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Presentació
D’òpera és un divertit espectacle, amb un gran component didàctic i educatiu, dirigit a nois i
noies amb edats compreses entre els 8 i els 16 anys. La seva durada aproximada és de 75
minuts.
En la present guia didàctica us proposem una sèrie d’activitats didàctiques relacionades, en
alguns casos, amb fragments d’òpera que apareixen en l’espectacle i, en d’altres, amb
l’espectacle en si mateix o amb l’òpera en general i que tenen com a finalitat apropar a
l’alumnat al món de l’òpera a partir de l’espectacle D’òpera.
L’espectacle D’òpera, va dirigit a un públic jove però amb una àmplia intenció educativa pel que
fa a la franja d’edat a qui va dirigida. És per això que us proposem activitats que presenten
diferents nivells de dificultat. El professorat haurà d’escollir les més adequades en funció del
nivell de l’alumnat a qui van dirigides i, si ho creu convenient, podrà modificar el contingut
d’algunes activitats adaptant-lo a un nivell educatiu determinat.
La tipologia de les activitats proposades és diversa: peces per interpretar, ja sigui amb flauta,
instruments Orff o veu, sopes de lletres, associacions, mots encreuats, activitats de compleció,
audicions amb anàlisi, imatges per colorar o dibuixar, jocs, etc.
Al final d’aquesta guia, a l’apartat de recursos didàctics, hi trobareu un llistat d’adreces
d’internet comentades i unes referències bibliogràfiques sobre l’òpera.

L’espectacle
Amb l’espectacle D’òpera, Joan Font (Comediants) ens apropa, d’una manera original
divertida al món de l’òpera:

i

Una noia, en el seu afany de trobar un local abandonat on poder celebrar, juntament amb els
seus col·legues, una festa màquina, s’aventura dintre d’una mena de magatzem que ha estat
tancat durant molts anys. Allà es troba, de manera sobtada, amb un curiós i teatral personatge,
Vivace. Aquest li explicarà que és l’encarregat de guardar aquell magatzem amb els tresors de
l’òpera. La noia, molt afeccionada a la música i coneixedora de les noves tendències musicals
(Techno, Trip-Hop, Ska, Progressive, etc.), una vegada superat l’ensurt de la inesperada
trobada, manifesta a Vivace el seu desconeixement sobre òpera; desconeixement, per altre
banda, similar al de Vivace sobre les noves tendències musicals.
Davant la curiositat de la noia, Vivace no dubtarà en revelar-li els secrets de l’òpera d’una
manera apassionada, entusiasta i alhora entenedora. Li parlarà del naixement de l’òpera, de les
emocions a l’òpera, de la veu, dels instruments musicals, de les històries que expliquen les
òperes i de moltes coses més relacionades amb l’òpera en particular i amb la música en
general. Per guiar a la noia en aquest viatge de descoberta a través del món de l’òpera, Vivace,
no escatimarà esforços i de forma, gairebé, màgica il·lustrarà les seves explicacions amb
fragments de diverses òperes. La noia, per la seva banda, fascinada amb el que va descobrint
no deixarà de transmetre a Vivace el seu entusiasme per la música del moment, que ella tan bé
coneix i gaudeix.
Joan Font (Comediants), amb aquest espectacle, pretén apropar o, potser més aviat, provocar
en el públic jove, l’emoció en la descoberta de l’òpera. L’eix vertebrador de l’espectacle és
l’òpera i tot el que l’envolta, però la història que s’explica tracta la música mantenint una actitud
conciliadora pel que fa a la diversitat de gustos i tendències musicals. La música ens pot
fascinar, ens pot emocionar, ens pot atrapar, ens pot fer moure, ens pot fer gaudir, però hi ha
molts tipus de música, hi ha molts gèneres, hi ha molts estils i, sovint, s’ha de seguir un procés
d’assimilació. El que és important és conèixer, escoltar, sentir, descobrir la música: l’òpera, el
jazz, el rock, etc., que tothom ho conegui, que tothom pugui gaudir i que, després, cadascú
esculli. No podem demanar al públic jove que ens escolti si nosaltres no els escoltem. L’autor
de l’espectacle, Joan Font, ho entén així i posa damunt l’escena dos personatges que, en certa
manera, representen dos móns diferents: Vivace, melòman apassionat, gran amant i
coneixedor del món de l’òpera; personatge intemporal però que potser, d’entrada, ens
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arrossega a un temps passat. La noia, jove, dinàmica, vital representativa d’un present que
s’escapa directe al futur. Ella, també gaudeix intensament amb la música i coneix i viu les
noves tendències musicals. Vivace i la noia, però, tenen un denominador comú: la seva passió
per la música. Podrem comprovar, al llarg de l’obra, que el fet que les experiències,
coneixements i gustos d’ambdós personatges puguin ser força diferents no impedirà que es
produeixi un intercanvi, una mena de contaminació musical que enriquirà en gran mesura els
dos personatges i de retruc a tots nosaltres.
Fragments d’òpera que apareixen a l’espectacle seguint l’ordre d’aparició:
1. La Traviata – Giusseppe Verdi (1813-1901). Preludi. Acte 1r.
2. Eurídice – Jacopo Peri (1561-1633). Ritornello Strumentale. Escena V
3. Orfeo – Claudio Monteverdi (1567-1643). “Lasciate i Monti”, Cor de Ninfe e Pastori.
Acte 1r.
4. Dido and Aeneas – Henry Purcell (1659-1695). “The Sailor’s dance”. Acte 3r.
5. Don Giovanni – W. A. Mozart (1756-1791). “Giovinette che fate all’amore”.
6. La Damnation de Faust – Hector Berlioz (1803-1869). “Marche Hongroise”.
7. L’italiana in Algeri – Gioacchino Rossini (1792-1868). Final del 1r Acte.
8. Carmen – Georges Bizet (1838-1875). “Havanera”.
9. Rigoletto – Giuseppe Verdi (1813-1901). Quartet “Bella figlia dell’amore” i final.
10. Orfeo ed Euridice – Christoph Willibald Gluck (1714-1787). “Che farò senza
Euridice”.
11. Turandot – Giacomo Puccini (1858-1924). “Amore, vita, eternità”.
12. L’elisir d’amore – Gaetano Donizetti (1797-1848). Selecció de diversos fragments.
13. La Traviata– Giuseppe Verdi (1813-1901). ”Brindis”.

L’òpera
En les línies que segueixen farem un breu repàs a alguna de les qüestions sobre l’òpera que es
tracten a l’espectacle D’òpera. Podeu obtenir més informació consultant les guies didàctiques
de les activitats educatives del Gran Teatre del Liceu:
L’òpera: una emoció http://www.liceubarcelona.com/joves/infantilicadet/emocio8.asp
Visites guiades

http://www.liceubarcelona.com/joves/infantilicadet/visites8.asp

L’òpera és un drama musical en el qual la música participa de forma essencial en el
desenvolupament argumental i en la descripció dels estats anímics i dels sentiments. És un art
capaç de commoure i d’impressionar, on es fa viure a personatges que aboquen passions i
emocions.
L’òpera sol ser un espectacle de grans dimensions, no tan sols per l’espectacularitat d’alguns
dels seus arguments i muntatges escenogràfics ni per l’abundància de personatges (cantants,
figurins, coristes, ballarins, etc.), que poden coincidir en una mateixa escena, sinó per les
característiques pròpies de tot espectacle líric, que inclou, a més de les figures esmentades,
diversos aspectes tècnics i artístics que no sempre apareixen a l’escenari.
L’òpera és un art concebut des de la totalitat, que aglutina música, literatura, escenografia,
dansa, teatre, etc.) En ella trobem des del drama fins la música, passant pel ballet, el cant, la
decoració, la luminotècnia i un llarg etc. El fet d’utilitzar diversos llenguatges simultanis fa que
el missatge adquireixi més valor i significat.
L’òpera, tot i que en la seva major part és una representació musical, es compon també de
teatre, perquè, si bé s’explica amb música, no deixa de ser una història amb personatges,

Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu

5

decorats i ballets. En aquests casos, els cantants són també actors que es vesteixen i es
maquillen com a tals per representar un paper i utilitzen, juntament amb el cant, recursos
expressius de timbre, altura, tempo o intensitat per donar caràcter al seu personatge.

