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Στον Πέτρο Γάλλια, τον χορογράφο και αγαπηµένο φίλο,
για τα 20 χρόνια πολύτιµης συνεργασίας και ουσιαστικής φιλίας



Πρόλογος
Ο κουρέας της Σεβίλλης είναι ένα έργο του Γάλλου θεατρικού συγγρα-
φέα Πιερ Ογκιστέν Καρόν ντε Μποµαρσέ, που έγινε πασίγνωστο όταν
ο Τζοακίνο Ροσίνι –σπουδαίος Ιταλός συνθέτης– το επέλεξε για να το
κάνει όπερα.

Ο κουρέας της Σεβίλλης δεν είναι παραµύθι. είναι, όµως, ένα έργο που
περιέχει όλα τα υλικά µιας συνταγής για µια τέλεια παραµυθένια πα-
ράσταση. Έχει δηλαδή µαγεία και ρεαλισµό, και µια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα υπόθεση. Η ιδέα µου, λοιπόν, ήταν να µετατραπεί η όπερα αυτή
σε θεατρικό έργο για παιδιά, µε τραγούδια βγαλµένα από τις όµορφες
µελωδίες του Ροσίνι, δίνοντας έτσι στους µικρούς θεατές την ευκαιρία
να ακούσουν κλασική µουσική, τόσο απαραίτητη για την καλλιέργεια
του µουσικού τους αισθητηρίου.

Όλα αυτά στάθηκαν οδηγός µου. Πέρασε καιρός και τελικά η δια-
σκευή έγινε. Οι µελωδίες διαλέχτηκαν, οι πρόβες άρχισαν, το έργο ανέ-
βηκε και η επιτυχία του ήταν µεγάλη. Τώρα γίνεται βιβλίο και CD, για
να µη χαθεί –όπως συµβαίνει πάντα µε µια θεατρική παράσταση– και
για να προσφέρει τη δυνατότητα και σε άλλα παιδιά, που δεν µπόρεσαν
να παρακολουθήσουν το έργο ζωντανά, να διαβάσουν την ιστορία, να
ακούσουν την παράσταση και έτσι να µπορέσουν να τη δουν, τουλάχι-
στον… µε τη φαντασία τους.



Λίγα λόγια για τον συνθέτη
Ο Τζοακίνο Ροσίνι (1792-1868) είναι ένας από τους πιο γνωστούς και
αγαπητούς Ιταλούς συνθέτες. Άρχισε να γράφει από τα δεκαεννιά του,
δηµιουργώντας µουσικά αριστουργήµατα, που έµειναν άφθαρτα στο
πέρασµα των χρόνων και εξακολουθούν να µαγεύουν το κοινό της όπε-
ρας µε τη φρεσκάδα τους, τις ανάλαφρες µελωδίες τους και το ξεχωρι-
στό, καλής ποιότητας χιούµορ τους.

Ακούγοντας τις πανέµορφες παιχνιδιάρικες αυτές µουσικές, πετάς
µαζί τους σε έναν πανέµορφο µουσικό κόσµο, όπου κυριαρ-
χεί το κέφι και η χαρά. Οι τριάντα εννιά όπερες, ανάµεσά
τους και Ο κουρέας της Σεβίλλης, αποτελούν την ανεκτίµητη
προσφορά του Τζοακίνο Ροσίνι στον κόσµο της κλασικής µουσι-
κής. Προσφορά που το φιλόµουσο κοινό χαίρεται αιώνες
τώρα σιγοψιθυρίζοντας τις υπέροχες γεµάτες σκέρτσο
µελωδίες του.





λα ξεκίνησαν στο Πράντο, µια µικρή πόλη της Ισπανίας, πολλά
χρόνια πριν, όταν η Ροζίνα, ένα χαριτωµένο κορίτσι από τη Σε-

βίλλη, πήγε να επισκεφθεί µια θεία της, που είχε χρόνια να τη δει.
«Καλωσόρισες, κούκλα µου», αναφώνησε χαρούµενη η θεία και

έτρεξε να την αγκαλιάσει.
Την ίδια στιγµή, έτυχε να περνάει από εκεί ο κόµης Αλµαβίβα, ο πλού-

σιος άρχοντας της Σεβίλλης. Μόλις διασταυρώθηκαν τα βλέµµατα της
Ροζίνας και του κόµη, κάτι άλλαξε µέσα τους.

