàmiques orquestrals seria la
incorporació a les seves òperes de tempestes, com les
que escoltem a les òperes: Il barbiere di Siviglia, La
Cenerentola, Guillaume Tell, L'italiana in Algeri... Potser
per aquest motiu trobem una caricatura del compositor en
la portada de la revista Le Hanneton (1878) que el
presenten amb campanes i canonades.
Als 18 anys començava la seva carrera com a compositor
d'òperes professional, amb l’òpera buffa, La cambiale di
matrimonio. Va ser un èxit de públic a Venècia. Tot i així,
sembla que els músics de l'orquestra van fer una petita
revolta: deien que aquella partitura no es podia tocar.
Argumentaven que hi havia massa instruments que
tocaven alhora i que tanta quantitat de soroll els
destorbava. També van revoltar-se perquè creien que era
un òpera feta per un principiant que no en sabia prou.
Rossini tenia molta habilitat i musicalitat en compondre òperes bufes -còmiques- fet que
el van convertir en un dels compositors més sol·licitats i reclamats del seu temps arreu de
l’Europa musical. Els empresaris de les principals òperes europees (Venècia, Milà, Nàpols,
Roma, Viena, París...) li demanaven constantment nous repertoris per encàrrec, per tal
d'omplir les temporades amb nous espectacles. Ell les enllestia amb molta facilitat.
Imaginem-nos, va compondre 39 òperes en uns 20 anys, quasi una òpera i mitja per any!
Les òperes bufes eren la seva especialitat i les més esperades pel públic d’arreu. Les
més conegudes i interpretades de Rossini són: L'italiana in Algeri (La italiana a Alger,
1813), Il turco in Italia (El turc a Itàlia, 1814), Il barbiere di Siviglia (El barber de Sevilla,
1816) i La Cenerentola (La Ventafocs, 1817).
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Després de la seva darrera composició operística, Guillaume Tell (1829), Rossini es va
retirar a Passy, prop de París. Tot i la seva productivitat inicial, va passar 39 dels seus 76
anys de vida sense escriure cap més òpera.
A partir dels 37 anys, Rossini va viatjar a moltes ciutats d’Europa, on a més d'augmentar la
seva fama, guanyà molts diners fent concerts i donant classes de música. Aleshores es va
dedicar a ell mateix; li agradava la tranquil·litat i els bons aliments, recollia el fruit de la
seva fama. A Passy, organitzava vetllades musicals els dissabtes a la nit que es van fer
famoses, on hi eren convidats la crême dels músics joves i artistes del moment. Rossini
acostumava a composar petites peces, els seus “pecats de vellesa” com El duet del gats.
Va viure fins els 76 anys sense tornar a crear novetats musicals importants, però envoltat
d'admiradors/es que el festejaven. Morí prop de París el 13 de novembre de 1868. Les
òperes de Rossini van restar en l'oblit fins els anys 60 del segle XX, que van tornar a
posar-se en cartellera. Actualment, és un compositor apreciat per cantants i públic.
El Servei Educatiu del Gran Teatre del Liceu ha adaptat tres de les seves òperes més
conegudes: El Superbarber de Sevilla, La Ventafocs i Guillem Tell. Amb aquesta nova
versió d’ El jove barber de Sevilla fa l’opció d’apostar per una òpera més participativa
per part del públic. (Les guies didàctiques d’aquests obres les podeu trobar al web del
Liceu: http://www.liceubarcelona.cat/ca/guies-didactiques)

 Rossini era un bon vivant
Rossini sabia gaudir de les bones menges. Se'l coneix com a
compositor i cuiner brillant; hi ha receptes de cuina que se li
atribueixen i d'altres que se li han dedicat. Encara ara hi ha
plats que porten el nom del compositor, com els canelons a la
Rossini -sinó comproveu-ho en el menú de molts restaurants-.
Com a bon gastrònom italià li agradava cuinar amb tòfona i
amb fetge gras o foie-gras.
Diuen que Rossini era un devorador de macarrons. Sembla
que es va gastar una fortuna intentant posar a punt una
màquina per fer macarrons. Quan es va instal·lar a París els
va popularitzar. Assegurava que per fer uns bons macarrons
era imprescindible una bona pasta, una excel·lent mantega,
salsa de tomàquet i un bon formatge parmesà. Després de
coure la pasta els hi injectava foie-gras amb una xeringa i els
tornava a posar al foc amb mantega i tòfona.
Rossini deia que menjar, cantar, estimar i digerir eren els quatre actes de l’òpera bufa de
la vida.
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Il Barbiere di Siviglia vs. El jove barber de Sevilla
 Una òpera buffa
La merescuda fama de Rossini es deu especialment a la seva aportació a l’òpera buffa,
o òpera còmica italiana, un gènere característic del segle XVIII, que el compositor va
saber revitalitzar fins ben entrat el segle XIX. Il Barbiere di Siviglia n’és un dels seus
màxims exponents.
Rossini fou el compositor més popular d’inicis del segle XIX. Captivava a l’audiència pels
seus divertits personatges plens d’ironia i bon humor. Coneixia bé el domini virtuosístic
de la veu: el bel canto (designa un estil de cant que es caracteritza per la bellesa del
timbre i per la recerca de la virtuositat vocal sense tenir en compte l’acció dramàtica) i les
dificultats en les coloratures (capacitat de la veu en executar successions de notes amb
molta rapidesa) eren unes de les seves especialitats. Componia expressives i belles
melodies que quedaven enganxades a la memòria dels qui anaven a l’òpera. Tenia una
brillant habilitat per capturar l’acció teatral i argumental. Tots aquests atributs els trobem
a l’òpera Il Barbiere di Siviglia, que s’ha convertit en una de les obres preferides de tots
els públics.

 Les fatalitats de l’estrena
L’any 1815, Rossini estava treballant per l’empresari
Domenico Barbaja al Teatre San Carlo de Nàpols. El seu
contracte li permetia dos mesos i dues setmanes de
llibertat, un temps que podia disposar per treballar en
una altra ciutat o per fer unes merescudes vacances.
Amb vint-i-quatre anys, preferí traslladar-se a Roma, al
Teatro di Torre Argentina, i compondre una altra òpera
que ja havia passat la censura, essent estrenada amb
èxit pel conegut compositor Giovanni Paisiello (1740 –
1816); la història estava extreta d’un text de 1775 de P.
A. Caron de Beaumarchais.
Ens trobem a finals d’any 1815 a Roma. En aquells moments la ciutat pontifícia sortia
d’una ocupació napoleònica i el govern volia assegurar la pau als carrers. Escassejaven
els aliments i eren temps de tensió que podien convertir-se en intents de caire
revolucionari. Els responsables dels teatres de la ciutat de Roma tenien el compromís de
posar en funcionament els seus espais per simular normalitat. Havien de complir amb les
ordres del govern sinó volien multes o represàlies. En aquestes circumstàncies
l’empresari del Teatro di Torre Argentina, el duc Francesco Cesarini–Sforza, va acceptar,
una mica a desgrat, l’encàrrec de reobrir el teatre i posar a escena una nova òpera, just
abans que acabés el Carnaval.
El jove i famós compositor Rossini fou l’encarregat de
l’estressant estrena. El llibret era de Cesare Sterbini. En quinze
dies va acabar les partitures de l’òpera: Almaviva, ossia l’inutil
precauzione, títol que volia dissimular la mateixa història
estrenada per Paisiello amb el nom de Il Barbiere di Siviglia l’any
1782.
Disposava de pocs dies per fer els darrers retocs de la nova
òpera, assajar-la i estrenar-la. Evidentment els músics no havien
tingut prou temps d’estudi i els cantants no havien assimilat el rol
del personatge ni tenien temps per memoritzar-lo. Els nervis de
les representacions van esgotar fins i tot l'empresari de Teatro di
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Torre Argentina de Roma, que va morir d'un atac de cor quatre dies abans de l’estrena.
En una carta premonitòria, escrita el 9 de gener de 1816, l’empresari Francesco Cesarini
–Sforza deia:
“Sa excel·lència, vostè entendrà el què suposa tirar endavant una obra musical de
dos actes en pocs dies: són coses que no es comprenen si no ets de la feina i que
en la primera funció no les tenen en compte els indiscrets, dels quals a Roma n’hi
ha tants. [...] El que és segur és que haver de fer les coses d’aquesta manera:
assaigs, escenes, decorats... i tot a cops geni, no m’agrada gens! I el resultat serà
posar l’obra de manera indigesta, amb els cantants sense alè. Si l’òpera no
funciona, o es queda a mig fer, o s’enfonsa, llavors tothom va en contra meu.
Ahir a la nit, després del cansament de tot el dia, vaig estar de la una a les cinc de
la matinada assajant l’òpera. Dalt de l’escenari feia un fred que semblava que
estaves al cim de la muntanya Moncenisio. Rossini, la prima dona, el tenor, tothom
tremolàvem de fred. He tornat a casa tan congelat que he necessitat més d’una
hora per escalfar-me”.
El 20 de febrer de 1816, en l’estrena de l’òpera al Teatro di Torre Argentina de Roma, tot
va anar de mal en pitjor. Expliquen que:


Al Comte d'Almaviva se li va trencar una corda de la guitarra mentre cantava la
serenata a Rosina i ella deia: “Segueix, segueix així”, de manera que el públic va
esclatar a riure.



Va passar un gat negre per l'escenari a mitja representació, d'aquells gats que les
supersticions atribueixen molta mala sort...



Don Basílio, moment abans de sortir a escena, va caure accidentalment darrera
l’escenari, de manera que va haver de sortir a cantar l'ària de La Calúmnia amb el
nas sagnant i un mocador per contenir l’hemorràgia.