Orígens de l’òpera
A finals del segle XVI, a Florència, un grup de poetes, músics i erudits, reunits a l’entorn del
comte Bardi, van fundar la Camerata Fiorentina. En aquest ambient es va començar a imaginar
la possibilitat de recrear alguna forma de teatre que pogués reproduir els valors estètics i la
capacitat expressiva de la tragèdia grega. Entre els músics i els literats que formaven part de la
Camerata Fiorentina havia el convenciment que la música devia ser capaç d’exaltar les
paraules que servien de pretext a la seva composició, així com de reflectir totes les idees i
sentiments que poguessin trobar-se continguts en elles.
Es pretenia reunir el poder comunicatiu d’un text amb les possibilitats de l’escenificació
dramàtica d’un determinat argument on en el seu desenvolupament intervinguessin diferents
personatges, i tot això posat en música des de l’inici de la representació fins al final, d’aquí el
nom òpera in música.
Resultat d’aquest nou concepte fou l’òpera Dafne, amb text del poeta Rinuccini (1562-1621) i
posada totalment en música per Jacopo Peri (1561-1633). La representació d’aquesta òpera in
música tingué lloc l’any 1594, a Florència. Degut a que aquesta òpera no ha arribat fins a
nosaltres, la que es considera com a la primera òpera és Eurídice, també amb text del poeta
Rinuccini i música de Jacopo Peri i Giulio Caccini (1551-1618). Malgrat això, Claudio
Monteverdi (1567-1643), va estrenar el 1607, la que és considerada primera obra mestre del
gènere: La favola d’Orfeo.

La veu
El cant és una forma d’utilitzar la veu humana que exigeix un funcionament especial dels
òrgans de la fonació, en relació, per altra banda, amb la sensibilitat auditiva. La veu, com
qualsevol instrument musical, s’ha de treballar si se’n vol augmentar la potència, l’agilitat i la
flexibilitat. Aquest procés d’entrenament de la veu s’anomena impostació. Per interpretar òpera
cal tenir una veu impostada. Per altra banda, en música popular, normalment, es fa servir la
veu natural.
El valor artístic del cant és condicionat per la respiració, l’emissió de la veu i el seu timbre, el
fraseig i els matisos expressius.

Classificació de les veus
La classificació més natural de les veus diferencia dos grans grups: femenines i masculines.
Segons la seva tessitura (conjunt de notes, de la més greu a la més aguda, que pot cobrir un
tipus de veu còmodament) les veus femenines es divideixen en soprano, mezzo-soprano i
contralt, i les masculines en tenor, baríton i baix.

Veus femenines
SOPRANO
La veu de soprano és la més aguda de les veus femenines. Per exemple, els personatges de
Gilda a l’òpera Rigoletto (G. Verdi) el d’Adina a l’òpera L’elisir d’amore (G. Donizetti).
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Extensió de la veu de soprano

MEZZOSOPRANO
La mezzosoprano és la veu femenina situada entre la soprano i la contralt. A vegades es pot
confondre amb la veu de soprano dramàtica. Exemple: el personatge de Carmen a l’òpera
Carmen de G. Bizet.

Extensió de la veu de mezzo-soprano

CONTRALT
La veu de contralt és la més greu de totes les veus femenines. És una veu poc freqüent en
l'actualitat, de manera que les mezzo-sopranos aborden el seu repertori. Tenim un exemple en
el personatge de Maddalena a l’òpera Rigoletto (G. Verdi).

Extensió de la veu de contralt

Veus masculines
TENOR
La veu de tenor és la més aguda de les veus masculines. Són exemples: el personatge de
Nemorino a L’elisir d’amore (G. Donizetti) i el personatge del Duc a Rigoletto (G. Verdi).

Extensió de la veu de tenor

BARÍTON
La veu de baríton és la veu masculina intermèdia. Per exemple: el personatge de Rigoletto a
l’òpera Rigoletto (G. Verdi) i el personatge del sergent Belcore a L’elisir d’amore (G. Donizetti).

Extensió de la veu de baríton

BAIX
Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu
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La veu més greu del registre masculí és la de baix. Els personatges de Sparafucile a Rigoletto
(G. Verdi) i el de Dulcamara, a L’elisir d’amore (G. Donizetti).

Extensió de la veu de baix

Rigoletto
Rigoletto és una òpera en tres actes, amb llibret de Francesco Maria Piave, basat en Le Roi
s’amuse de Victor Hugo i música de Giuseppe Verdi (1813-1901). Va ser estrenada al Teatre
La Fenice, de Venècia, l’11 de març de 1851.

Personatges
Duc de Màntua .............................................................................tenor
Rigoletto (bufó del Duc) ...............................................................baríton
Gilda (filla de Rigoletto) ................................................................soprano
Sparafucile (sicari) .......................................................................baix
Maddalena (germana de Sparafucile) .........................................contralt
Giovanna (donzella de Gilda) ......................................................mezzosoprano
Comte Monterone (noble) ............................................................baríton
Comte de Ceprano (noble) ...........................................................baix
Marullo (cortesà) ..........................................................................baríton
Borsa (cortesà) ............................................................................baríton

Argument
Acte I
En el seu palau, el Duc, explica a Borsa, un cortesà, com, des de fa tres mesos fa la cort a una
noia en l’església. La noia en qüestió ignora la identitat real del Duc i aquest només sap que viu
en un carrer apartat i que un home misteriós la visita cada nit.
El Duc flirteja amb la comtessa de Ceprano i Rigoletto, bufó geperut de la cort se’n burla dels
gelos del comte de Ceprano.
Mentre Rigoletto i el Duc han marxat a una altra estança del palau, Marullo, un altre cortesà,
arriba amb la notícia de que Rigoletto té una amant la qual cosa, sorprèn i provoca el riure de
tothom.
Tornen el Duc i Rigoletto i aquell comenta la nosa que li fa el comte en els seus propòsits de
seduir a la comtessa de Ceprano. Rigoletto, bromejant cruelment, li proposa empresonar-lo,
exiliar-lo o decapitar-lo, fent aquest darrer suggeriment en presència del propi comte.
Enfurismat, el comte promet venjança. En això que arriba el comte Monterone indignat i ofès
perquè el Duc ha seduït a la seva filla. El Duc permet que Rigoletto se’n burli d’ell i després
ordena el seu arrest. Llavors Monterone llença una maledicció contra el Duc i el seu bufó que
deixa aterrit a Rigoletto.
Un canvi d’escena mostra a Rigoletto tornant a casa tot just quan comença la nit. La maledicció
de Monterone el té preocupat. Se li apropa un assassí professional, Sparafucile, que li ofereix
els seus serveis. Li explica que la seva germana atrau a les víctimes fins una posada que tenen
a les afores. De moment, Rigoletto rebutja els seus serveis però li pregunta on pot trobar-lo si el
necessita. Quan Sparafucile ha marxat, Rigoletto compara el seu miserable ofici amb el del
sicari: un fereix amb l’espasa, l’altre amb la llengua.
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A l’entrar a la casa, Rigoletto troba a Gilda, que és la seva filla i no, com Marullo havia dit als
cortesans, la seva amant. Rigoletto la té reclosa perquè no vol que li passi res i li recorda que
només ha de sortir per anar a l’església. Finalment, Rigoletto adverteix enèrgicament a la
majordoma, Giovanna, que no deixi a Gilda ni un sol moment.
Rigoletto, que creu haver sentit un soroll en el carrer, surt per veure que ha estat. El Duc
aprofita l’ocasió per escapolir-se dintre del pati. Es vist per la majordoma però el Duc compra el
seu silenci amb una bossa de diners i s’amaga. Torna Rigoletto per acomiadar-se de Gilda i, en
aquests instants, el Duc descobreix que es tracta de la filla del bufó,
Gilda confessa a Giovanna que creu que està enamorada d’un noi que ha vist a l’església.
Enmig d’aquesta confessió apareix el Duc, que es fa passar per un estudiant anomenat
Gualtier Maldé, i li declara el seu amor. Fora se sent una remor de passes i Gilda demana al
Duc que marxi, temorosa que pugui ser el seu pare.
La remor provenia d’un grup de cortesans que planeja el rapte de la que suposen que és
l’amant de Rigoletto, Gilda.
Rigoletto es troba amb els cortesans i aquests li diuen que van a raptar a la comtessa de
Ceprano i Rigoletto, encantat, s’uneix a ells. Amb el pretext d’emmascarar-lo li posen una vena
als ulls i li fan subjectar l’escala que utilitzen per raptar a Gilda. Quan Rigoletto se n’adona que
ha estat enganyat ja és massa tard, Gilda ja ha desaparegut. Angoixat recorda la maledicció de
Monterone.