«Έλα µέσα, Ροζίνα», είπε η θεία. «Σε περιµένουν τα ξαδέλφια σου».
Ροζίνα… Ροζίνα τη λένε, σκέφτηκε ο κόµης κι έφυγε βιαστικά.
Αυτό ήταν! Μια µατιά ανάµεσα σ’ ένα αγόρι και σ’ ένα κορίτσι, και η

αγάπη της ιστορίας είχε κιόλας γεννηθεί.
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Λίγες µέρες αργότερα, στη Σεβίλλη, στο σπίτι του δον Μπάρτολο του
γιατρού, µια προξενήτρα χτύπησε την πόρτα.

«Έχω υπέροχα νέα, γιατρέ µου. Ο κόµης Αλµαβίβα, ο πιο πλούσιος
άρχοντας της περιοχής, ζητά το χέρι της Ροζίνας. Την είδε λέει στο
Πράντο και την ερωτεύτηκε σφοδρά».

«Πες του χαιρετίσµατα ότι δε θα την ξαναδεί», απάντησε θυµωµένος
ο γιατρός. «∆εν είναι για τα µούτρα του». Και χωρίς άλλη συζήτηση πέ-
ταξε την προξενήτρα έξω από το σπίτι.

Ο κόµης, όµως, δεν απελπίστηκε όταν έµαθε τα µαντάτα.
«Θα πάω να βρω τη Ροζίνα µόνος µου», δήλωσε αποφασιστικά.



Πράγµατι, την εποµένη, ο κόµης βρέθηκε στη γειτονιά της όµορφης
Ροζίνας µαζί µε πέντε τραγουδιστές και τις κιθάρες τους. ∆εν ήξερε πού
ακριβώς ήταν το σπίτι της αγαπηµένης του, όµως ήταν σίγουρος ότι όταν
η Ροζίνα θα άκουγε το τραγούδι τους θα έβγαινε στο παράθυρό της και
έτσι θα την έβρισκε.

Για κακή του τύχη, όµως, το σχέδιο δεν έπιασε. µια γειτόνισσα, νοµί-
ζοντας ότι η καντάδα ήταν γι’ αυτήν, έριξε έναν κουβά νερό στους τρα-
γουδιστές διακόπτοντας το τραγούδι τους.
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Νωρίς νωρίς το επόµενο πρωί, ο κόµης πήγε ντυµένος σαν φοιτητής
της ιατρικής στο µαγαζί του Φίγκαρο, του φηµισµένου κουρέα της Σε-
βίλλης, για να ζητήσει τη βοήθειά του.

«Πώς ντυθήκατε έτσι, άρχοντά µου!» απόρησε ο κουρέας µόλις τον
είδε.

«Από δω και στο εξής θα µε λες Λιντόρο», του απάντησε κοφτά ο
κόµης. «Ντύθηκα έτσι γιατί ερωτεύτηκα µια κοπέλα. Και η κοπέλα αυτή
µε ενδιαφέρει σοβαρά. ∆ε θέλω, όµως, να µάθει ποιος είµαι, διότι επι-
θυµώ να µε αγαπήσει γι’ αυτό που είµαι και όχι για τα αξιώµατά µου. Ρώ-
τησα τη θεία της και µου είπε ότι µένει σ’ αυτή τη γειτονιά, αλλά δεν ξέρω
ποιο είναι το σπίτι της. Μπορείς να µε βοηθήσεις να τη βρω;» ρώτησε ο
κόµης και έβαλε ένα σακουλάκι µε χρυσές λίρες στο χέρι του κουρέα.