En un moment donat, quan la música es feu més tranquil·la, un dels espectadors
va cridar: Questo è il funerale di Don Coglione!, fent al·lusió a l'empresari mort.
Tothom es va posar a riure, xiular i cridar tot fent bromes. La representació va
acabar amb una esbroncada general que va fer història.

Diuen que Rossini va seguir impassible durant la representació, tocant el clavicèmbal i
intentant controlar-se els nervis.
L'endemà mateix de la poc afortunada estrena, Il Barbiere di Siviglia es va anar convertint
en una de les òperes còmiques preferides de tots els públics. Inclús quan el nom de
Rossini estava molt oblidat, l’obertura de Il Barbiere s’incloïa a les programacions
d’orquestra amb molt bona acceptació.
Actualment, és una de les òperes de
Rossini més aclamades i té molt bona
acollida en les programacions dels teatres
d’òpera mundials.
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 Els personatges


El doctor Bàrtolo

El doctor Bàrtolo és un metge prestigiós. Resideix en un gran casal, en
una plaça del centre de la ciutat de Sevilla. És vell, malfiat, garrepa i
rondinaire. Se li ha concedit la responsabilitat d’educar la jove Rosina, una
noia maca i orfe.
No tan sols s’ha fet càrrec de la responsabilitat d’educar i protegir Rosina,
sinó que fins i tot se’n creu enamorat. Ha decidit casar-se ràpidament amb
ella, sinó per amor, per la força. Té molta por que Rosina s’enamori d’algú
altre, per aquest motiu la té tancada amb pany i clau a casa seva, sota
l’estreta vigilància de la seva criada Berta.



Rosina

Rosina és una noia orfe i bonica, que es veu obligada a viure a casa del
doctor Bàrtolo contra la seva voluntat, talment enterrada entre quatre parets,
com en una tomba. Rosina ha heretat un bon grapat de diners,
circumstància que també atrau al doctor.
És manyaga, respectuosa, submisa i amorosa, però també astuta i
enginyosa. Sap empescar-se excuses intel·ligents i improvisar noves
situacions per tal d'aconseguir allò que desitja: l'amor del jove Lindoro.
Està bojament enamorada de Lindoro, un jove molt atractiu que li canta
cançons de matinada sota el seu balcó. Rosina ignora que Lindoro és un
nom inventat del Comte d’Almaviva.



El Comte d’Almaviva / «Lindoro»
És un dels grans senyors de la Cort, que només veure Rosina n'ha
quedat embadalit i enamorat.
Almaviva és un comte jove que farà tot el que estigui al seu abast per
aconseguir Rosina. Cada nit li canta cançons d’amor sota el balcó i
n’espera resposta. Es posa un nom falç, Lindoro, no vol donar a
conèixer ni el seu nom ni el seu llinatge, vol assegurar-se que Rosina
l'estima no pas pels títols ni les seves grans riqueses, sinó per la seva
persona.
També es canviarà de personalitat (soldat i mestre de música) per
poder entrar a la casa on viu Rosina. Però no li resultarà gaire senzill,
donat que el doctor Bàrtolo la vigila i la té controlada per Berta, la fidel
criada.
El Comte s’ha posat en contacte amb el barber Fígaro, la persona més
manefla de la ciutat, per què l'introdueixi a la casa de Rosina.
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Fígaro

A part de ser el barber més famós de Sevilla, fa de metge, veterinari,
farmacèutic, botànic i un munt d’altres coses més. La virtut de la
modèstia no lliga amb el seu extravertit caràcter.
Canta amb naturalitat. Li agrada treballar poc i viure bé. Accepta tota
mena d’encàrrecs: el van a buscar vídues per trobar marit, joves per
seduir les noies...
El Comte d’Almaviva, que s’ha enamorat de la jove Rosina, s'ha posat
en contacte amb ell, i Fígaro es deixa convèncer, sobretot gràcies a la
gran quantitat de monedes d’or que el Comte li ofereix. No fa res sense
una retribució econòmica.
És enginyós i creatiu a l’hora de buscar solucions als problemes de
tothom. És el més simpàtic i manefla de la ciutat de Sevilla. Sap
immiscir-se en els afers dels altres, informar-se de tot per pura
curiositat, pel plaer de portar noves, per dir la seva.


Don Basílio
Don Basílio és un professor de música de caràcter murri i astut. Sap
més de xerrar que d’ensenyar música. És el professor particular de
la jove Rosina.
Don Basílio anuncia a Don Bàrtolo que el Comte d’Almaviva es
troba a la ciutat i que està bojament enamorat de Rosina.
Recomana inventar-se una història maliciosa que doni mala premsa
al Comte, que el faci aparèixer com un miserable sense escrúpols.
La proposta d’esbombar una calumnia a la ciutat de Sevilla no serà
acceptada ni duta a terme.
Farà tot el que pugui per tal d'aconseguir els papers notarials que
faran possible el casament del vell Bàrtolo amb Rosina. Es deixa
subornar fàcilment quan és recompensat generosament amb
monedes d’or.
És una persona que es mostra hipocondríaca: arriba a creure's
malalt quan Fígaro, Almaviva i Rosina li diuen que fa mala cara i té
la febre escarlatina.



Berta

És una vella criada que fa les feines de la casa de Don Bàrtolo, de qui en
rep les seves ordres.
Sempre va per feina: treu la pols, fa la bugada, obre la porta... és una criada
que intenta ser eficient. Li agradaria sentir-se més ben tractada pel vell Don
Bàrtolo, aquest, però, no li fa gens de cas; a vegades fins i tot la menysté.
Berta ha de controlar la jove Rosina, no la deixa sortir de casa, ni rebre
visites.
Berta té unes curtes i sovintejades aparicions escèniques que la presenten
molt còmica i divertida.

Gran Teatre del Liceu - Guia didàctica – El jove barber de Sevilla

9

 L’argument d’El jove barber de Sevilla
Amb l’obertura de l’òpera, interpretada per una orquestra, s’aixeca el teló.
Un espai indefinit i fosc s’obre als ulls del públic. Hi veiem bastides de fusta, amb replans
i escales, i draps que tapen objectes. També hi endevinem un espai més definit amb una
taula i cadira, estanteries amb llibres...
Mentre va sonant la música de l’obertura, la jove Rosina entra amb una espelma, escriu
una carta i torna a desaparèixer. Darrera l’escena veiem un home desorientat, el Comte
d’Almaviva, que busca entre la foscor.

Acabada l’obertura orquestral, el Comte d'Almaviva apareix a l’esquerra de l’escenari.
Encara és fosc. Canta una Serenata, un cant d’amor.
Serenata del Comte d'Almaviva
Rient a dalt del cel,
despunta la bella aurora.
I tu no surts encara,
i pots dormir així?
Surt esperança dolça,
bell ídol, vine a mi.
Fes menys cruel, oh Déu meu,
el raig que em va ferir!
Inesperadament s’escolta la veu de Fígaro, el barber de Sevilla: la ran la, la ran la, la...
El Comte s’amaga esperant que l’intrús se’n vagi.
El barber va cantant i destapant els draps que amaguen els objectes de la seva barberia:
una taula, una cadira, un armari ple d’estris de barber... Canta la seva coneguda ària
Largo al Factòtum (Pas al factòtum de la ciutat!).
Fígaro ens deixa clar qui és i com treballa a Sevilla. Aprofita totes les ocasions per
fanfarronejar d’allò que sap i demostrar-nos les seves habilitats comunicatives.
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L'ària de Fígaro
Pas al factòtum de la ciutat, deixeu!
la ran la, la ran la, la ran la la.
A la botiga que el dia despunta ja!
la ran la...
Que bonic és viure, oh quin gran plaer,
per un barber de qualitat!
Ah, bravo Fígaro, bravo, bravíssimo!
la ran la...
afortunat ets tu de veritat! Bravo!
la ran la...
Ben disposat de nit i de dia,
d’un lloc a l’altre sense parar;
millor fortuna per un barber,
i vida més noble no hi ha ni n’haurà!
La la ran la, la ran la, la ran la.
Navalles, pintes, tallants, tisores,
les meves ordres obeiran.
Tallants, tisores, pintes, navalles,
les meves ordres obeiran.
Tinc molts recursos i també ofici,
tant amb la jove, com pel senyor.
Que bonic és viure, oh quin gran plaer,
per un barber de qualitat.
Ah, bravo Fígaro, bravo, bravíssimo!
A tu fortuna mai no et mancarà.
Sóc el factòtum de la ciutat!
Almaviva reconeix el barber i li explica que ha arribat a Sevilla perseguint l’amor d’una
jove que viu casualment al costat de la seva barberia. Fígaro li comunica que és el barber
de la jove Rosina i del seu vell tutor, Don Bàrtolo. De moment, li recomana que canti una
cançó perquè la jove surti al balcó.
Canzone del Comte d'Almaviva
Si el meu nom desitgeu vós saber-lo,
dels meus llavis vós l’escoltareu.
Jo sóc Lindoro i fidel us adoro;
us vull per muller sense ni el nom saber.
De vós sempre parlant jo així,
de l’aurora al capvespre o de nit.
En la melodia que canta Almaviva s'ha posat un nom fals; ara es fa anomenar Lindoro.
No vol revelar que és un comte ric. Vol que Rosina s'enamori d'ell, més que dels seus
diners.
Rosina surt al balcó i llença la carta que durant l’obertura havia escrit. En la missiva
demana al jove que li canta, les seves intencions, l’estat i el nom. La serventa Berta, que
la controla per ordre del seu tutor Don Bàrtolo, la fa entrar dins de casa d’una revolada.
Almaviva ha de poder parlar amb ella, però el vell Don Bàrtolo no li permet visites perquè
té pretensions de casar-se amb la jove òrfena.
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Aleshores, Fígaro proposa al Comte un pla d'actuació:
-

Us haureu de disfressar de soldat.