Acte II
El Duc, que no sabia res del rapte, torna al palau desconcertat perquè quan ha tornat a casa de
Rigoletto no ha trobat en ella a Gilda. Llavors, arriben els cortesans i, ufanosos, li diuen que
han raptat i han portat al palau a “l’amant” de Rigoletto. El Duc, que se n’adona que es tracta
de Gilda se’n va, sense perdre un instant, a veure-la.
Arriba Rigoletto, simulant el seu cinisme habitual malgrat l’angoixa que el consumeix per trobar
a la seva filla. L’arribada d’un patge que diu que el Duc està ocupat, donant a les seves
paraules un evident doble sentit, confirma les sospites de Rigoletto de que la seva filla està
amb el Duc i, enfurismat, la reclama.
Els cortesans, sabent ara qui és la noia que han raptat, no cedeixen davant els insults, primer i
les súpliques, després, de Rigoletto.
Gilda apareix i es llença als braços del seu pare explicant-li tot el que ha esdevingut. Rigoletto
intenta consolar-la i en aquest moment apareix Monterone que és conduït a la presó. Aquest es
plany que la seva maledicció contra el Duc ha estat endebades però Rigoletto li assegura que
ell es venjarà del Duc malgrat Gilda li suplica que el perdoni.

Acte III
Rigoletto ha atret al Duc a una posada per a que sigui assassinat per Sparafucile; al mateix
temps també ha portat a la seva filla per a que comprovi, per ella mateixa, quina classe d’home
és realment el Duc. Ambdós observaran des de fora la posada el que passa al seu interior. El
Duc flirtejarà amb Magdalena, germana d’Sparafucile i intentarà abraçar-la mentre Gilda, des
de l’exterior, observa l’escena estupefacta i Rigoletto reitera els seus propòsits de venjança. Tot
seguit, Rigoletto, pensant que la ciutat serà perillosa quan s’hagi complert la mort que projecta,
ordena a Gilda que, disfressada d’home marxi a Verona on ell es reunirà amb ella.
Rigoletto paga a Sparafucile la meitat del que han pactat pel crim i li diu que tornarà a mitjanit a
buscar el cos sense vida del Duc i pagar-li la resta del que han convingut.
Esclata una tempesta i el Duc decideix quedar-se a passar la nit. Quan el Duc està a l’habitació
Magdalena, enlluernada pel seu atractiu, li demana al seu germà que no el mati i que en lloc
seu mati a Rigoletto. Sparafucile rebutja aquesta proposta perquè considera impropi d’un
assassí “honest” matar al seu “client”. Però accepta que el duc sigui substituït per qualsevol
home que es presenti allà abans de mitjanit. Gilda que ha tornat i ha sentit els propòsits dels
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dos germans decideix donar la seva vida per salvar al Duc i, disfressada d’home truca a la
porta. Sparafucile la espera darrera la porta.
La turmenta ha amainat. Rigoletto rep d’Sparafucile un sac que conté un cos humà i es dirigeix,
satisfet, a llançar-lo al riu. Quan el va a llençar a l’aigua sent de lluny la veu del Duc.
Desesperat, obre el sac i descobreix el cos de la seva filla, encara agonitzant. Gilda li demana
perdó i mor. Rigoletto, destrossat, recorda la maledicció de Monterone que ha caigut, totalment,
sobre ell.

Curiositats
•

Quan Victor Hugo va accedir a veure Rigoletto, anys després de la seva estrena (ja que
en un principi va tractar d’impedir que s’estrenés a França), va quedar impressionat i va
comentar en referència al quartet del tercer acte: “si en les meves obres pogués fer que
quatre personatges parlessin al mateix temps, i aconseguir que el públic entengués les
paraules i els sentiments, obtindria exactament el mateix efecte”.

•

La popularitat de l’obra i la bellesa melòdica del quartet Bella figlia dell’amore van
portar a Franz Liszt a compondre una peça per a piano a partir d’aquest tema, la
Fantasia núm. 29 sobre Rigoletto.

Activitats
A l’espectacle D’Òpera es representa el tercer acte d’aquesta dramàtica òpera. Una de les
activitats que us proposem consisteix en l’audició i anàlisi del magnífic quartet que s’interpreta
en aquest acte.
Audició: Quartet “Bella figlia dell’amore”
En aquesta activitat us proposem l’audició d’aquest quartet. Feu parar atenció de quina manera
la música destaca el drama i transmet les emocions dels personatges.
El quartet Bella figlia dell’amore (Acte III), està considerat com una de les peces mestres de les
obres de Verdi. Cal parar esment en el paper que, musical i dramàticament, adquireix el Duc:
presumpta víctima de la venjança de Rigoletto. Maddalena, la germana de l’assassí Sparafucile
(qui ha estat contractat per Rigoletto per assassinar al Duc i així complir la seva venjança) ha
atret al Duc fins l’hostal. Aquest, desconeixedor del parany que li han posat és qui porta la veu
cantant i mostrant una gran vitalitat inicia les dues parts del quartet intentant seduir a
Maddalena. La seva frivolitat contrasta amb els propòsits venjatius de Rigoletto i el dolorós
desengany de Gilda.
En l’escena apareixen dos personatges dintre d’una taverna (el Duc i Maddalena) aliens a que
estan essent observats per altres dos personatges des de fora (Gilda i Rigoletto). Rigoletto ha
portat a Gilda per a fer-li veure que el Duc l’ha seduït amb enganys.
El Duc inicia aquesta peça manifestant, de forma pretensiosa, el seu nou amor per Maddalena.

Maddalena respon amb coqueteria amb una frase staccata.
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Immediatament respon la veu de Gilda des de fora de l’hostal començant amb una nota aguda i
realitzant un ràpid descens amb dos curtes pauses en la seva frase. Gilda comença a
comprendre que el Duc la està traint.

Maddalena i Gilda repeteixen les seves frases i, llavors, Rigoletto afegeix la seva veu al conjunt
intentant consolar a Gilda.

A continuació sonen les quatre veus alhora mantenint, però, la seva individualitat. El Duc i
Maddalena alternen les seves línies melòdiques en el flirteig, mentre que Gilda (veu més
aguda) i Rigoletto (veu més greu) canten seguint ritmes paral·lels però de moviment contrari.

A la part final del quartet, Gilda, creant un efecte de panteix, alterna notes curtes amb pauses
breus; Maddalena riu repetint una mateixa nota; el Duc segueix amb la seva línia melòdica i
Rigoletto interpreta el baix de l’harmonia amb notes curtes repetides que alternen amb un llarg
Do sostingut. Les veus del quartet, no només mantenen la seva individualitat pel que fa a la
melodia i al ritme, sinó també pel que fa al tipus d’emoció expressat, fent remarcable una clara
distinció psicològica dels personatges al mateix temps que la peça es mostra com un bloc
compacte.
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En el material didàctic que complementa a aquesta guia trobareu les versions en format MIDI
dels exemples exposats. Ja que en un enregistrament convencional no es poden separar les
diferents veus del quartet us proposem que feu escoltar a l’alumnat els diferents motius
melòdics que interpreta cada un dels personatges per separat i, posteriorment, feu escoltar un
enregistrament d’aquest quartet diverses vegades per a que puguin sentir aquestes quatre
veus com una unitat.

