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TEATRE LLIURE MONTJUÏC – del 2 de desembre al 22 de gener 

Les noces de Fígaro 
de Caron de Beaumarchais direcció Fabià Puigserver 
direcció de la reposició Lluís Homar 
 

intèrprets 

Manel Barceló Bartolo / Marcel Borràs Fígaro / Oreig Canela Peret / Joan 
Carreras comte Almaviva / Oriol Genís Picapoll / Mónica López comtessa 
Almaviva / Eduard Muntada Antonio / Victòria Pagès Marcelina / Albert Pérez 
Basili / Aina Sánchez Francina / Mar Ulldemolins Susanna / Òscar Valsecchi 
Doblemà / Pau Vinyals Querubino 
 

traducció del francès Francesc Nel·lo / col·laboració en dramatúrgia Pau Miró / 
adjunt a la direcció i moviment Oscar Valsecchi / escenografia Rafael Lladó 
(Fabià Puigserver) / vestuari César Olivar / caracterització Eva Fernández / 
il·luminació Xavier Clot / so Jordi Bonet / músiques Josep M. Arrizabalaga / 
enregistrament Orquestra de Cambra Teatre Lliure 
 

ajudanta de direcció Lola Davó / ajudanta d'escenografia Carlota Ricart / ajudant 
de vestuari Ezequiel Carril / professor de cant Xavier Mestres / professora de 
castanyoles Mercè Rius 
 

construcció d'escenografia Tallers d'escenografia Castells / confecció de 
vestuari Época Barcelona, Menkes, House of the Beast, Casimiro, La Casa de 
los Falleros i Sombrerería Mil 
 

coproducció Teatre Lliure i i Compañía Nacional de Teatro Clásico 
 

agraïments Abel Robledo, Associació Espanyola de la Tartamudesa i Fernando Lavieja 
 

espectacle en català durada primera part 1h. 15' / pausa 25’ / segona part 1h. 20’ 

sobretítols en castellà i anglès a partir del 10/12 
16/12 funció accessible per a persones amb discapacitat auditiva i/o visual 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
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horaris de dimarts a divendres a les 20:30h.  

dissabte a les 19h. 
diumenge a les 18h. 

 
preus 29€ 

26€ compra avançada 
22€ dimarts i dimecres (dies de l'espectador) 
24,50€ amb descompte* (excepte els dies de l'espectador) 
18€ Tarifa Plana Abonament Espectador 
15€ Carnet Jove i menors de 30 anys Tarifa última fila (en determinades funcions) 

 
funcions al Teatro de la Comedia de Madrid del 3 al 26 de febrer del 2017 

 

 



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 4

 

 

En Lluís Pasqual m’ha proposat fer altra vegada Les noces de Fígaro que va 
idear el Fabià Puigserver, amb motiu del 40 aniversari de la fundació del Lliure. 
Aquelles Noces que es van estrenar al febrer del 1989 i que van ser tan 
emblemàtiques, i que signifiquen tantes coses per a tanta gent. Per al públic que 
les van veure i també per als qui la vam fer. Des del més gran respecte al 
muntatge, i amb un profund agraïment a tot el que el Lliure m’ha donat al llarg de 
tants anys, em poso il·lusionat a procurar tornar a omplir de vida un muntatge ple 
d’allò que per al Fabià significava el teatre: joc, generositat, saviesa i un 
grandíssim amor i esperit de servei cap al públic. Jo llavors vaig ser-ne el Fígaro; 
avui, no pocs anys després, m’encarreguen que redirigeixi aquell muntatge. I el 
que em ve més de gust de fer es intentar transmetre aquell preciós esperit de vida 
i de teatre a un nou grup d’actors perquè, prenent el testimoni d’aquells que de la 
mà d’en Fabià el vàrem fer, amb el seu contrastat talent i entusiasme, puguin 
aportar tot allò de bo que el pas dels anys hagi afegit a l’exercici del nostre ofici. 
Amb tot el meu amor per tots aquells que l’estrenàvem el 1989, i amb tot el meu 
amor cap a aquells que avui ens posem a treballar, no puc més que agrair al Lliure 
i al Lluís Pasqual aquesta bonica oportunitat. 

Lluís Homar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Miralls del Lliure de Gràcia,1989 © Ros Ribas 
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un espectacle, tres versions 
 

El 1968, el text de Les noces de Fígaro s’estrenava al Teatre 
l’Aliança del Poble Nou en un muntatge dirigit per Francesc 
Nel·lo, que n’havia fet la traducció. En signava l’escenografia 
i el vestuari el Fabià Puigserver. L’èxit del muntatge va 
portar-lo posteriorment al Teatre Romea dins el Festival de 
Teatre Llatí, en el qual va rebre el Premi de Vestuari i 
Escenografia. 