-

De soldat? I com ho faig?

-

Avui arriba un regiment.

-

Sí! Jo conec el coronel i puc dir que és amic meu.

-

Un permís de militar i la porta s’obrirà.

-

Quina idea més enginyosa; bona pensada! Quin enginy de veritat!

Almaviva recompensa les fantàstiques idees de Fígaro amb monedes d'or:
-

De les monedes, el so ja sento...

Rosina està cansada d'estar tancada dins la casa del doctor Bàrtolo. No para de pensar
en Lindoro, el jove que cada nit li canta serenates d’amor. La jove ens canta aquesta ària
on ens mostra la seva determinació.
L'ària de Rosina
Fa molt poc que una veu
en el meu cor va ressonar.
El meu cor ferit està
i Lindoro va disparar.
Sí, Lindoro meu serà,
us ho juro, així serà!
Jo sóc molt dòcil, a més de respectuosa.
Sóc molt diligent, dolça, amorosa.
Em deixo governar, em deixo dirigir,
si em vols guiar, et puc seguir.
Però si em toquessis tu el meu punt feble,
jo puc ser una víbora jo.
Mil i un paranys, ja ho crec, faré servir.
Sens dubte, Rosina té els sentiments molt clars: se sent enamorada del jove Lindoro i de
cap de les maneres vol casar-se amb el vell doctor Bàrtolo.
Fígaro arriba a casa per pentinar-la i preparar el terreny del nou amor entre ella i
Almaviva. Amb la presència del gelós i garrepa doctor Bàrtolo, el barber s’ha d’amagar.
Berta obre la porta al doctor. Davant els crits i les preguntes amb mostres de gelosia del
vell doctor, les dues dones surten d’escena.
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Don Basílio, el mestre música de la jove, es presenta a casa i comunica al doctor Bàrtolo
que el Comte d'Almaviva ha arribat a la ciutat i que mostra un interès extraordinari per
Rosina.
La gelosia fa que el doctor s'enrabiï, però l'astut Don Basílio té una solució: proposa que
faci córrer el rumor que el Comte d'Almaviva és un canalla i un traïdor. Segur que la
calúmnia s’estendrà per tot Sevilla i posarà en cautela la opinió de Rosina, si és que es
trobés amb ell.
L'ària de Don Basílio
La calúmnia és com un vent lleuger,
una brisa delicada i gentil.
Sense que tu te’n adonis,
amb una dolçor lleugera,
ja comença a murmurar.
Piano, piano, arran de terra,
sota el nas xiuxiuejant.
Fent-se una gran taca d’oli,
va brunzint com una abella.
A l’orella de la gent,
va ficant-se destrament.
Dintre el cap i del cervell,
atordint a tots el cap.
De les boques va sortint,
la cridòria va creixent;
embranzida va agafant.
Passa d’una boca a l’altra,
sembla un tro, una tempesta.
al bell mig d’una fageda,
murmurant i retrunyint,
atemorint i fent calfreds.
Finalment el cel explota,
causant un gegant soroll.
Sentireu la canonada.
Terratrèmol, calamarsa,
un murmuri general
que fa l’aire tremolar.
Un sacseig, un terratrèmol,
un sacseig, un cataclisme,
un tumult entre persones
que fa l’aire retrunyir.
I el mesquí ja calumniat...

Participació cantada. Partitura núm. 1 (pàg.: 32)

Don Basílio està d'allò més content amb la seva proposta de calúmnia per deshonrar el
Comte d'Almaviva, però el doctor Bàrtolo no està convençut de parar-li els peus per mitjà
de rumors falsos. S'estima més preparar un contracte matrimonial i casar-se amb la jove
Rosina tan aviat com sigui possible. Li encarrega a Don Basílio d'organitzar la paperassa
del casament.
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Fígaro ha estat escoltant tot el que han dit el doctor Bàrtolo i
Don Basílio i explica a Rosina els plans que maquinen.
Rosina s'enfurisma, però el barber la posa contenta
explicant-li que el jove Lindoro n'està d'allò més enamorat.
Les seves paraules la tranquil·litzen.

-

Com es diu?

-

Ei! Nois i noies! Quin nom té?

-

Ro: RO! Si: SI! Na: NA!

-

ROSINA!!

Participació cantada. Partitura núm. 2 (pàg.: 33)

El doctor Bàrtolo sospita que hi ha alguna cosa poc clara entre Rosina i Fígaro. Intenta
descobrir perquè ella té els dits plens de tinta i la ploma està recentment utilitzada. Vol
saber si ha escrit una carta al Comte i l'ha lliurada al barber.
Desconfia de Rosina i molt enfadat li canta aquesta punyent melodia:
L'ària del doctor Bàrtolo
A un doctor del meu caràcter,
amb romanços, senyoreta?
Amb excuses no vingueu!
Li aconsello senyoreta
que n’aprengui a ensarronar.
Per què falta d’aquí un full?
Senyoreta un altre dia,
quan en Bàrtolo se’n vagi,
millors ordres als servents
de sa boca sortiran.
Les moixaines no serveixen
i menys fer la gata maula.
Si per contra decideixes
no fer cas del que jo dic,
sota pany i clau et tanco
i no et deixo ja sortir.
Rosina, desesperada, surt de l’habitació abans no s’acabi l’ària.
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Algú truca la porta, és el Comte d’Almaviva que interpreta el paper d'un soldat borratxo.
Fa un soroll espantós, cosa que no agrada gens ni
mica al doctor. El falç soldat li mostra una carta de
les autoritats militars que li dóna el dret a residir a la
mateixa casa mentre la milícia estigui a la ciutat.
Rosina reconeix de seguida el seu estimat Lindoro.
Bàrtolo descobreix que el falç soldat ha llençat una
nota a Rosina. Ella la canvia hàbilment per un paper
de la bugaderia, enganyant el malfiat tutor. Poc a poc
el doctor Bàrtolo i el soldat comencen a barallar-se:
el vell no li permet residir a casa seva i Almaviva
mostra el document que li dona dret de residència.
Davant l’enrenou, entren a l’habitació Berta, Fígaro i Don Basílio. Ningú es capaç de
posar pau ni ordre.
Els crits fan sospitar que en aquella casa hi passa alguna cosa ben greu. Un guarda de la
ciutat truca a la porta.
La forza! La forza!
Aprite qua! Aprite qua!

Participació cantada. Partitura núm. 3 (pàg.: 34 - 35)

Quan el guarda demana la documentació al falç soldat, s’adona que els papers
l’identifiquen com un comte, una autoritat a qui no pot arrestar. Tothom queda ben
descol·locat davant l’actuació inoperant de l’autoritat. Don
Bàrtolo no sap com reaccionar!
Fígaro i cantaires
Mira Don Bàrtolo,
Mira Don Bàrtolo.
Cru, fred immòbil, com una estàtua.
Ja no té aire, s’està ofegant.
Participació cantada. Partitura núm. 4. (pàg.: 36)

Després de l’enrenou, l’escena queda lliure.
De nou, truquen a la porta. Entra una figura ben estranya. Diu que és el professor Don
Alonso, que ve a donar la classe de música a Rosina, ja que Don Basílio s'ha posat
malalt.
Evidentment es tracta del Comte d'Almaviva, que s'ha disfressat per poder trobar-se de
nou amb Rosina.
El doctor Bàrtolo es deixa ensarronar quan Don Alonso li entrega una carta escrita per la
mateixa Rosina. Serà una prova evident que el vell tutor podrà ensenyar a la noia
demostrant que Fígaro està conxorxat amb el Comte d’Almaviva, home falç que vol
seduir-la com ha fet amb d’altres joves de Sevilla.
La carta, mostra de fiabilitat de Don Alonso, dona confiança a Don Bàrtolo que fa baixar
la seva pupil·la per tal que pugui fer la classe de música. Aquesta reconeix de seguida el
seu estimat Lindoro, malgrat la disfressa.
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Rosina, plena d'emoció, es comporta com si no
passés res. Ell vell s'asseu a una butaca per escoltar
la veu meravellosa de la seva estimada. S’adorm.
L'arietta de Rosina
Ah, Lindoro, estimat meu
si sabessis el què passa.
El tutor que em protegeix,
jo ja no el puc suportar.
Estimat confio en tu!
La parella disposa d'un temps preciós per mirar-se i cantar.
Entra a la casa Fígaro que pretén afaitar al doctor. D'entrada, Bàrtolo s’hi nega. El barber
es posa de mal humor, de manera que el doctor es rendeix a la seva feina. Fígaro
prepara els seus estris d'afaitar: l'escuma, el raspall, la navalla...
Necessita una palangana amb aigua. Com que Don Bàrtolo desconfia que el barber parli
amb Rosina, li dona les claus de la casa per tal que ell mateix vagi a buscar-se els estris
necessaris. Fígaro es queda amb la clau de la finestra, així els dos amics podran entrar
d’amagatotis durant la nit i rescatar la infeliç Rosina.
Talment com una aparició, es presenta Don Basílo, l'autèntic professor de música.
Resulta evident que té bona salut. Tothom queda desconcertat.
Fígaro, Rosina i el Comte d’Almaviva aconsegueixen treure's de sobre Don Basílio,
donant-li una bossa amb diners. També li fan creure que està greument malalt, que té la
febre escarlatina.
Quintet
— Rosina: Enlliteu-vos. Us ho prego!
— Comte: El cap fred hem de tenir!
— Fígaro: Malaltia! Quarantena! Vostè té l’escarlatina!
— Don Bàrtolo: Don Basílio com es troba?
— Don Basílio: Estan tots confabulats! No m’espero ni un minut!