Simulació d’una escena
A partir del text del quartet “Bella figlia dell’amore”, proposeu als vostres alumnes que formin
grups de quatre escollint cada component un personatge i realitzin una petita representació
teatral intentant destacar les emocions i el caràcter de cada un dels personatges. També es
podria fer una simulació mímica de l’escena mentre sona l’enregistrament del quartet.
DUC
Bella filla de l’amor,
sóc esclau dels teus encants.
Amb un mot, un mot tan sols tu pots
les tristeses i les penes consolar.
Vine escolta del meu pobre cor
la cadència del batec.

MADDALENA
Ja, ja, ja! No em faci riure
tot això són bajanades
M’he sentit afalagada
jo, ben cert, ho se apreciar.
Sóc experta, senyor meu
en el joc de festejar.

GILDA
Ah!, així parla d’amor!
A mi també l’infame m’ho ha dit!
Infeliç cor traït,
per angoixa no esclatar.
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RIGOLETTO
Calla, no serveix el plorar.
Que mentia, estàs segura.
Calla, jo faré la feina:
la venjança serà aviat.
Del teu pare la venjança
amb delit fulminarà.
Sopa de lletres
Troba en la sopa de lletres els noms de cinc personatges de l’òpera Rigoletto i el del seu
compositor.
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L’elisir d’amore
Òpera en dos actes amb música de Gaetano Donizetti (1797-1848) i llibret de Felice Romani.
Es va estrenar el 12 de maig de 1832 al Teatre de la Canobbiana, Milà.

Personatges
Nemorino: És un noi jove, pobre, molt tímid i no sembla gaire espavilat. Està bojament
enamorat d’Adina i serà capaç de fer qualsevol cosa per tal d’aconseguir que la noia l’estimi.
Tenor
Adina: És una noia rica, bonica, llesta i desimbolta. Sap que Nemorino l’estima però no li fa ni
cas i es complau fent-lo patir. Soprano
Dulcamara: Ell diu que és un famós metge ambulant. Més aviat és un petit estafador que,
prometent miracles, ven a la gent potingues que figura que curen tots els mals però que no
serveixen per a res. Baix
Belcore: És el sergent que mana la petita guarnició de soldats que hi ha al poble. És un cregut,
un fanfarró i un fatxenda. Ell també voldria casar-se amb la rica Adina. Baríton
Gianetta: És una criada de l’Adina. No participa gaire en l’acció. Soprano
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Soldats, pagesos i gent del poble: Tampoc no participen gaire en l’acció. Observen totes les
coses estranyes que passen als personatges principals i les comenten entre ells.

Curiositats
Els noms d’alguns dels personatges no són casuals. Nemorino és una paraula italiana
que vol dir aproximadament “home dels boscos” i que aquí hem d’entendre com home
simple, ingenu i senzill. De la mateixa manera un “dulcamara” en italià designa un
xarlatà i curandero.
“Belcore” és evident què vol dir, certament el personatge no té un “bell cor” però el nom
és adequat per a un cregut que es troba molt guapo i que està convençut que és un
seductor infal·lible.

Argument
A través d’una història còmica i amb final feliç, L’elisir d’amore ens parla del desig, de la
necessitat que tenim tots de sentir-nos estimats, del dolor que ens provoca sentir-nos rebutjats i
de les coses, de vegades absurdes, que som capaços de fer per tal d’aconseguir que ens
estimin.
També ens parla del mite dels “elixirs”, aquesta espècie de xarops que juntament amb els filtres
(beuratges màgics), les pocions o els afrodisíacs, figura que tenen poders màgics quan, en
realitat, són gairebé sempre una estafa.

Acte I
La jove i rica Adina està llegint en veu alta, a un grup de camperols, la història de Tristany i
Isolda on s’explica que el cavaller Tristany va aconseguir que Isolda l’estimés gràcies als
efectes màgics d’un elixir meravellós.
Mig amagat entre la gent, Nemorino, un noi pobre i tímid, enamorat d’Adina, pensa que si
pogués obtenir aquest elixir aconseguiria que la noia l’estimés.
Al davant del seu petit grup de soldats arriba ara el sergent Belcore, el qual festeja Adina i li
demana que es casi amb ell. La noia no li fa gaire cas.
Quan es queden sols, Nemorino parla amb Adina, li confessa el seu amor però la noia li diu que
s’ho tregui del cap, que ella no l’estima.
Arriba ara el Doctor Dulcamara, un xarlatà que viatja pels pobles oferint a la gent potingues que
ell mateix fabrica i que, segons ell, curen tos els mals.
Quan aconsegueix quedar-se sol amb ell, Nemorino li demana si té “l’elixir de la Reina Isolda”;
Dulcamara, veient que Nemorino és un ingenu que s’ho creu tot, li ven una ampolla de vi dientli que es tracta del famós elixir, que se l’ha de beure i l’endemà (demà jo ja seré fora d’aquí,
pensa) totes les dones l’estimaran.
Nemorino es beu l’elixir i, naturalment, l’única cosa que aconsegueix és mig emborratxar-se.
Arriba Adina i ara és Nemorino qui, convençut que l’endemà ella estarà totalment enamorada,
decideix fer-la patir una mica mostrant-se indiferent.
Arriba Belcore i Adina, per fer posar gelós Nemorino, anuncia a tothom que al cap de sis dies
es casarà amb el sergent. Nemorino se’n riu.
Arriba la noticia que Belcore i els seus soldats han de marxar l’endemà del poble i el sergent
demana a Adina que avancin el casament a aquell mateix dia; veient que això posa molt
nerviós Nemorino, Adina accepta: es casarà immediatament.
Nemorino es desespera: quan l’elixir faci efecte, Adina ja estarà casada amb Belcore.
Tots se’n riuen del pobre noi que, mig plorant, demana a Adina que no es casi encara, que
s’esperi fins l’endemà.
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Acte II
Tots participen en una festa per celebrar l’imminent casament d’Adina i Belcore. Nemorino
desesperat busca el Doctor Dulcamara i li pregunta què podria fer per accelerar els efectes de
l’elixir. Dulcamara li diu que s’ha de prendre una altra dosi de la droga.
Nemorino, però, no té més diners i Dulcamara li diu que si no hi ha diners, no hi ha elixir.
El noi troba Belcore el qual li diu que si s’allistés a l’exèrcit rebria immediatament una paga de
vint escuts. Per tal d’aconseguir diners Nemorino ven la seva llibertat i es fa soldat. Amb els
diners a la mà corre a buscar Dulcamara.
Arriba ara Gianetta que comunica a les noies del poble que s’ha mort l’oncle de Nemorino i que
li ha deixat, al noi en herència, una gran fortuna que el converteix en l’home més ric del poble.
Totes comencen a pensar que Nemorino és un home molt atractiu.
El noi, que encara ignora que ara és ric, torna; s’ha begut una altra ampolla d’elixir i ara
observa, sorprès, com totes les dones el festegen.
Adina s’estranya de tot això i Dulcamara, que també està estranyat dels efectes prodigiosos del
seu invent, li explica tota la història de l’elixir i de com, per poder-ne comprar una ampolla més,
Nemorino ha hagut de fer-se soldat. Adina es commou en veure la intensitat de l’amor de
Nemorino.
Dulcamara ara veu que ella també està enamorada i li proposa vendre-li elixir, però Adina li
respon que ella no necessita elixirs per aconseguir que un home l’estimi.
Es troben Nemorino i Adina. Ella li lliure el contracta militar que ha recomprat a Belcore i que el
deixa lliure novament. Els joves finalment es confessen el seu amor mutu.
Arriba Belcore que descobreix els dos enamorats i Adina li diu que Nemorino és el seu autèntic
amor. Ofès, Belcore diu que no passa res, que a un home com ell no li faltaran mai noies
atractives que el vulguin. Dulcamara explica a tothom els “miracles” que fa el seu elixir.