En formaven el repartiment: Jaume Pla (comte Almaviva), 
Carlota Soldevila (La Comtessa), Enric Batiste (Fígaro), 
Adelaida Espinal (Susanna) Nadala Batiste (Marcel·lina), 
Alfred Lucchetti (Antonio), Montserrat Roig (Francina), 
Ovidi Montllor (Querubí), Francesc Balcells (Bartolo), 

Xavier Vivé (Basili), Carles Sala (Picapoll), Valentí Pérez (Doblemà), Xavier 
Espinet (uixer), Valentí Gómez (Gratasols) i Francesc Lucchetti (Peret). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Pau Barceló 
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El muntatge de 1989, que l’espectacle que presentem reconstrueix i renova, es va 
estrenar el 7 de febrer a la sala de Gràcia, amb l’equip següent:  

intèrprets Rafael Anglada Picapoll / Jordi Bosch comte Almaviva / Rut Descals 
Francina / Lluís Homar Fígaro / Anna Lizaran comtessa Almaviva / Alfred 
Lucchetti Bartolo / Blai Llopis Doblemà / Joan Matamala Peret / Santi 
Ricart Querubí / Enric Serra Basili / Carlota Soldevila Marcel·lina / Artur 
Trias Antonio / Emma Vilarasau 

traducció Francesc Nel·lo / escenografia Fabià Puigserver / vestuari César Olivar / 
il·luminació Xavier Clot / músiques Josep M. Arrizabalaga / coreografia Montse Lloret 

ajudant de direcció Xicu Masó / assistent d’il·luminació Maria Doménech / regidor 
Manolo Jiménez / director tècnic Rafael Lladó / música interpretada per l’Orquestra de 
Cambra Teatre Lliure 
 
L’espectacle va fer gira durant 4 temporades, i es va poder veure a Sevilla 
(1991/92); Düsseldorf i Stuttgart (1992/93); A Corunya, Barakaldo, Logronyo i 
Pamplona (1993/94), i Alacant, Bilbao, Córdova, Múrcia, Toledo i València 
(1994/95). 
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els crits, es tornen cançons 
programa de mà, 1989 
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un text revolucionari 

Escrit entre el 1777 i el 1780, Le Mariage de Figaro es va 
donar a conèixer des de les acaballes de l’estiu del 1781 
en lectures privades, a les quals va seguir, el dissabte 29 
de setembre, la lectura davant dels Comédiens-Français. 
Ells van rebre la peça ‘per aclamació’. Però el rei Lluís 
XIV la va trobar perillosa.  

Segons Mme. Campan, que va llegir Le Mariage… 
davant la parella reial i en fa la crònica a les seves 
Memòries, el rei va dir: “És detestable; això no es 
muntarà mai. S’hauria de destruir La Bastilla perquè la 
representació d’aquesta peça no fos una inconseqüència 
perillosa. Aquest home se’n riu de tot allò que s’ha de 
respectar en un govern.”  

Aquesta lectura va tenir lloc a l’inici de 1782. El maig del mateix any, el comte i la 
comtessa del Nord –és a dir, el gran-duc Pau de Rússia, futur Pau I, i la seva 
dona, la gran-duquessa– van fer demanar a Beaumarchais que els llegís la peça 
que Caterina II havia volgut conèixer ja al novembre de 1781. Sabem també que hi 
va haver lectures a ca la princesa de Lamballe, a ca la mariscal de Richelieu i a ca 
la duquessa de Villeroy. Abans de sotmetre el text al segon pas per la censura, 
Beaumarchais encara en va fer diverses lectures, i la curiositat sobre la peça va 
arribar a ser tanta, en part amb malícia i dirigida en contra de Lluís XIV, que va 
aconseguir que Le Mariage… es programés en una festa en honor del comte 
d’Artois (el futur rei Carles X) el juny del 1783. Però la funció es va suspendre a 
última hora per ordre del rei. Finalment, la peça es va poder estrenar el 27 de 
setembre de 1783 al castell de Gennevilliers, al final d’una festa en honor del 
comte d’Artois. L’èxit va ser enorme, però no va ser fins al 27 d’abril de 1784 
(després de passar fins a cinc vegades per censors i els tribunals) que es va poder 
estrenar amb gran èxit a la Comédie-Française. Se’n van fer 111 funcions. Només 
dos anys després, l’1 de maig del 1786, W. A. Mozart va estrenar al Burgtheater 
de Viena la seva versió operística de la peça. Tres anys després, va tenir lloc la 
Presa de la Bastilla, l’inici de la Revolució Francesa. 
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l’autor 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
París, 1732-1799 

“Sóc autor dramàtic per diversió”. 
Beaumarchais, carta als actors de la Comédie Française (1781). 

Dramaturg, editor, financer, músic i aventurer francès. Fill de 
rellotger, el van fer fora de casa per descuidar massa l’ofici i 
va iniciar així una vida aventurera carregada d’intrigues i 
peripècies dignes de les seves pròpies comèdies. 