Per fi, es pot seguir amb la feina: afaitar la
barba, fer la classe de cant i d’amagatotis
perfilar el rescat de la jove que serà a les dotze
d’aquella mateixa nit.
Tot i que Fígaro intenta ocultar la preparació del
pla, el doctor Bàrtolo, tot ensabonat, descobreix
l'engany:
-

Gentussa! Bandarres! D’acord tots estàveu
per fer-me la guitza i no parareu fins que jo
em torni boig. Marxeu bretolada! – crida el
vell tutor mentre els treu de casa amb ràbia i
fúria.
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Quan la pau torna a la casa, Don Bàrtolo li explica a Rosina que ha arribat a les seves
mans, directament del Comte d’Almaviva, una carta escrita per ella. Sembla que Fígaro hi
està conxorxat i la vol raptar per entregar-la al Comte.
Rosina es creu enganyada en veure l’autenticitat de la carta. Decebuda, explica el pla de
fuga a Don Bàrtolo i la seva determinació de casar-se amb ell.
Don Bàrtolo surt ràpidament de casa per anar a buscar Don Basílio i el notari. Finalment
pot acomplir el seu desig de matrimoni amb la jove.
Al mateix temps, Figaro i Almaviva entren dins la casa per una finestra amb una escala.
Rosina, en veure’ls, els retreu que la volen raptar per entregar-la al Comte d’Almaviva.
Aquest li confessa que Lindoro i el Comte d’Almaviva són la mateixa persona de qui ella
s’ha enamorat. Aquesta descoberta dona pau i confiança a Rosina.
Entren a la casa: el guàrdia, Don Bàrtolo i Don Basílio, convençuts d’empresonar Fígaro i
Almaviva i fer realitat el casament.
Rosina els exposa que estima el Comte d'Almaviva. El doctor Bàrtolo entén que ha
perdut la batalla i sap que no té més remei que acceptar l'estimació dels joves. Fígaro
esbossa un somriure ample, tot ha acabat tal com ell havia previst.

Quintet
Amor i joia eterna,
ens vulguin honorar!
Anem-ho a celebrar!
Participació cantada. Partitura núm. 5
(pàg.: 37 - 38)

I així acaba l’òpera. No us cregueu, però, que històries com aquesta no es repeteixen!
Fins i tot avui en dia, arreu ocorre que les persones s'enamoren i lluiten per fer realitat el
seu amor.

 Els recitatius i les àries
Els recitatius i les àries són les formes característiques del teatre musical des del seu
origen, a inicis del segle XVII, l’època barroca.
La diferent funció de cadascuna d’aquestes formes musicals té relació amb el tipus de
text de l’escriptor del llibret. Hi ha moments teatrals en què l’acció ha d’avançar i es
necessita una música dinàmica, sense repeticions, que permeti que l’argument flueixi. Hi
ha d’altres moments, en què l’acció s’atura per tal que un o més personatges expressin el
seu estat anímic, amb una música que tingui una entitat pròpia.
Els fragments parlats i dinàmics no tenen rima ni sentit poètic, sinó que formen part del
teixit argumental de la història. Els fragments cantats per un o més solistes segueixen
una versificació i una coherència mètrica. Els primers són els recitatius i els segons són
les àries.
En aquest esquema comparatiu us mostrem els trets característics de cadascuna
d’aquestes formes de cantar en òpera.
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Recitatiu

Ària

El text és lliure; pot ser més o menys llarg o
curt.

El vers és regular; té un ritme constant i
recognoscible.

El text s'assembla a la parla quotidiana.

El text s'apropa a la poesia, més que al
llenguatge quotidià.

El text va unit a l'acció; els personatges
evolucionen en l'acció.

No hi ha acció. Els personatges disposen de
temps per a expressar el seu estat d'ànim.

En l'acció hi ha preguntes i respostes; el
temps avança.

El temps queda suspès amb la música i la
veu com a protagonistes.

Es dona importància a la paraula i a l'acció.

Es dona importància a la música i als
sentiments.

L’acompanyament instrumental és simple: un
baix continu o un clavicèmbal accentua les
frases del cantant.

Acostuma a estar acompanyat per un grup
instrumental.

La música s’adapta a les paraules.

Les paraules s’adapten a la música.

El rap actual podríem considerar-lo una forma de recitatiu. (Vegeu la proposta didàctica
Gravem un rap: La calúmnia)



Els recitatius d’El jove barber de Sevilla

L’òpera El jove barber de Sevilla està farcida d’àries, que identifiquen els personatges, i
llargs recitatius que cal entendre per seguir bé el fil argumental de l’acció.
Quan els cantants expressen amb una bona dicció el seu paper i el representen
teatralment amb convicció, és fàcil seguir allò que exposen en els recitatius i en les àries.
Quan escoltem duos, trios o concertants a quatre i cinc veus on cadascú descriu els seus
sentiments i cada cantant interpreta el seu rol amb paraules diferents, a vegades es fa
més difícil copsar allò que diuen. Caldrà informar l’alumnat d’aquestes característiques.
Recomanar-los que posin atenció a la expressivitat de la música i la teatralitat escènica,
malgrat no sempre entendran tot allò que es canta.
Val a dir que aquesta producció tindrà projectada a la part central de l’escenari els textos
amb el contingut del que es canta.
Us facilitem el text d’alguns recitatius d’El jove barber de Sevilla perquè pugueu fer la
comparativa entre un text d’ària (exposats en pàgines anteriors) i un recitatiu.
Recitatiu entre Rosina i Don Bàrtolo
— Senyoreta, amb el barber hi heu parlat?
— Per què?
— Perquè jo ho vull saber.
— També ell us fa nosa? Sí que l’he vist! Hi he parlat; m’agrada, és simpàtic, que bé que
parla...; i a més és jovenet. (Apa rebenta, vell endimoniat!)
— És tan desagraïda! No hi ha dubte. És el barber qui li omple el cap d’ocells.
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Recitatiu entre Don Bàrtolo i Don Basílio
— Jo desitjo demà mateix, per força o per amor, casar-me amb la Rosina. Vós m’enteneu?
— Precisament venia a prevenir-vos, però amb cautela. A prop hi ha el Comte d’Almaviva.
— Dimonis! L’enamorat secret de la Rosina? Això ho he d’aturar!
— Cert! Però per sota mà!
— Què voleu dir?
— Sabeu què és una calúmnia o us ho explico?
— No! no ho sé...

Recitatiu entre Don Bàrtolo i el Comte d’Almaviva
-

Què voleu senyor soldat?

-

Sou vostè el senyor Garrepa?

-

Quin Garrepa?

-

Ah! Petardo?

-

Quin Petardo. Aneu a pastar fang. Doctor Bàrtolo!

-

Ara ho tinc clar! Doctor Bárbaro!

-

Un rave!

-

La semblança és molt gran, són quasi iguals.



Exemple de recitatiu i ària

En aquest exemple de l’òpera Il Barbiere di Siviglia podrem escoltar una mostra de
recitatiu i ària. És el moment en què Fígaro diu a Rosina el nom de l’home que cada
vespre li canta una serenata sota el balcó (recitatiu). Després canten un duo on
expressen el seu estat d’ànim (ària).

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar el duo entre Fígaro i Rosina)

(Aquest fragment és un dels moments previs a la participació cantada del públic)
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 L’argument en sis esquemes

ESQUEMA 1:

EN UNA PLAÇA DE SEVILLA

PRESENTACIÓ DE LA RELACIÓ CLANDESTINA

ROSINA

COMTE D’ALMAVIVA = LINDORO

FÍGARO

PRESENTACIÓ DEL MOTOR DE L’ACCIÓ
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ESQUEMA 2:

A CASA DE DON BÀRTOLO

COMPLICITAT

COMPLOT: CALÚMNIA

ROSINA - FÍGARO

BÀRTOLO - BASÍLIO
Orelles que
escolten
Preparar
contracte
matrimoni
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ESQUEMA 3:

CONVERSES AMB ROSINA

ROSINA

FÍGARO

Il·lusió:
Qui és Lindoro?
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ESQUEMA 4:

EL COMTE D’ALMAVIVA (SOLDAT) VOL ALLOTJAMENT

Carta per nota de bugaderia

SOLDAT

ROSINA

BÀRTOLO

Baralla

AUTORITAT

Desconcert:
No hi ha detenció
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ESQUEMA 5:

EL COMTE D’ALMAVIVA, UN NOU MESTRE DE MÚSICA

Lliçó de cant
Pla de rescat

S’adorm

Don ALONSO

ROSINA

BASÍLIO

BÀRTOLO

FÍGARO

Complicitat
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Hipocondríac

ESQUEMA 6:

UN FINAL FELIÇ

No compren res

BERTA

BÀRTOLO

ROSINA

COMTE D’ALMAVIVA

FÍGARO

Obstacles
superats
Engany

Diàleg

Desil·lusió

Resolució
de l’equívoc
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La música i les veus d’ Il Barbiere di Siviglia
Presentem els fragments de les àries més conegudes que donen a conèixer els
personatges i les seves veus. Cada ària presenta un personatge i és bo que l’alumnat les
conegui per poder reconèixer-les durant l’òpera. Presentem les àries en l’ordre que
s’escolten a l’òpera original.
En aquest apartat no hem inclòs la forma musical dels recitatius, molt importants en les
òperes de Rossini perquè donen a entendre el fil argumental. (Veure la seva explicació a la
pàgina 17).