Activitats
Caràcter dels personatges
Relaciona cada personatge amb la seva descripció.

Nemorino

Estafador que, prometent miracles, ven a la gent potingues
que figura que curen tots els mals però que no serveixen per a
res.

Adina

Cregut, fanfarró i fatxenda. Ell també voldria casar-se amb la
rica Adina.

Dr. Dulcamara

Noi jove, pobre, molt tímid i no sembla gaire espavilat. Està
bojament enamorat d'Adina i serà capaç de fer qualsevol cosa
per tal d'aconseguir

Sergent Belcore

Noia rica, bonica, llesta i desimbolta. Sap que Nemorino
l'estima però no li fa ni cas i es complau fent-lo patir.
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Debat
En aquesta activitat us proposem quatre qüestions que poden servir per obrir un debat a
classe.
•

Creus que els elixirs d’amor existeixen?

•

Quins avantatges i inconvenients es poden trobar en dir les coses parlant (teatre) i en
dir-les cantant (òpera)?

•

L’elisir d’amore és, preferentment, una història còmica o una història sentimental?

•

Qui és més ric, aquell que sap gaudir de molts tipus de música o aquell que només sap
gaudir amb pocs tipus de música?

Activitat de compleció
Completeu aquest escrit amb les paraules que trobareu al final del mateix.

L'Elisir d'amore és una òpera ___________ composta per Gaetano ___________. Va ser
estrenada a la ciutat de ___________ i és una de les obres més populars d'aquest autor
___________ del segle XIX.

Els papers principals són el de Nemorino que és per a veu de ___________ i el d'___________
que és per a veu de soprano.

L'argument explica la història d'un jove que per aconseguir que una noia l'estimi, li compra a un
xarlatà que es fa dir, Dr. ___________ una poció màgica, un ___________, que en realitat no
és altre cosa que una simple ampolla de ___________.

Nemorino haurà de competir per aconseguir l'amor de la noia amb el sergent Belcore que
també s'hi vol casar.

Un dels fragments musicals més importants de l'obra és la cèlebre ___________ "Una furtiva
lacrima " que canta ___________.

Al llarg de l'obra hi ha diversos moments on canten diversos personatges a la vegada, són els
anomenats ___________. També hi ha duos i trios.

Adina, ària, bufa, concertants, Donizetti, Dulcamara, elixir, italià, Milà, Nemorino,
tenor, vi.
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Sopa de lletres
Troba en aquesta sopa de lletres el nom del compositor i el dels personatges principals de
l’òpera L’elisir d’amore.
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L’Italiana in Algeri
Òpera bufa en dos actes amb música de Gioacchino Rossini (1792-1868) i llibret d’Angelo
Anelli. Es va estrenar en el Teatre San Benedetto de Venècia, el 22 de maig de 1813.

Personatges
Isabella (una dama italiana) .........................................................mezzosoprano
Lindoro (jove italià, esclau favorit de Mustafà) ............................tenor
Mustafà (bei d’Alger) ....................................................................baix
Taddeo (admirador d’Isabella) .....................................................baríton
Elvira (dona de Mustafà) ..............................................................soprano
Zulma (esclava, confident d’Elvira) ..............................................mezzosoprano
Haly (capità dels corsaris argelins) ..............................................baix
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Argument
Acte I
A Algèria, en el palau del bei Mustafà, la seva esposa Elvira es queixa de que el seu marit ja no
l’estima. Mustafà, diu que s’ha cansat de la seva esposa i obligarà a Lindoro, jove italià i esclau
favorit de Mustafà, a casar-se amb Elvira. Després li diu a Haly, capità dels corsaris al seu
servei, que té un termini de sis dies per a aconseguir-li una esposa italiana que serà més
interessant que les noies del seu harem.
Lindoro, per la seva part, es queixa de la llunyania i del temps que porta separat de la seva
enamorada. Mustafà li pregunta si li agradaria casar-se. Lindoro li respon que la seva esposa
hauria de tenir moltes qualitats, en un intent d’eludir la situació. Però Mustafà fa esment de
totes les qualitats d’Elvira posant a Lindoro entre l’espasa i la paret.
A la costa, s’ha produït un naufragi i Isabella, que estava buscant al seu nuvi desaparegut,
Lindoro, és capturada pels pirates algerians. Malgrat el perill ella se sent segura de la seva
habilitat domant els homes. Els pirates descobreixen que l’acompanya un vell, Taddeo. Isabella
es fa passar per la seva neboda i que els dos venen d’Itàlia, la qual cosa, satisfà a Haly, que li
promet a la noia ser la favorita del harem. Una vegada sols Taddeo li retreu haver-se aprofitat
del seu amor per anar a buscar a Lindoro i afegeix que n’està fart d’aquesta situació. Ambdós
decideixen separar-se però, immediatament, se n’adonen que serà més convenient seguir junts
fent-se passar per oncle i neboda.
Mustafà promet a Lindoro que si accepta casar-se amb Elvira podrà tornar a Itàlia. Elvira, però,
no vol abandonar al seu espòs doncs encara l’estima. En aquest moment, torna Haly i li
comunica al bei que ja ha trobat a la italiana dels seus somnis. Mustafà està entusiasmat
davant la perspectiva d’estimar a una dona tan fogosa.
Mustafà, es prepara per rebre Isabella al seu palau. Quan aquesta entra, no pot reprimir un
somriure davant els escarafalls del bei. Aquest se sent fascinat per la seva bellesa i Isabella
decideix aprofitar-se el màxim possible de la situació. Mustafà ordena matar a Taddeo però,
quan Isabella li diu que és la seva neboda, li perdona la vida. Mentrestant, Haly se’n riu de la
por del vell. Apareixen Elvira, Lindoro i Zulma amb el propòsit d’acomiadar-se del bei. Isabella i
Lindoro es reconeixen, encara que ho dissimulen. Regna la confusió general. Isabella
s’assabenta que Elvira es veu obligada a casar-se i anar-se’n amb Lindoro llavors, per evitarho, li demana a Mustafà que la dona es quedi i que, Lindoro, sigui el seu criat particular.
Mustafà fa tot el que li demana per tal de complaure-la.

Acte II
Elvira i altres membres de la cort estan comentant el canvi de caràcter de Mustafà quan aquest
entra i ordena que avisin a Isabella que dintre de mitja hora vol prendre el cafè amb ella.
Marxen tots i apareixen Lindoro i Isabella. La noia li retreu que es vulgui casar amb Elvira.
Quan ell li explica el que ha succeït, decideixen planejar la fugida d’Algèria. Mustafà apareix
seguit per Taddeo, qui es queixa de que Haly insisteixi contínuament en tallar-li el cap. El bei li
diu que està equivocat ja que l’ha fet cridar ell per nomenar-lo el seu Kaimakan, quelcom així
com el seu lloctinent. Taddeo, encara que amb desgana, ho accepta per salvar la pell.
Isabella, a la seva habitació, s’engalana mentre explica a Elvira com ha de manipular als
homes. Mustafà, explica a Isabella que ha nomenat Kaimakán a Taddeo com a prova de l’amor
que sent per ella. El bei intentarà endebades quedar-se a soles amb Isabella.
En un altre indret del palau, Haly canta l’habilitat de les dones italianes per entabanar els
homes. Taddeo, que està assabentat del pla de fugida, confessa a Lindoro que no és l’oncle
sinó l’amant d’Isabella. Lindoro somriu, però compren que necessita la seva ajuda. En aquest
moment arriba Mustafà, enfurismat amb Isabella per l’escena del cafè. Lindoro, per apaivagar
els seus ànims, que tot forma part de les proves que la noia vol que passi per poder pertànyer a
l’ordre italiana dels Pappataci (menja-i-calla), de la que són membres tots els homes casats de
la seva pàtria. Mustafà se sent afalagat i pregunta que ha de fer. Lindoro li diu que només ha
de menjar, beure i dormir i ignorar tot el que passi al seu voltant.
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Taddeo i Lindoro comenten els preparatius d’Isabella per a la fugida: la noia s’emportarà amb
ella tots els esclaus italians del bei que, a més a més, prendran part en la cerimònia d’admissió
de Mustafà en l’ordre dels Pappataci. Taddeo s’ocupa d’ensenyar-li el ritual, mentre Isabella el
sotmet a la prova de veure com li fa moixaines a Lindoro. Malgrat que ha de fer un esforç,
Mustafà, comprèn que el seu deure és menjar i callar, cosa que fa acompanyat de Taddeo.
Isabella, Lindoro i els altres esclaus italians fugen, mentre Taddeo tracta de cridar l’atenció de
Mustafà, qui, obedientment, segueix menjant i callant. Quan se n’adona de l’engany ja és
massa tard i, amb la lliçó ben apresa, prefereix quedar-se amb la seva esposa Elvira que amb
totes les italianes del món.