Amant de la muller del proveidor de la cort, amb qui es va 
casar el 1756, va adoptar el cognom Beaumarchais d’una de 
les propietats d’ella. Als trenta anys ja era escuder i conseller 

reial. Soci del banquer més important de la seva època, Pâris-Duverney, els seus 
negocis el van portar, entre altres activitats, a proveir les tropes espanyoles, traficar 
amb esclaus per a les colònies, construir carreteres i naus, convèncer el rey i els seus 
ministrs de la necessitat d’anar a favor de la insurrecció nord-americana i d’editar les 
obres de Voltaire. En aquesta voràgine, el teatre era només una de les seves tantes 
ocupacions. Assidu espectador dels espectacles de París, alimenta l’ambició de 
renovar l’escena francesa. La seva primera peça és un drama burgès, Eugénie, 
inspirat en un viatge que va fer Espanya per venjar l’honor de la seva germana, data 
del 1767. El seu segon text, però, resulta un desastre, la qual cosa el fa fer un gir pel 
que fa al gènere dramàtic i intentarà, amb èxit, portar a escena una nova mena de 
comèdia. Amb les ‘parades’ aprèn moviment escènic i treballa la comicitat de la 
paraula. Passant a un ‘teatre de bon to’, preservarà aquestes virtuts d’un teatre ‘lliure’: 
el relleu caricaturesc, la vitalitat del diàleg i la fantasia de l’acció. 

El 1775 va aconseguir veure estrenat El barber de Sevilla, escrita el 1772. Concebuda 
com a una opéra comique, ell mateix hi va posar música, avançant-se al que van fer 
més endavant Paisiello, Rossini i Morlacchi. Entre el 1777 i el 1780 va escriure Les 
noces de Fígaro, protagonitzada pels mateixos personatges de l’anterior. 
L’antagonisme social que apareix a El barber… augmenta en la nova comèdia: amo i 
criat són anivellats, tot i que destaca el sentit pràctic superior del segon, Fígaro, i de 
retruc el de la seva classe social. La tercera part, La mare culpable, ecrita el 1792, 
reflecteix un to desenganyat que correspon a la situació creada per la Revolució de 
1789. 

més informació http://www.alalettre.com/beaumarchais.php 
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el director 

Lluís Homar 

Actor i director de teatre, cinema i televisió. Ha 
participat en nombrosos espectacles teatrals, 
especialment al Teatre Lliure de Barcelona, del qual 
va ser cofundador el 1976, i director artístic entre el 
1992 i el 1998. Destaquen, per citar només algunes 
de les seves obres, les interpretacions a Hamlet, on 

realitzà tasques d'actor, director i coproductor, Les tres germanes, d'Anton 
Txékhov, Jordi Dandin i El misàntrop, de Molière, L'hèroe, de Santiago Rusiñol, 
Taurons, Dom Joan i Els gegants de la muntanya, de Luigi Pirandello. 

L'any 2006 fou guardonat, per la Generalitat de Catalunya, amb el Premi Nacional 
de Teatre per la seva interpretació del monòleg L'home de teatre de Thomas 
Bernhard dirigit per Xavier Albertí i estrenat al Teatre Lliure de Barcelona. Des de 
llavors a interpretat papers protagonsites a Play Strindberg, de F. 
Dürrenmatt¸dirigida per Georges Lavaudant (2007), Blanco d’Octavio Paz, direcció 
de Frederic Amat (2007-2008); Adreça desconeguda, de K. Kressmann Taylor, 
dirigida per ell mateix, Terra de ningú de Harold Pinter, dirigida per Xavier Albertí 
(2013), Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, dir. Pau Miró (2014-16); L'art de la 
comèdia", d’Eduardo De Filippo, dir. Lluís Homar (2015); El professor Bernhardi, 
d’Arthur Schnitzler, dir. Xavier Albertí i Les bruixes de Salem, d’Arthur Miller, dir. 
Andrés Lima (2016). Aquesta temporada protagonitzarà també Ricard III, de W. 
Shakespeare, dir. Xavier Albertí (al TNC). 

Té una llarguíssima trajectòria en cinema i televisió de la qual només esmentem 
alguns dels seus darrers treballs: a banda de la seva participació en nombroses 
sèries de televisió (Gran Hotel, Polseres vermelles o Imperium) cal esmentar els 
seus papers a  pel·lícules com Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar (2009) ; 
Pájaros de papel, d'Emilio Aragón (2010) ; Herois, de Pau Freixas (2010);  Los 
ojos de Julia, de Guillem Morales (2010); No tengas miedo, de Montxo Armendáriz 
(2011); EVA, de Kike Maíllo;  The Pelayos, de Eduard Cortés (2012), Anomalous, 
d’Hugo Stuven (2016) i Cerca de tu casa, d’Eduard Cortès (2016). 

 

més informació http://www.imdb.com/name/nm0392913/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 