L’obertura

Una obertura és un fragment orquestral amb la que s'inicia una representació operística.
Antigament prenia el nom de Toccata i/o Simfonia. Hi ha dos models fonamentals que la
defineixen segons la seva estructura: obertura francesa (amb tres seccions: lenta, ràpida
i lenta) i obertura italiana (ràpida, lenta, ràpida). Al llarg de la història, la relació entre
obertura i representació s’ha anat fent cada vegada més estreta, fins a aconseguir que la
música anticipi l'acció i el clima que es durà a terme en l'òpera. Sovint quan acaba
l’obertura s’aixeca el teló. Moltes obertures operístiques s’han consolidat com a peces de
concert en el repertori de les orquestres simfòniques, la de Il Barbiere di Siviglia n’és un
bon exemple.
Amb l'obertura de Il Barbiere di Siviglia destaquem l'habilitat de G. Rossini per crear
melodies encomanadisses. Aquesta obertura té uns set minuts de durada. L'orquestra va
alternant passatges rítmics i melodies més tranquil·les. Ben segur que després d'una
primera audició, les seves alegres melodies difícilment podran escapar-se de la nostra
memòria.
Curiosament, aquesta obertura tan popular, no va ser escrita originàriament per l'òpera Il
Barbiere di Siviglia, sinó que Rossini va aprofitar una obertura escrita anteriorment per a
una òpera tràgica: Elisabetta regina d'Inghilterra, estrenada el 4 d’octubre de 1815 a
Nàpols. Rossini era un geni del reciclatge musical!

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’obertura)



L’ària de Fígaro

Una ària és el solo per excel·lència de l’òpera. És el moment de lluïment de la veu i
acostuma a ser el moment més esperat de la representació. En una òpera de l’època
de Rossini poden haver-hi una dotzena d’àries. Té una certa extensió en la que un
personatge pot expressar els seus sentiments o les seves impressions. En el transcurs
de l'ària no hi ha acció. Segons el seu caràcter l'ària pot ser lenta i lírica (cantabile),
amb nombroses agilitats (di bravura) o amb acompanyament musical molt elaborat
(concertata). La més coneguda i que pot ser utilitzada pedagògicament per la seva
clara estructura és l'ària da capo (A - B - A).
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L’ària de Fígaro Largo al factòtum és de les més conegudes de l’òpera.
Fígaro es presenta de matinada, quan tota la ciutat encara dorm, improvisant una melodia
a plena veu, sense cap neguit que algú es desperti amb els seus forts: La - la - la - la... La
coneguda melodia del barber és ràpida i té molta força. La música ens descriu un
personatge segur de si mateix, fins i tot un xic cregut: Quina gran vida, oh quin plaer per
un barber de qualitat...
Amb aquesta ària, Fígaro explica el seu valuós i creatiu treball fora d’horaris, (Ben
disposat de nit i de dia, d’un lloc a l’altre sense parar...); també ens exposa, a ple pulmó,
la seva vida un xic moguda (Fígaro amunt, Fígaro avall. Sóc rapidíssim, sóc el manefla de
la ciutat...).

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’ària de Fígaro)

Tessitura de veu
Fígaro té la veu de baríton, la veu masculina més greu que la tessitura d'un tenor i més
aguda que la d'un baix. Tot i així el barber puja fins a les notes més agudes amb intenció
de fanfarronejar; vol deixar-nos clar, sobretot al final de la seva ària, que és el factòtum de
la ciutat!


Canzone del Comte d’Almaviva

Aquesta bella melodia la podem anomenar serenata. El nom prové de la paraula italiana
sera que significa “nit”. És una cançó que s’interpreta de nit i a l'aire lliure, en obsequi a
algú. La seva música és pacífica i tranquil·la; sovint és utilitzada com a cançó d’amor per a
atraure la persona de la qual s’està enamorat.
El Comte d’Almaviva mira d’aconseguir atraure la jove Rosina amb una melodia, un xic
trista i molt pausada. La inseguretat de tot un comte, que no gosa revelar ni el seu propi
nom davant la seva amor, ens és transmesa per mitjà d'una melodia en una tonalitat
menor, que no té complicació vocal, ni la llargada d'una ària.

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar la canzone del Comte)

Tessitura de veu
El Comte d’Almaviva té la veu de tenor. Es tracta de la veu més aguda de les tessitures
masculines, cosa que sovint indica que la veu pertany a un personatge jove.
En la versió íntegre d'orquestra, la veu del Comte d’Almaviva va acompanyada per una
guitarra. Els instruments de corda de l’orquestra acompanyen la melodia amb pizzicato,
recordant els acords de guitarra.
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L’ària de la Rosina

Rosina és una jove decidida, que no accepta el destí de casar-se amb el vell doctor
Bàrtolo. L'ària amb la que se'ns presenta, Fa molt poc que una veu... (Una voce poco fa),
dibuixa una persona segura i decidida. Escoltem,sinó, el matís de la sèrie de tons breus i
ràpids en dir: Sí, Lindo-o-o-o-o-ro meu serà, us ho juro, i així serà!
Aquesta ària és diferent de la serenata del Comte, per exemple. Amb l'ària de Rosina no
hi trobem cap nostàlgia ni tristor, més aviat enuig i decisió. Rosina va des dels tons més
aguts (Però si em toquessis el meu punt feble...), a figures ràpides que van a les notes
més greus (Mil i un paranys, faré servir!). És en aquests passatges greus on es revela la
seva personalitat més amenaçadora.
Tessitura de veu
Rosina, protagonista de l’òpera, sembla que hauria de tenir la veu femenina més aguda,
però Rossini li va assignar el registre de veu de mezzosoprano, veu que es troba entre la
veu de soprano i contralt. Són veus de timbre rotund i bastant més greu que el de la
soprano. A les mezzosopranos líriques que estan especialitzades en les òperes de
Rossini, també se les anomena mezzosopranos rossinianes. Han de tenir una bona
capacitat per a un vibrato ràpid i perfectament controlat i una gran agilitat en les escales i
arpegis. La veu de Rosina sap ornamentar les melodies amb brillants floritures,
coloratures, fent que es mogui de les notes més agudes a les més greus.

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’ària de Rosina)


L’ària de Don Basílio

Quan Don Basílio apareix és per fer safareig, anunciant a Don Bàrtolo l'arribada del
Comte d’Almaviva i la possibilitat d'empescar-se una maliciosa història que li doni mala
premsa. L’ària La calúmnia s'inicia amb quatre notes quasi parlades, que mica en mica
aniran contaminant-se de malícia i rapidesa.
L’orquestra descriu un xiuxiueig quan Don Basílio vol fer córrer els rumors sobre el Comte,
els violins ho interpreten d'una manera especial. La música va creixent en intensitat a
mesura que els rumors es van escampant, fins a aconseguir més i més força amb un
destacat crescendo (Sentireu la canonada. Terratrèmol, calamarsa, un murmuri general
que fa l’aire tremolar....). La música de l’orquestra expressa la mateixa malícia i revenja
que caracteritza el personatge de Don Basílio.
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(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’ària de Don Basilio)

Tessitura de veu
Don Basílio té la veu de baix, la tessitura més greu i profunda de les veus masculines. És
una tessitura amb força i autoritat, que es presta a personatges d'avançada edat.


L’ària del doctor Bàrtolo

El doctor Bàrtolo té la veu de baix, exactament com Don Basílio; dues veus assignades a
personatges de més edat.
En aquesta ària el doctor Bàrtolo ens demostra que es pot posar d’allò més enfurismat
quan té la sensació de sentir-se enganyat per la jove Rosina: A un dottor della mia sorte
(A un doctor del meu caràcter)
Cap al final de l’ària podem escoltar com s'ha tornat més contundent quan canta:
Senyoreta , un altre dia que em convingui sortir a fora als criats a la bona hora l'ordre prou
sabré donar... El ritme de marxa tan decidit de l’orquestra, ens demostra que el doctor
s’ha omplert de coratge i força.
Tessitura de veu
Il Barbiere di Siviglia és una òpera còmica. Aquest tipus de repertori té per costum fer
cantar marits o tutors burlats, a una velocitat vertiginosa. Bàrtolo té la tessitura de baix, fet
que encara el mostra més divertit i còmic. A Itàlia aquest paper tan expressiu i còmic se'ls
anomena basso buffo.

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’ària de Don Bàrtolo)



L’ària de la serventa Berta

Berta té la veu de soprano. El seu paper cantant en aquesta òpera és poc rellevant, tot i
així, la seva ària Il vecchiotto cerca moglie (El vell verd busca una dona...) té una
gràcia i una rapidesa molt rossinianes. Ens expressa la seva visió de la situació en
aquella casa: ningú està content amb el que té, ni el vell, ni la joveneta. Ho exposa amb
notes curtes i picades que denoten contundència i seguretat davant del públic, cosa que
no s’atreveix a mostrar quan està amb Don Bàrtolo. Berta té unes curtes i sovintejades
aparicions escèniques que la fan molt còmica i divertida: camina de manera mecànica i
sempre està al cas de la seva feina. També copsem que és vulnerable i insegura davant
el seu amo, que sovint la menysté.
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Tessitura de veu
La veu de soprano és la més aguda del sexe femení. Prové del terme italià sopra que
vol dir per sobre. Les sopranos tenen un timbre clar i brillant. L’ària de Berta té
l’estructura d’ària da capo (A - B - A).