Òpera bufa: L’òpera buffa, de caràcter còmic i nascuda en els entreactes de l’òpera seriosa
com a intermezzi, està emparentada amb les pantomimes de la Commedia dell’Arte.
Presentava, a més d’uns personatges populars i espontanis, unes situacions fresques que
contrastaven amb la pompositat i rigidesa de l’òpera seriosa.

Activitats
Al final del primer acte s’assoleix el clímax en un absolut estat de confusió. Isabella descobreix
que l’esclau favorit de Mustafà és el seu estimat Lindoro a qui, ella, ha vingut a rescatar. És un
dels finals de Rossini més alegres i divertits on els personatges expressen la seva sorpresa i
les seves emocions utilitzant onomatopeies com el so d’un canó, “bum, bum”, d’un martell,
“tac, tac”, d’una garsa, “cra, cra” o d’una campana “din, din”.

En aquest número del final del primer acte intervenen els set personatges de l’òpera.

Quan en una òpera hi ha un número col·lectiu de tres o més cantants, i en el qual, també
intervé el cor rep el nom de concertant.

Feu escoltar als vostres alumnes aquest fragment i podeu aprofitar per introduir el concepte de
concertant.
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Concertant amb onomatopeies
Proposeu a 4 dels vostres alumnes que:
•

Un d’ells faci veure que està tan desconcertat com si tingués una campaneta dins el
cap que fa din, din, din, etc.

•

L’altre, cregui que és com una garsa que va fent cra, cra, cra, etc.

•

A un tercer li ressoni al cap com un canó: bum, bum, bum, etc.

•

Finalment, a un quart, li sembli que un martell que té a la testa va picant: tac, tac, tac,

Feu que cada un dels alumnes repeteixi les onomatopeies corresponents de manera ràpida i
sorollosa; a continuació, tots alhora, que cada alumne vagi repetint l’onomatopeia corresponent
però escollint un ritme al seu aire. Amplieu l’activitat a tota la classe.
Interpretació d’un rap
Proposeu als vostres alumnes que es preparin i interpretin un rap amb el text del concertant. En
una segona fase poden interpretar el rap seguint l’estil de concertant. Les primeres quatre
frases les poden “rapejar” quatre solistes i la cinquena, un grup d’alumnes fent el paper de cor.
Caldrà tenir cura en els matisos perquè el cor no tapi els solistes.
Tinc al cap una campana
que sonant va fent din din.
Un martell tinc a la testa,
tot picant va fent tac tac.
Sóc talment com una garsa
que, plomada, fa crac crac.
El meu cap és la bombarda
que esclatant em fa bum bum.
El meu cap fa giravoltes
marejat amb tants problemes!
Com vaixell dins la tempesta
sóc a punt de naufragar!

Podeu utilitzar aquest ritme obstinat de base:

Rap: Modalitat de música popular consistent en una recitació que se superposa a una base
rítmica i reiterativa.
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Altres Activitats
Mitologia en l’òpera
En els inicis de la història de l’òpera, els arguments es basaven en la mitologia clàssica (Dafne,
Euridice, Ariadna, Orfeu). El mite d’Orfeu sobre el que Monteverdi va composar una magnífica
òpera va ser reprès més endavant pel compositor C. W. Gluck.

El mite d’Orfeu
Orfeu, fill d’Eagro, rei de Tràcia, i de la musa Calíope, era un gran poeta i músic. Apol·lo li va
regalar una lira. Orfeu va aprendre a tocar-la tan dolçament que aconseguia amansir les feres,
entendrir el cor dels homes més salvatges i, fins i tot, els rius i les plantes s’aturaven en silenci
per poder-lo escoltar.
Orfeu es va casar amb Eurídice, a qui estimava molt, però durant la mateixa festa de noces una
serp verinosa va mossegar Eurídice i aquesta va morir.
Orfeu, que no es resignava a la pèrdua d’Eurídice va decidir baixar als Inferns per a rescatar-la.
Amb la seva música va aconseguir que, tant el guardià com les fúries de l’infern el deixessin
passar i així arribar davant de Plutó, el déu dels inferns, a qui li va demanar que li tornés
Eurídice. Plutó que, en un primer moment, li va denegar la petició, finalment va accedir posantli una condició: Eurídice et seguirà com si fos la teva ombra però no t’aturis, no parlis, no et
tombis per mirar enrera fins que no hagis arribat a dalt, al món de la llum sinó mai més la
tornaràs a veure.
Orfeu, agraït, va començar el seu viatge a través de la foscor. Avançava, sentint només els
propis passos fins que, gairebé, va arribar a la porta. Llavors dubtà de si Eurídice el seguia o
no, es va tombar per comprovar-ho i, efectivament, ella estava darrera seu.
Orfeu no va complir la condició imposada per Plutó i va perdre Eurídice per sempre.

L’obra de Gluck, però, a diferència del relat mitològic té un final feliç ja que apareixerà l’Amor i
comunicarà a Orfeu que Eurídice ressuscitarà i podran continuar vivint junts.
La tristor d’Orfeu a l’haver perdut a Eurídice es reflecteix en l’ària que interpreta Orfeu
preguntant-se Què faré, sense Eurídice...?
Què faré sense Eurídice...?
Us proposem que els vostres alumnes interpretin un fragment d’aquesta ària amb flauta o bé
cantada amb l’ajuda de la versió en karaoke que trobareu en el material didàctic complementari
a la guia didàctica.
El text del fragment del karaoke està en català.

Què faré sense Eurídice?
On aniré sense el meu bé?
Què faré? On aniré?
On aniré sense el meu bé?
Què faré? On aniré?
On aniré sense el meu bé?
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La Traviata
Conjunt Orff: “Brindis”
En aquesta activitat us proposem que feu interpretar als vostres alumnes el famós “Brindis” de
La Traviata (G. Verdi) amb instruments Orff. Al material didàctic complementari trobareu la peça
en format MIDI. Això us pot permetre, si cal, combinar la interpretació dels alumnes amb la
interpretació, a través de l’ordinador de les veus o instruments que mostrin més dificultat en
funció del nivell del vostre alumnat.
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Representació gràfica
Aprofitant la imatge d’un escenari, que trobareu en el material didàctic complementari, cada
alumne pot dibuixar l’escena o el personatge preferit de l’espectacle D’òpera. També trobareu
la imatge de Vivace per colorar.

Joc d’Òpera
L’activitat que aquí us proposem està basada en el popular joc de l’oca, prenent com a tema
principal l’espectacle D’Òpera. Podeu imprimir el tauler del joc que el trobareu al material
didàctic complementari.
Regles del joc
Objectiu: Cal recórrer tot el tauler el més ràpidament possible i acabar en la casella número 63,
a la que s’ha d’arribar amb una tirada exacta.
Normes: Poden participar entre 2 i 4 jugadors, cada un amb una fitxa d’un color determinat. El
tauler està format per 63 caselles numerades i disposades en espiral, cada una amb una
imatge diferent.
Si la fitxa d’un jugador cau en una casella on apareix la imatge de “Vivace”, aquest ha de
passar la fitxa a la casella “Vivace” següent i tornar a tirar. Seguint la tradició del joc original i
aprofitant l’origen italià de l’òpera, el jugador pot dir: Da Vivace a Vivace e tiro perché mi
piace. Si la fitxa d’un jugador cau en alguna de les quatre caselles amb el logo del Gran Teatre
del Liceu, aquest ha de tornar a tirar. Si cau en altre de les caselles especials, el jugador pot
perdre un o més torns, o avançar o retrocedir un nombre determinat d’espais. A la resta de
caselles, el jugador haurà de respondre correctament a la pregunta que se li formuli si no vol
perdre un torn.
A continuació teniu una taula on s’indica la imatge que trobareu a cada casella, l’acció a seguir i
les preguntes que us suggerim i que podeu modificar, lliurement, en funció de l’edat i nivell del
vostre alumnat.
IMATGE
1 Vivace
2 Teló
3 Diorama

COMENTARI / PREGUNTA
Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Has d’esperar que s’aixequi el teló.