«Πως τη λένε;» ρώτησε ο Φίγκαρο.
«Ροζίνα».
«Εύκολη υπόθεση για έναν κουρέα σαν και µένα», απάντησε µε σι-

γουριά ο Φίγκαρο και άρχισε να δίνει πληροφορίες στον κόµη. «Μά-
θετε λοιπόν τα εξής: η κοπέλα που ζητάτε µένει σε εκείνο το σπίτι», του
είπε δείχνοντάς του ένα πολύ όµορφο αρχοντικό µε ένα υπέροχο µπαλ-
κονάκι. «Οι γονείς της έχουν πεθάνει και ζει µε τον κηδεµόνα της, ο
οποίος έχει αναλάβει να τη φροντίζει. Μαζί τους ζουν η Μπέρτα, η οι-
κονόµος, που τη φυλάει σαν κέρβερος, και ο Ξυπνούλης, ο ανιψιός του
γιατρού, που συνήθως κοιµάται όρθιος. Ο κηδεµόνας της είναι ένας
γερο-τσιγκούνης, ο οποίος, επειδή η µικρή έχει µεγάλη προίκα, σκέφτε-
ται να την παντρευτεί για να βάλει χέρι στην περιουσία της».

«Απαίσια ιστορία! Πρέπει να δράσουµε γρήγορα», είπε ο κόµης και
γνωρίζοντας ότι ο Φίγκαρο έβρισκε λύσεις σε όλα τα προβλήµατα, του
έδωσε άλλο ένα σακουλάκι γεµάτο λίρες.

«Αχ! Αυτό το χρυσάφι τι ιδέες κατεβάζει!» σχολίασε χαρούµενος ο
Φίγκαρο. «Λοιπόν, τα πράγµατα δεν είναι τόσο δύσκολα, γιατί σ’ αυτό το
σπίτι µπαινοβγαίνω συχνά, µια και είµαι κουρέας-κοµµωτής-στιχουργός
-συνθέτης-χειρούργος-κτηνίατρος-συµβουλάτορας-περουκιέρης-φαρµα-
κοποιός-ξεµατιαστής-ξεψειριστής και ό,τι άλλο θέλετε».
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Τη συζήτησή τους διέκοψε ο ήχος από το παράθυρο του µπαλκονιού
της Ροζίνας, που άνοιξε ξαφνικά. Ο κόµης γύρισε και τότε –τι ευτυχία!–
είδε τη Ροζίνα του να στέκεται εκεί πανέµορφη και χαµογελαστή. Στο
χέρι της βαστούσε ένα ροζ χαρτάκι. Ξαφνικά, ένας γέρος µε νυχτικό και
σκούφο εµφανίστηκε στο παράθυρο•ήταν ο δον Μπάρτολο, ο κηδεµό-
νας της.

«∆εσποσύνη, ελάτε γρήγορα µέσα», της φώναξε. «Τι χαρτάκι είναι
αυτό που κρατάτε; ∆ώστε το σ’ εµένα αµέσως».

«Ορίστε, κύριε», είπε η Ροζίνα και, απλώνοντας το χέρι για να του το
δώσει, το πέταξε επίτηδες στον δρόµο. «Αχ, έπεσε», απολογήθηκε, «θα
κατεβώ να το πάρω».

«Τα ηθικά κορίτσια δε βγαίνουν µόνα τους στον δρόµο», στρίγκλισε
ο δον Μπάρτολο και άρχισε να κατεβαίνει γοργά τις σκάλες για να µα-
ζέψει ο ίδιος το χαρτάκι.

«Κύριε, το γράµµα είναι για σας», απευθύνθηκε η Ροζίνα στον κόµη.
«Πάρτε το γρήγορα». Αλλά ο κόµης τα είχε τόσο χαµένα, που τελικά
έτρεξε ο κουρέας να το πιάσει. Ύστερα κρύφτηκαν και οι δύο πίσω από
ένα δέντρο.

Όταν τελικά ο δον Μπάρτολο βγήκε στον δρόµο και δε βρήκε το ση-
µείωµα, θύµωσε πάρα πολύ. «Μου φαίνεται πως θα χτίσω το µπαλκόνι».
Κατόπιν πήρε από την Μπέρτα την οικονόµο το καπέλο του και από τον
Ξυπνούλη το µπαστούνι του, τους διέταξε να κλειδώσουν την πόρτα τρεις
φορές και να µην ανοίξουν σε κανέναν, και έφυγε από το σπίτι µε βήµα
ταχύ.