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’ària de Berta)



El quintet

El terme quintet significa que hi ha cinc persones que canten o toquen instruments
alhora. En una òpera s’anomena concertant, que és quan tots els personatges canten
conjuntament, entrelligant les seves línies vocals de forma contrapuntística.
L'acció transcorre en el moment que el Comte d’Almaviva, disfressat a la manera de Don
Basílio, ha entrat a la casa fent creure al doctor Bàrtolo que és el substitut del malalt
mestre de música. Amb el nom fals de Don Alonso podrà donar la classe a la seva
estimada Rosina. La jove parella canta entre petons i planeja la fugida.
El vell Bàrtolo es deixa afaitar pel manefla barber Fígaro. El quintet s'inicia quan apareix
en escena el veritable mestre de música, Don Basílio, que queda del tot estranyat davant
l’anormal rebuda.
La música, com l'acció, es va excitant cada vegada més, fins al punt que Fígaro pren el
pols a Don Basílio i li fa creure que està greument malalt de febre escarlatina.
Don Basílio, que no se sent malament, ha entès que miren d’ensarronar-lo. Per això, va
cantant per a si mateix: Una bossa! (parla dels diners que li ha donat el Comte per tal que
marxi). Aquests paios fan conxorxa!

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar el quintet concertant)

Els cinc protagonistes de la versió reduïda van cantant frases musicals diferents que
mostren la seva preocupació. Així:
— Rosina: Fuig d'aquí! A dormir!
— Comte: Tenint febre Don Basílio, qui passeja?
— Don Bàrtolo: Però a veure. Però escolteu-me...
— Don Basílio: Aquests paios fan conxorxa...
— Fígaro: Al llit ràpid per curar-vos!
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Finale

El ritme despreocupat i alegre que Fígaro introdueix, semblant a una marxa, marca el to i
l’ambient festiu del final de l’òpera. Cada personatge exposa el seu darrer sentiment o
sensació.A la vegada, tothom respon amb una melodia que es va repetint a mode de
rondó. Aquest aire festiu, a poc a poc, s'encomana a tots els protagonistes i a tota la sala.

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar el final de l’òpera)



Gravacions a YouTube

Les gravacions presentades anteriorment pertanyen a la producció del Teatro Real de
Madrid. 2005. DECCA. (Descarregades de YouTube el 01-09-2017)
Direcció musical: Gianluigi Gelmetti
Comte d’Almaviva: Juan Diego Flórez
Rosina: María Bayo
Fígaro: Pietro Spagnoli
Bártolo: Bruno Praticó
Basilio: Ruggero Rimondi
Berta: Susana Cordon
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Partitures de la participació cantada

El Jove barber de Sevilla suposa un repte per part de mestres i alumnes perquè implica
el coneixement conscient de l’argument i la responsabilitat de cantar en cinc ocasions al
llarg de l’òpera, tot acompanyant les veus dels personatges.
Cantar conjuntament amb d’altres nens d’altres escoles, estar atents al gest del director
d’orquestra, imaginar-nos que som protagonistes de l’acció argumental... són objectius
importants d’aquesta nova producció del Petit Liceu.
L’alumnat cantarà:
1- Ària de don Basílio. Acompanyarem al professor de música mentre imagina com
esbombar mentides per fer mal a la reputació del Comte d’Almaviva: La
calúmnia.
2- Recitatiu entre Fígaro i Rosina. Doblarem a Fígaro mentre sil·labeja: Ro – si – na!
3- Cantarem amb el guarda perquè ens obrin la porta de la casa Don Bàrtolo. Els
crits que s’escolten des del carrer fan suposar una baralla: La Forza!
Aquesta melodia la interpretarem en italià tot recordant que l’òpera original es
canta en l’idioma de Rossini.
4- Ària de Fígaro. El barber exposa la cara d’estaquirot que fa Don Bàrtolo en veure
que l’oficial de guàrdia no arresta el soldat que volia entrar a casa seva i que amb
crits s’hi ha enfrontat: Mira Don Bàrtolo.
5- Cor final. Tots els protagonistes exposen els seus sentiments davant l’amor de la
parella Rosina i Almaviva. Nosaltres, com a cor que hi hem participat, els
desitgem Fidelitat i amor.
Les partitures i els àudios de les cinc participacions cantades les podeu trobar a aquesta
adreça del web del Liceu.
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/el-petit-liceu-escolar/el-jove-barberde-sevilla
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Propostes de treball
El seguit de propostes i activitats que desglossem tenen una intenció educativa àmplia en
quan a l'edat a qui van dirigides: alumnat de Cicle Mitjà i Superior de Primària.
El professorat serà qui haurà de trobar el nivell de dificultat davant el grup classe a qui es
dirigeix. Hem volgut proposar activitats interrelacionades amb els diferents aspectes
curriculars per tal de possibilitar l'intercanvi entre mestres i, per sobre de tot, que l'alumnat
pugui treballar un mateix tema des d’una visió educativa àmplia.

Activitats
1.- Què ens expliquen les imatges de Rossini?
2.- L’argument de l’òpera en 26 piulades
3. Els personatges rossinians
4.- Endreça les bafarades
5.- Qui ha escrit aquesta carta?
6.- Endevina els personatges de cada diàleg
7.- La meva opinió en una carta
8.- T’atreveixes a cantar com Fígaro?
9.- Reconec les àries de l’òpera
10.- El caràcter de les melodies que interpretem
11.- El rol dramàtic de les veus i el registre vocal
12.- Els personatges en la sopa d’un jove barber
13.- Les veus en la sopa d’un jove barber
14.- Gravem un rap: La calúmnia!
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 Què ens expliquen les imatges de Rossini?
Mira el dibuix amb atenció i descobreix alguns trets de la personalitat, gustos i obra del
compositor italià Gioacchino Rossini (1792 – 1868).
Comenta les coincidències amb la resta de la classe.

Il·lustració de Jesús Gabán (2002)

Aquestes il·lustracions en forma de caricatura són més antigues. La primera intenta
resumir la música de Rossini, la segona els seus gustos culinaris.
Què ens volen explicar? Raona la resposta.
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 L’argument de l’òpera en 26 piulades
Amb aquestes piulades podeu fer una auca o un còmic. Atreviu-vos!

1- El Comte d’Almaviva s’ha enamorat d’una jove que es diu Rosina. Dempeus sota el
seu balcó li canta una serenata -cançó- d’amor.
2- Fígaro, el barber de la ciutat, apareix cantant i destorbant l'ambient. El Comte
d’Almaviva reconeix Fígaro i li explica com n’està d’enamorat.
3- La bella Rosina surt al balcó i llença una carta al Comte d’Almaviva, on li demana qui
és i quines intencions té. La criada Berta, sota les ordres del Doctor Bàrtolo, la fa entrar
a casa.

4- Almaviva li canta una nova cançó. S’inventa un nom fals, Lindoro. No vol revelar que és
un comte ric; vol que Rosina s’enamori d'ell mateix, més que dels seus diners.
5- Fígaro li proposa que es disfressi de soldat, així podrà viure a casa del doctor Bàrtolo
mentre hi hagi un regiment a Sevilla.
6- Rosina està cansada d'estar reclosa dins la casa del seu tutor Bàrtolo. Pensa en
Lindoro i ens canta la seva determinació de conèixe’l. Fígaro, barber i perruquer de la
casa, arriba per pentinar-la i preparar el terreny del nou amor.
7- Berta obre la porta a Don Basílio, mestre música. Aquest comunica al doctor Bàrtolo
que el Comte d’Almaviva ha arribat a Sevilla i que està molt interessat per Rosina.
8- La gelosia fa que el vell Doctor s’enrabiï, però l'astut Don Basílio té una solució: fer
córrer una calumnia dient que el Comte d’Almaviva és un canalla i un traïdor. Això farà
canviar l’opinió de Rosina, si es trobés amb ell.
9- Bàrtolo no està convençut de crear un rumor fals. Vol preparar un contracte
matrimonial i casar-se amb la jove Rosina tan aviat com sigui possible. Li encarrega a
Don Basílio d’organitzar la paperassa pel notari.
10- Fígaro ha estat escoltant els plans que maquinen Bàrtolo i Basílio. Els dona a
conèixer a Rosina. Ella s’enfurisma. Fígaro la fa feliç explicant-li que el jove Lindoro
n’està d’allò més enamorat.
11- Algú truca la porta, és el Comte d’Almaviva que interpreta el paper d’un soldat. Fa un
soroll espantós que no agrada al doctor. Com a autoritat militar, té dret a residir en
aquella casa mentre la milícia estigui a la ciutat.
12- Rosina reconeix el soldat, és el seu estimat Lindoro. Ell li fa arribar una nota que,
quan és interceptada per Don Bàrtolo, ella la canvia hàbilment per una nota de la
bugaderia.
13- El doctor Bàrtolo i el fals soldat es barallen. Berta, Fígaro i Don Basílio no poden fer res
davant el caos que s’ha organitzat. Algú truca a la porta i diu que és la guàrdia de la
ciutat.
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14- El guarda li demana la documentació, però no pot arrestar a un comte. Tothom queda
estorat perquè el soldat no és detingut.
15- De nou, Berta obra la porta. És el professor de música Don Alonso que ve a donar la
classe a Rosina. Diu que Don Basílio s’ha posat malalt. Torna a ser el Comte
d’Almaviva disfressat.
16- Per aconseguir la confiança del vell, Don Alonso li entrega una carta escrita per
Rosina, que demostra que Fígaro i Almaviva volen riure’s d’ella o raptar-la.
17- El doctor Bàrtolo es deixa convèncer amb la missiva i permet que es faci la classe de
música. Rosina reconeix de seguida el seu estimat Lindoro, malgrat la disfressa.
18- Rosina es posa a cantar mentre el gelós Bàrtolo s’asseu a una butaca per escoltar-la.
El vell s'adorm. La parella disposa d'un temps preciós per mirar-se i cantar.
19- Apareix Fígaro que ve a afaitar a Don Bàrtolo. El doctor, que no es fia del barber, li
dona les claus per poder aconseguir els estris que necessita. Fígaro es queda amb la
clau de la finestra que els permetrà entrar a la casa de nit.
20- Talment com una aparició es presenta Don Basílio, l'autèntic professor de música.
Resulta evident que no està malalt. Tothom queda desconcertat.
21- Fígaro, Rosina i el Comte d’Almaviva aconsegueixen fer creure a Don Basílio que fa
mala cara, que té la febre escarlatina. Una bossa amb diners l’acabaran de convèncer
perquè vagi a casa i es posi al llit.
22- Fígaro segueix afaitant, de manera que el vell Bàrtolo s’oblida de la parella. Ara poden
perfilar el pla de rescat de Rosina a mitja nit.
23- Tot i que Fígaro intenta ocultar la preparació del pla de fugida, el doctor Bàrtolo
ensabonat, descobreix l'engany! Els treu de casa amb ràbia i fúria.
24- Don Bàrtolo entrega a Rosina la carta que demostra que Fígaro està conxorxat i la vol
raptar per entregar-la al Comte. Rosina es creu enganyada i explica el pla de fuga al
tutor. A desgrat, li permet l’immediat casament.
25- Fígaro i Almaviva entren a casa per la finestra. Rosina els retreu que la volen raptar
per entregar-la al Comte d’Almaviva. Aquest li confessa que Lindoro i ell mateix són la
mateixa persona.
26- Quan arriben Don Bàrtolo, Don Basílio i el guàrdia, Rosina els exposa que estima al
Comte d’Almaviva. El doctor Bàrtolo entén que ha perdut la batalla; sap que no té més
remei que acceptar l'estimació dels joves.
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 Els personatges rossinians
Escriu els dos adjectius que corresponen al caràcter de cada personatge.
Vella i austera // Noble i generós // Decidida i coqueta // Malfiat i rondinaire //
Calumniador i trampós // Pretensiós i intel·ligent.