4 “La veu del seu amo”

Saps quin personatge de l’òpera L’elisir
d’amore canta “Una furtiva làcrima”?

5 Vivace

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.

6 Pont
7 Figurí
8 Logo Liceu
9 Vivace
10 Màscares
11 Florència

ACCIÓ
Avança fins la casella 5 i
torna a tirar.
Perds un torn.

Avança fins la casella 9 i
torna a tirar.
Avança fins la casella 12 i
torna a tirar.

Digues dos elements que intervinguin
en l’òpera.

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.

Torna tirar.
Avança fins la casella 14 i
torna a tirar.

En quina ciutat italiana neix l’òpera?

12 Pont
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Retrocedeix fins la casella
6 i torna a tirar.
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13 “La veu del seu amo”

Quin personatge d’una òpera canta una
coneguda havanera?

14
15
16
17

Vivace
Teatre grec
Jacopo Peri
Logo Liceu

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.

Avança fins la casella 18 i
torna a tirar.

18
19
20
21

Vivace
Posada
Monteverdi
Venècia

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Has caigut en la posada d’Sparafucile.

Torna tirar.
Avança fins la casella 23 i
torna a tirar.
Perds dos torns.

22 Commedia dell'arte
23 Vivace
24 Logo Liceu

25 “La veu del seu amo”

Digues un personatge de la Commedia
dell’arte.
Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Digues un tipus de música consistent en
una recitació que se superposa a una base
rítmica i reiterativa.

26 Daus
27
28
29
30

Vivace
Don Giovanni
W. A. Mozart
Violí

31 Pou
32 Vivace
33 Georges Bizet
34 Cartell: òpera Carmen
35 Gioacchino Rossini
36 Vivace
37 Comediants ambulants

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Qui és l’autor de l’òpera Don Giovanni?
Digues una òpera de Mozart.
Quin és l’instrument principal a l’òpera?
La música t’ha fet caure en un pou
d’emocions.
Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Qui és l’autor de l’òpera Carmen?
Quina és la tessitura més aguda de les
veus femenines?
Què és un concertant?
Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.

40 Elixir

Quina és la tessitura més aguda de les
veus masculines.
Qui és el compositor de l’òpera L’elisir
d’amore?
Digues alguna òpera en la que es parli
d’elixirs màgics.

41 Vivace

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.

42 Laberint
43 Turandot
44 Giacomo Puccini

L’òpera ha desencadenat un laberint de
passions.
Qui és l’autor de l’òpera Turandot?
Digues una òpera de Puccini.

45 Vivace
46 Rigoletto i Gilda

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Com es diu la filla de Rigoletto?

38 Gaetano Donizetti
39 Dulcamara i Nemorino

Avança fins la casella 27 i
torna a tirar.
Torna a tirar.
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Avança fins la casella 53 i
torna a tirar.
Avança fins la casella 32 i
torna a tirar.

No pots avançar fins que
passi un altre jugador per
aquesta casella.
Avança fins la casella 36 i
torna a tirar.

Avança fins la casella 41 i
torna a tirar.

Avança fins la casella 45 i
torna a tirar.
Perds dos torns.

Avança fins la casella 50 i
torna a tirar.
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47 Gilda
48 Giuseppe Verdi
49 Llibret d’òpera
50 Vivace

Qui és el compositor de l’òpera Rigoletto?
Digues una òpera de Verdi.
Qui personatge mitològic amansia les feres
amb la seva música?

51 Orfeu i Eurídice

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Fins on va anar Orfeu per recuperar
Eurídice?

52 Presó

Has quedat presoner dels encants de la
música d’Orfeu.

53 Daus
54 Vivace

55 “La veu del seu amo”
56 Arlequí
57 Logo del Liceu

58
59
60
61
62

Mort de Gilda
Vivace
Teatre del Liceu
Teatre del Liceu
Teatre del Liceu

Teatre del Liceu amb
63 Vivace

Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Digues el nom d’un tipus de representació
teatral cantada, de la qual la música
esdevé part essencial.

Ah! la maledicció! Estàs abatut per la mort
de Gilda, filla de Rigoletto.
Da Vivace a Vivace e tiro perché mi piace.
Què és un melòman?

Felicitats!

Avança fins la casella 54 i
torna a tirar.

Perds tres torns.
Retrocedeix fins la casella
26 i torna a tirar.
Avança fins la casella 59 i
torna a tirar.

Torna a tirar.
Has de tornar a la casella
1 i començar de nou quan
t’arribi el torn.
Avança fins la casella 63.

El primer jugador en
arribar-hi guanya el joc.

Construcció d’un teatrí
A partir dels esquemes que trobareu al material didàctic que complementa aquesta guia i
modificant l’escala podeu construir un diorama de cartró, de dimensions més grans, en el qual
es pugui confeccionar l’attrezzo d’algunes de les escenes d’òpera que apareixen a l’espectacle.
Podeu desenvolupar aquesta activitat de manera interdisciplinar amb l’assignatura de Visual i
Plàstica. Depenent de les possibilitats de l’alumnat es poden confeccionar els decorats i els
personatges, i fins i tot, es pot muntar la representació d’un fragment d’alguna òpera o, inclús,
del mateix espectacle D’òpera.

Attrezzo: Conjunt d’accessoris, tant de mobiliari com de decoració, que s’utilitzen en la
realització d’una escenografia. També s’inclouen totes les peces que complementen la
caracterització dels intèrprets i els objectes que aquests fan servir a l’escenari.
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Mots encreuats
Mots encreuats
D’òpera
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Horitzontals:
1 Nota musical.
2 Òpera còmica.
3 Al revés: Inicials de la persona

encarregada de seleccionar la
música més adient per ballar a les
discoteques.

7

Tessitura més aguda en les veus
femenines.

10

Personatge que ens mostra el
món de l'òpera a l'espectacle
"D'òpera".

11

Modalitat de música popular
consistent en una recitació que se
superposa a una base rítmica i
reiterativa.

13

Doctor que ven vi fent-lo passar
per elixir màgic.
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Verticals:
1 Nota musical.
2 Individu, generalment amb alguna deformitat
física, que a les corts dels nobles o els reis
exercia funcions de còmic i utilitzava la seva
deformitat per fer riure al públic

4
5
6
8
9
10
12

Nota musical.
Tessitura més aguda en les veus masculines.
Amansia les feres amb la seva música.
Nota musical.
Representació teatral cantada, de la qual la
música esdevé part essencial.
Instrument principal en l'òpera.
Nota musical.
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Elements de l’òpera
Relacions
Relacioneu els diferents elements que intervenen en l'òpera amb la imatge corresponent.

E
ES
SC
CE
EN
NO
OG
GR
RA
AFFIIA
A

M
MÚ
ÚS
SIIC
CA
A

LLU
A
NIIA
CN
ÈC
OTTÈ
NO
MIIN
UM

TTE
E
RE
ATTR
EA

LLIITTE
UR
RA
A
ER
RA
ATTU

D
DA
AN
NS
SA
A
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Esquema
Completeu els requadres en blanc amb la paraula que correspongui de la llista següent:
LLIBRETISTA – VESTUARI – COMPOSITOR – IL·LUMINACIÓ – DIRECTOR MUSICAL –
COR – ORQUESTRA – ESCENOGRAFIA – MOVIMENT ESCÈNIC – VEUS

Glossari
•

Attrezzo: Conjunt d’accessoris, tant de mobiliari com de decoració, que s’utilitzen en la
realització d’una escenografia. També s’inclouen totes les peces que complementen la
caracterització dels intèrprets i els objectes que aquests fan servir a l’escenari.

•

Breakbeat: És el ritme de base del hip-hop.

•

Calidoscopi: Successió de coses vàries i multicolors, d'impressions o de sensacions
que canvien ràpidament.

•

Camerata Fiorentina: Acadèmia de poetes i músics que, des del final del s XVI fins al
començament del XVII, es reuní a la casa de l'humanista Giovanni Bardi, a Florència.

•

Claca: En un local teatral, grup de públic pagat per a aplaudir.

•

Commedia dell’Arte: Pel nom de commedia dell’arte es coneixien les comèdies
representades per grups d’actors itinerants a la Itàlia del segle XVI. A les
representacions es trobava una barreja d’acudits improvisats, actuació còmica
tradicional (lazzi), personatges del repertori clàssic i trames romàntiques de desenllaç
previsible. Alguns dels personatges són Arlequí, amb un colorit vestit de rombes i
màscara de dominó; Colombina, veritable amor d’Arlequí... Les representacions de la
commedia tenien lloc a l’aire lliure sobre un senzill escenari que pertanyia als zanni (la
troupe de còmics i pallassos).

•

Cor: Conjunt de músics que canten simultàniament.

•

Crescendo: Paraula italiana que s’utilitza per indicar l’augment progressiu de la
intensitat.
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•

Dance: Música de ball. Originalment englobava tots els ritmes i estils. En l’actualitat
designa, sobre tot, al moviment sorgit del techno i el house.

•

DJ: Disc-joquei. Encarregat professional de seleccionar la música més adient per ballar
a les discoteques. El que posa els discos.

•

Dub: Té el seu origen a Jamaica, on s’utilitzava per designar una versió instrumental
del tema a la que s’afegien ecos i efectes sonors.

•

Elixir: Licor medicamentós compost de distintes substàncies medicinals.

•

Glissando: Efecte que s’obté, en els instruments de corda, quan es fa lliscar el dit
sobre una de les cordes fent sentir seguits tots els sons que aquesta pot fer.

•

Hip-hop: Cultura urbana que va donar origen al rap. Inclou manifestacions artístiques
com el graffiti i balls com el breakdance.

•

House: Prové de la cultura musical negra americana i recull influències de la música
disco, el funk i el techno europeu.

•

Kitsch: Concepte artístic que hom defineix generalment, bé que no exactament, com a
mal gust. És la manca d'opinió que porta un determinat públic a imitar en art allò que
creu modèlic i que, gairebé sempre, pertany a un passat enyorat, generalment l'art
burgès de la fi del s XIX.

•

Llibret: Text que correspon a una obra posada en música.

•

Melòman: Persona especialment afeccionada a la música.

•

MP3: Format de compressió de seqüències d'àudio que permet de reduir un fitxer
d'àudio, generalment a una dotzena part de la mida original, preservant-ne el nivell
original de qualitat del so.

•

Òpera: Drama per a ésser representat amb el text cantat, acompanyament orquestral i
els elements escènics habituals del teatre (decorats, vestuari).

•

Opera bufa: Terme italià per anomenar l’òpera còmica. L’òpera bufa, de caràcter còmic
i nascuda en els entreactes de l’òpera seriosa com a intermezzi, està emparentada
amb les pantomimes de la Commedia dell’Arte. Presentava, a més d’uns personatges
populars i espontanis, unes situacions fresques que contrastaven amb la pompositat i
rigidesa de l’òpera seriosa.

•

Pizzicato: Interpretació, en els instruments de corda fregada, amb notes pinçades amb
els dits.

•

Progressive: Qualificatiu que s’aplica tant a l’estil house com al techno. Gènere nascut
a Gran Bretanya a començaments dels anys 90, basat en un estil simple i evolutiu, amb
bases de percussió, dubs i samples del pop i de músiques exòtiques.

•

Rap: Modalitat de música popular consistent en una recitació que se superposa a una
base rítmica i reiterativa.

•

Rave: Esdeveniment musical, reunió de músics i dj’s que es realitza en descampats,
edificis abandonats, platges, etc.

•

Raver: Personatge habitual en les trobades raves.

•

Techno: Música basada en els sintetitzadors i els efectes d’estudi.

•

Tessitura: Extensió de les notes que pot cobrir un determinat tipus de veu amb facilitat.

•

Trance: Variant del techno nascuda a Alemanya a començaments dels anys noranta.
Combina ritmes ràpids i llargues evolucions sintètiques amb efectes àcids.????

•

Tremolo: Terme musical que indica la repercussió o reiteració ràpida d'un so o d'un
acord i que produeix un efecte de tremolor

•

Trip-hop: Nou gènere musical sorgit del Hip-hop, generalment instrumental. Molt
experimental i obert a gran quantitat de sons diferents.
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•

Utillatge: Conjunt d'eines, instruments, etc., necessaris per a efectuar un treball
determinat o les feines pròpies d'un art o d'una professió.

•

Vivace: En una partitura, indicació de temps musical que prescriu que una obra o un
fragment siguin interpretats amb un moviment viu

Recursos didàctics
Internet
Aquest mitjà ens permet accedir a nombrosa informació sobre l’òpera : història de la seva
evolució, crítiques, arguments d’òperes, llibrets, teatres d’òpera, etc. A continuació us afegim
una selecció comentada de pàgines web que poden servir com eina de consulta tant a
professorat com a alumnat :
http://www.weblaopera.com
Pàgina dedicada a l’òpera (història, glossari operístic, índex d’òperes classificades per autors,
noticies d’actualitat, articles d’opinió, etc.).
http://operabase.com/es/
Base de dades sobre representacions d’òperes, festivals i teatres del món.
http://www.operaactual.es/
Versió online de la revista d’òpera, “Òpera Actual”.
http://www.liceubarcelona.com
Trobareu informació de la temporada: títols, dates, repartiments a més d'altres seccions com
per exemple "Prepareu-vos l'òpera" que ofereix una informació molt completa de les òperes
representades. També hi podeu trobar una àmplia informació sobre la història del Gran Teatre
del Liceu així com realitzar una visita virtual al mateix.
http://www.aria-database.com
Accés electrònic a una base de dades que recull més de 1000 àries. Inclou traduccions i texts
així com una col·lecció de fitxers midi. En anglès.
http://www.supercable.es/~ealmagro/kareol
A Kareol trobarem moltes de les obres de repertori traduïdes juntament amb la versió original.
Llibrets, sinopsis, discografia, etc.
http://inicia.es/de/rtorregrosa/portada.htm
Resum d’arguments d’òperes, llibres recomanats i nombrosos enllaços
http://www.amicsliceu.com/
Pàgina de l’associació Amics del Liceu amb informació de les òperes que es representen al
Liceu durant la temporada.
http://opera.stanford.edu/main.html
Opera Glass. Pàgina amb gran quantitat de llibrets en idioma original i nombrosos enllaços a
d’altres pàgines. En anglès.
http://hipatia.uab.es/exposicions/verdi/verdiinternet.htm
Pàgina dedicada a Verdi amb molta informació.
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Enregistraments
Malgrat la gran força que té la música per transmetre tota mena d’emocions cal anar en compte
i no identificar CD i òpera oblidant que, a l’igual que el Ballet o el Teatre, l’òpera és un
espectacle audiovisual que es desenvolupa dalt d’un escenari. Des d’aquest punt de vista el
disc o el CD es presenten com suports insuficients a l’hora de tractar un gènere on conflueixen
diverses arts com la paraula, la música, el gest, la dansa, el vestuari l’escenografia, etc. Per
gaudir de l’òpera així com d’altres arts audiovisuals com el cinema o el teatre cal deixar-se
seduir per l’argument, per la música, pels llums, pels decorats, pels efectes especials i pel
resultat global que es desprèn de tot això.
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