Fígaro

Comte d’Almaviva

Rosina

Don Basílio

Don Bàrtolo

Berta
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 Endreça les bafarades
Cadascun dels cinc personatges expressa els seus sentiments. Endevina i escriu la
frase a la bafarada que li correspon.
— Vull que m’estimi a mi i no a les meves riqueses.
— Salva’m per pietat, d’aquest bèstia de tutor!
— Ves quins cops el meu talent és capaç de preparar.
— Inventar-me calúmnies és la meva especialitat.
— Que dolent es fer-se vella i sentir-te menystinguda.
— Per força o per amor em vull casar amb Rosina.
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 Qui ha escrit aquesta carta?
Llegeix aquesta carta i esbrina les respostes
Roma, 21 de febrer de 1816
Estimada Elvira,
Ahir al vespre, vam estrenar l’òpera Il Barbiere di Siviglia al Teatre Argentina
de Roma. Vam tenir molt pocs dies d’assaig. Tothom, cantants i músics, vam
fer un gran esforç, però estàvem poc segurs que ens anés bé. Saps prou bé que
els cantants tenim molta memòria per recordar el text i les melodies de les
òperes, que sabem llegir fàcilment a vista, però era impossible aconseguir
memoritzar–les i fer el treball d’escena amb els pocs dies que Rossini ens va
donar les partitures.
He de reconèixer que l’estrena d’ahir a la nit va ser un fracàs! Hi va haver un
conjunt de fatalitats que van provocar-ho. Quan vaig pujar dalt l’escenari per
iniciar la representació, tot van ser desgràcies.
En el moment que jo cantava la serenata a Rosina, va petar-me una de les
cordes de la guitarra. El públic es va posar a riure i jo vaig

fer el que vaig

poder per acabar la melodia. Poc després va sortir un gat negre i es va
passejar per l’escenari; saps prou bé que els gats de color negre porten mal
averany!
El meu amic Basílio, abans d’entrar a escena, va caure per terra, de manera
que va haver de cantar l’ària “La calúmnia” amb un mocador al nas per
contenir-li la sang de l’hemorràgia...
No podíem tenir més desgràcies en la nit d’estrena!
Esperem que a partir de demà, les representacions ens vagin més bé.
Una abraçada i fins ben aviat.

Respon:
Qui firma la carta? ________________________________
Quina ària va cantar Don Basílio?____________________________________
Quantes fatalitats s’expliquen a la carta? _____ Són certes? __________
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 Endevina els personatges de cada diàleg /recitatiu
Marca els dos personatges que participen en cadascun d’aquests diàlegs.
Primer diàleg / recitatiu
- Què voleu senyor soldat?
- Sou vostè el senyor Garrepa?

Personatges

- Quin Garrepa?
- Ah! Petardo!
- Quin Petardo! Au aneu a pastar fang.
Doctor Bàrtolo!
- Ara ho tinc clar! Don Bàrbaro!
- Un rave!

Segon diàleg / recitatiu
- Jo desitjo, demà mateix, per força o per
amor casar-me amb la Rosina.

Personatges

- Precisament venia a prevenir-vos que per
aquí corre el Comte d’Almaviva.
- Dimonis! El solter d’or? Això cal tallar-ho!
- Però per sota mà!
- Què voleu dir?
- Sabeu què és una calúmnia o us ho
explico?
- No! No ho sé!

Tercer diàleg / recitatiu
- Per què tens els dits plens de tinta?
- No res... és que me l’havia escaldat i
com que es diu que la tinta va bé per les
cremades, me n’hi he posat una mica.

Personatges

- (Casum tot!) I aquests fulls de
l’escriptori? Eren sis i ara només n’hi ha
cinc!
- L’he fet servir per embolicar un regal.
- I aquesta ploma? Per què està
carregada?
- (Desgraciat!) És que .. he dibuixat una
flor per brodar-la en un mocador.
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 La meva opinió en una carta
Envia una carta al Gran Teatre del Liceu a algun dels cantants que has escoltat durant la
representació de l'òpera El jove barber de Sevilla.
Et poden servir de pauta aquestes idees:
L’espectacle que has vist. El dia que hi has anat.
La manera d’actuar del personatge. La seva veu. El treball dels altres solistes.
L’escenografia de l’òpera, les llums, els elements d‘utillatge (atrezzo).
La participació cantada per part del públic.
Els detalls que t’han agradat més de l’òpera, els que es podrien millorar...
Vilafranca del Penedès, 27 d’octubre de 2017
Apreciat Fígaro,
El dimecres 18 d’octubre vam anar al Liceu de Barcelona amb l’escola. Era la primera
vegada que anava a escoltar una òpera. Sabíem de què anava per què la profe de
música ens la va explicar i en vam veure alguns vídeos per YouTube.
Tu vas ser el personatge que em va agradar més, sobretot per les idees que vas
empescar-te perquè el Comte d’Almaviva pogués arribar a conèixer Rosina. Ets un
barber amb molts recursos, tot i que crec que sinó et recompensen amb diners, no
bellugaries ni un dit!
També em van agradar la teva veu de baríton. El moment que em va agradar més va
ser quan vas entrar a escena cantant i cridant ben fort: La, la, la... Vas demostrar la
teva xuleria i seguretat. No em va agradar tant quan fèieu els recitatius llargs, alguns
costaven d’entendre.
Si he de triar algun altre personatge triaria Don Bàrtolo per antipàtic i garrepa, tot i
que quan actuava era molt divertit. Sort que no va aconseguir casar-se amb Rosina!
L’escenari era curiós: una porta feia que dos espais fossin el carrer i la casa on vivia
Rosina. Amb pocs elements i moltes escales s’aconseguia entendre on es situava la
història.
Nosaltres hem cantat força bé. Les cançons eren senzilles i suposava que havíem
d’estar al cas del gest del director o dels cantants per saber, exactament, quan
havíem d’entrar. Ha estat emocionant participar cantant.
No sabia gaire de què anava una òpera i ara puc dir que m’ha agradat participar-hi.
Adéu i fins la propera.
Ramon Bergalló i Torrents
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 T’atreveixes a cantar com Fígaro?
Presentem l’ària més coneguda de El barber de Sevilla: Largo al factotum della città,
cantada per Plácido Domingo.
Us proposem seguir el text i la melodia en italià per comprovar la dificultat que suposa
cantar una ària del compositor Rossini.

(Cliqueu la imatge amb la tecla control per escoltar l’ària de Fígaro)

Largo al factotum della città.
Presto a bottega che l'alba è già.
Ah, che bel vivere, che bel piacere
per un barbiere di qualità!

Pas al factòtum de la ciutat.
A la botiga que es va fent tard.
Ah, quin gran viure, quin gran plaer
per un barber de qualitat!

Ah, bravo Figaro!
Bravo, bravissimo!
Fortunatissimo per verità!
Pronto a far tutto,
la notte e il giorno
sempre d'intorno in giro sta.
Miglior cuccagna per un barbiere,
vita più nobile, no, non si da.
Rasori e pettini
lancette e forbici,
al mio comando
tutto qui sta.
V'è la risorsa,
poi, del mestiere
colla donnetta... col cavaliere...
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
donne, ragazzi, vecchi, fanciulle:
Qua la parrucca... Presto la barba...
Qua la sanguigna...
Presto il biglietto...
Qua la parrucca, presto la barba,
Presto il biglietto, ehi!

Ah, bravo Fígaro,
bravo bravíssimo!
Afortunat de veritat!
Llest a la feina
de nit i dia
sempre fent via, atrafegat.
Millor cucanya per un barber,
vida més noble, no, no s’ha trobat.
Fulles, tisores,
raspalls i pintes,
en el meu ordre
tot aquí està.
Aquí hi ha les eines,
després el mestratge
amb les dones... amb els senyors....
Tots em demanen, tots em reclamen,
dones, infants, vells, jovenetes:
aquí una perruca... Vinga la barba..
Una sagnia...
Ràpid la carta...
Aquí la perruca, aviat la barba,
Ràpid la nota, Ei!

Figaro! Figaro! Figaro!, ecc.
Ahimè, che furia!
Ahimè, che folla!
Uno alla volta, per carità!
Ehi, Figaro! Son qua.
Figaro qua, Figaro là,
Figaro su, Figaro giù,

Fígaro! Fígaro! Fígaro!...
Ai! Quin merder!
Ai! Quina gentada!
Un rere l’altre, per caritat!
Ei, Fígaro! Què hi ha?
Fígaro aquí, Fígaro allà,
Fígaro amunt, Fígaro avall.

Pronto prontissimo son come il fulmine:
sono il factotum della città.
Ah, bravo Figaro! Bravo, bravissimo;
a te fortuna non mancherà.

Sóc més que llest, sóc com un llamp:
sóc el factòtum de la ciutat.
Ah, bravo Fígaro! Bravo bravíssimo;
mai la fortuna no em fallarà!
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 Reconec les àries de l’òpera
Escoltaràs quatre fragments de les àries d’El Jove barber de Sevilla. Escriu sota
cada personatge l’ordre en que les escoltes.
1.- Ària inicial de Don Basílio: La calúmnia

2.- Fragment de la segona serenata de Lindoro

3.- Inici de l'ària de Rosina: Una veu m'ha refilat

4.- Fragment de l'ària de Fígaro: Torna la joia de la ciutat
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 El caràcter de les melodies que interpretem
Acompanyarem a Fígaro cantant una melodia com si ens faltés aire per respirar. Talment
com la cara que fa Don Bàrtolo en veure que el guàrdia no deté al Comte d’Almaviva.

Quin és el símbol musical que identifica la interpretació
de cantar “picat”?

Cantarem amb Don Basílio una ària en la que definim què és una calúmnia i com s’ha de
sentir la persona calumniada. A l’inici ho farem amb una intensitat molt fluixa, xiuxiuejant;
a mesura que va avançat l’ària creixerem en intensitat.

Hi ha un símbol musical que s’utilitza per indicar que la
intensitat creix. Saps quin és?
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 El rol dramàtic de les veus i el registre vocal
A l'època de Rossini l'òpera era un espectacle molt popular, com pot ser per nosaltres el
cinema. Les veus que sortien a les representacions acostumaven a tenir un rol dramàtic
que el públic coneixia, així:
Registre vocal

Rol dramàtic

Soprano: Una dona jove que està enamorada. La seva veu és brillant.
Mezzosoprano: Una dona de més edat. Sovint l'antagonista de la soprano.
Contralt: Una mare, una sacerdotessa, una senyora gran...
Tenor: Jove amant, noble i amb veu aguda i clara. L'heroi emprenedor i positiu.
Baríton: L'home enèrgic, sensat, madur... També pot ser l'antagonista del tenor.
Baix: El pare, el personatge de més edat. El personatge còmic (buffo).

Rossini en aquesta òpera decideix donar a Rosina el paper de mezzosoprano
amb un registre molt ampli que va de les notes més agudes a les més greus.
La tessitura de les veus que escoltarem a l'òpera El jove barber de Sevilla tenen
aquest registre vocal.

Completa aquest text amb les següents paraules: contralt, respiratòries, òpera, baix,
l'escenari, cantar, femenina, tenor, veu.
Per

poder

______________

es

necessita

unes

bones

aptituds

vocals

i

_________________. Per poder cantar una _________________, a més de tenir unes
qualitats de ______________ especials i un volum de veu extraordinari, els cantants han
de saber moure's dalt _________________________ com actors/actrius, tot interpretant el
paper que se'ls assigna.
L'alçada de la veu i el timbre determinen les classificacions de la veu, lligades sempre al
sexe. Així, d'agut a greu, la veu __________________ pot ser: soprano, mezzosoprano i
______________________ . La veu masculina pot ser: ________________ , baríton i
______________.
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 Els personatges en la sopa d'un jove barber

Busca les paraules: Almaviva, Sevilla, barber, Fígaro, Bàrtolo,
Rosina, Guàrdia, Basílio, Berta, Rossini.
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Solucionari de la sopa d’un jove barber
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 Les veus en la sopa d’un jove barber
Busca les paraules: soprano, mezzosoprano, contralt, Berta, Rosina, tenor, baríton, baix,
Almaviva, Fígaro, Bàrtolo, Basílio.
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Solucionari de les veus en una sopa de barber
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 Gravem un rap: La calúmnia!
Saps què és una calúmnia?
Miquel Desclot ens la defineix poèticament. Llegiu amb atenció les paraules que utilitza;
comproveu-ne la musicalitat.
Penseu i poseu-vos al lloc de la persona que ha estat calumniada:


Com es deu sentir?



Com et sentiries si et posessis al seu lloc?

Aquest poema es pot interpretar en forma de rap com si fos el recitatiu d’una òpera.
Abans de gravar la vostra interpretació decidiu:


El ritme de les paraules



La rapidesa i intensitat de la interpretació

La calúmnia és una brisa,
una airina d'allò més fina
que, felina i clandestina,
amb llestesa i lleugeresa,
es disposa a murmurar.
Mica a mica, xiuladora,
per escletxes s'entafora;
les orelles amb destresa
i els cervells amb rapidesa
atabala a rebentar.
Un cop fora de la boca,
el xivarri ja es desboca,
es fa fort a poc a poc,
es fa gros de lloc en lloc;
sembla el tro de la tempesta
que de por fa esgarrifar.
A la fi es desembolica,
es propaga, es multiplica,
i provoca una tronada
com un bum! de canonada,
un temperi d'excepció,
una grossa commoció
que fa l'aire retronar.
I la víctima escollida,
trepitjada i envilida,
sota pública condemna
com un globus petarà!
(Miquel Desclot, El barber de Sevilla, 1998)
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Materials de suport


Llibres sobre El Barber de Sevilla i l’òpera
Miquel Desclot
El barber de Sevilla
Variacions sobre un tema de Rossini
La Galera, SA Editorial
Barcelona, 1998
128 p.- 21x11 cm
(Rems de música, 13)
Podeu llegir la història del barber Fígaro explicada amb
el llenguatge poètic i humorístic del conegut poeta
Miquel Desclot.
Joan de Deu Prats
El barber de Sevilla (adaptació)
Il·lustracions: Miguel Gallardo
Edicions Hipòtesi SL
Barcelona, 2001
Conté CD
30 p. - 22,5x25 cm
Llibre amb CD. Conté el text i una selecció d’àries de
l’òpera.
Georgina García-Mauriño (adaptació i il·lustracions)
ROSSINI: El Barbero de Sevilla
Col·lecció: Cuéntame una ópera
CD amb temes extrets de l'àlbum:
Giacchino Rossini: Hightlights Il barbiere di Siviglia
(SMK 53501)
SONY CLASSICAL SK89724 – 2001
Llibre CD amb el text i una selecció d’àries de l’òpera.
DVD de l’òpera Il Barbiere di Siviglia
María Bayo, Juan Diego Flórez, Pietro Spagnoli,
Bruno Praticò, Ruggero Raimondi
Director Musical: Gianluigi Gelmetti
Orquestra del Teatro Real de Madrid
Cor de la Comunitat de Madrid
Producció del Teatro Real. Madrid, 2005.
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Jordi Sierra i Fabra
El meu primer llibre d’òpera
Deu òperes explicades per a infants
Editorial: Empúries
Barcelona, 2002
ISBN: 84-7596-963-1
Recull de deu òperes explicades per a infants. L’autor
ens explica les òperes que ell escoltava de petit.
Jordi Sierra i Fabra
Òperes explicades per a nens
Editorial: Empúries
Barcelona, 2006
ISBN: 84–9787-211-9
L’autor ens exposa una nova selecció de deu òperes en
la que combina les seves dues passions d’infantesa:
literatura i música.
Fernando Palacios
Las óperas del Real para los más jóvenes
Agruparte Producciones
Vitoria-Gasteiz, 2002
ISBN: 84-95423-24-3
Llibre que apropa als més joves trenta-set òperes de
tots els temps. Conté il·lustracions de Jesús Gabán
plenes d’humor i color.
David Puertas i Jaume Radigales
100 coses que has de saber de l’òpera
Cossetània Edicions. Barcelona, 2016
ISBN: 978-84-9034-388-3
Són 100 històries que s’apleguen al voltant del món de
l’òpera: música, poesia, teatre, escenografia, llums,
colors, arts plàstiques, èxits, fracassos, mites, divos,
dives.... i milers d’històries que per un motiu o altre,
emocionen des de fa més de 400 anys. Escrit en un
estil planer i directe.
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Roger Alier
Historias de la historia de la ópera
Editorial Ma non troppo. Barcelona, 2011
ISBN: 978-84-15256-06-9
Una altra cara del gènere líric a través de les anècdotes
i curiositats dels seus protagonistes. D’aquest llibre
hem extret informació de les facècies del dia de
l’estrena de Il Barbiere di Siviglia.



Enllaços d’interès

Wikipèdia: amb informacions a diverses llengües sobre la vida i obres del compositor.


Informació sobre Rossini: biografia i obres
http://es.wikipedia.org/wiki/Rossini

The Internet’s Premier Classical Music Source és una pàgina en anglès dedicada a la
música clàssica. Hi podem trobar un espai dedicat al compositor G. Rossini.
http://www.classical.net/music/composer/masterindex.php
http://www.classical.net/music/comp.lst/rossini.php
Pàgina personal que presenta una interessant ressenya de G. Rossini, amb la seva
biografia i fitxers MIDI. En italià i anglès.
http://zapardiel.org.es/revista/2001/10/rossini-el-compositor-de-la-musa-gastrea/
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