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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 convenient que l'entorn ofereixi
tots 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 o un auditori, són espais en què hi anem
a viure una experiència excepcional: el contacte en viu i en directe amb l'expressió
artística. Això ho fan possible: músics, cantants, ballarins, actors i tot un equip de
creadors, productors, pedagogs i tècnics que hi posen tot l'esforç per oferir-nos un
espectacle de màxima qualitat.
Mentre en gaudim, es fa imprescindible col·laborar per construir, entre tots, l'ambient
òptim que impregnarà la sala i, així, un cop s'hagi acabat l'espectacle, ens en quedarà
un bon record.
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 ens ajudi a gaudir a tots plegats d'un
bon espectacle.
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1 Presentació
La Maquiné, presenta una nova obra de creació original on tot és possible.
Acròbata i Arlequí és un projecte escènic-musical inspirat en l’univers del circ de Pablo
Picasso i la música de les primeres avantguardes del segle XX a través dels
compositors Erik Satie i Francis Poulenc.
Un circ com els d’abans que narra les peripècies d’un nen que es diu Pablo per trobar
la seva habilitat com artista en el circ i així conquistar la petita acròbata Rosita. Però
Pablo no és tan fort com el forçut ni tan valent com el domador de lleons, i aviat
descobrirà que la seva habilitat principal es troba en el seu cor.
Un dels valors principals de l’espectacle:
“És possible aconseguir tot allò que un desitja perquè el pitjor obstacle és la barrera
amb la qual un mateix es limita.”
Aquest document té dues parts:
1. Elisa Ramos i Joaquin Casanova, creadors de l’espectacle Acròbata i Arlequí
i responsables artístics de La Maquiné, ens presenten el seu projecte escènicmusical (de l’apartat 1 al 7).
2. La segona part està centrada en els recursos didàctics que poden ser motiu de
didàctica a l’aula, elaborats per M. Antònia Guardiet (apartats 8 a l’11).

 Apartats elaborats per Elisa Ramos i Joaquin Casanova de La Maquiné:
1. El circ imaginari de Picasso i la música
La concepció tant escènica com musical està inspirada en l’univers del circ de
Pablo Picasso i la seva etapa Rosa.
S’hi justifica l'escenografia com un concert didàctic escenificat on s’hi potencien
els valors de la convivència. S’hi destaquen els compositors Erik Satie i Francis
Poulenc que s’interpretaran durant la representació.
2. Els protagonistes de l’espectacle
Aquest apartat es centra en el coneixement dels professionals que fan possible
l’espectacle.
3. Sinopsis
Es dona a conèixer el resum argumental d’Acròbata i Arlequí i les trenta-quatre
escenes que configuren l’obra.
4. Les músiques que escoltarem
Hi trobareu el llistat dels fragments musicals d’Erik Satie i Francis Poulenc que
escoltarem interpretats al piano.
5. Dramatúrgia espai escènic i procés creatiu
La temàtica del circ vist per Picasso serà el mitjà d'inspiració per a desenvolupar
la història, a través d'una estètica fascinant de números de circ, arlequins i una
gran diversitat de personatges.
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El teló del ballet Parade, pintat per Picasso l’any 1917, és una font d'inspiració.
6. Interès pedagògic
Els creadors d’Acròbata i Arlequí hi exposen els seus principals objectius, aquells
que configuren la majoria dels seus espectacles infantils: el delit i l’emoció.

 Apartats elaborats per M. Antònia Guardiet i Bergalló
7. Els protagonistes de l’espectacle:
Aportem la biografia de Picasso i les característiques de la seva etapa Rosa,
època en la es va impregnar del món del circ i els seus personatges, com
l’arlequí. Així mateix donem a conèixer unes línies generals de la vida i música
d’Erik Satie i Francis Poulenc.
8. Músiques en xarxa per escollir a l’aula
Hem buscat per les xarxes les diferents músiques que sentirem a l’espectacle
Acròbata i Arlequí i les hem recopilat per a facilitar-ne la cerca i l’escolta. De la
majoria, n’hem trobat les seves partitures.
9. Aportacions per a la didàctica a l’aula
Aportarem pistes de caire molt obert que ajudin a crear atmosferes dins l’aula;
així com propostes de treball multidisciplinar que impliquin els professionals que
aniran a escoltar i gaudir de l’espectacle.
10. Bibliografia i d’altres recursos
Hi aportem un seguit de llibres i materials que ens apropen al món de Picasso,
Erik Satie i Francis Poulenc.
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2 Acròbata i Arlequí. El circ imaginari de Picasso i la música

Acròbata i Arlequí és un projecte escènic-musical inspirat en l’univers del circ de Pablo
Picasso, tema que va abraçar en tota la seva etapa rosa (1904-1907) i la música de les
primeres avantguardes a través dels compositors Erik Satie i Francis Poulenc.
L'espectacle serà interpretat amb piano i cant líric; escenificat amb actors, titelles,
ombres i projeccions. Un actor i cantant farà el paper de narrador amb l'objectiu de guiar
al públic més petit cap a la comprensió de l'obra.
El nostre interès és portar l'òpera als primers oïdors i nous públics, entenent que l'òpera
és música instrumental i veu, on es pretén un projecte multidisciplinar.
El projecte reuneix diverses de les grans figures del segle XX motivades pel mateix
esperit i gust per les formes d'art popular com és el món del circ i la Comèdia de l'Art.
La proposta és una aproximació privilegiada a la gran música del segle XX amb Picasso
com a eix, raó i límit. A més, la temàtica de circ és molt atraient per a qualsevol públic i
una picada d'ullet a Picasso. Farà gaudir a tothom per igual, sigui quin sigui el seu nivell
cultural.
El projecte té una selecció de peces inspirades en la relació de Picasso amb els poetes
i músics del Paris i la Barcelona de principis del segle passat.
Com a punt de partida musical, utilitzarem la peça de Satie per al ballet Parade,
composta l’any 1917 per al ballet rus de Serguei Diàguilev. Això, ens permet rescatar
una partitura que ha estat poc freqüent en enregistraments i concerts; així com entendre
per què el dia de la seva estrena va ser una revolució en tots els aspectes i on Picasso
hi va col·laborar.
A través de les diferents peces musicals, l'escena es desenvolupa a manera de concert
didàctic escenificat. Les cançons seleccionades es basen en poemes de Guillaume
Apollinaire, Federico García Lorca, Paul Éluard i Louis Aragon.
La música estarà estructurada a través d'una cuidada selecció d'obres
de Satie i Poulenc on es pretén un univers musical ple de contrastos i on tots dos
compositors tenen un tractament de la música vocal que els fa idonis per a un primer
contacte amb el cant líric. Ambdós compositors es mouen en un espai que transita entre
la tradició lírica romàntica i la cançó popular de contorns clars, senzills i encantadors.
Per a desenvolupar la dramatúrgia ens basarem en les vivències i atracció que va sentir
Picasso durant tota la seva vida pel món del circ. L’any 1887, sent encara adolescent,
veu els circs que passen per Barcelona. En aquella època queda especialment fascinat
pel circ eqüestre Tívoli on hi treballava la jove amazona Rosita d'Or. Ella li va obrir les
portes al món màgic del circ, no només de l'espectacle, sinó de la seva rebotiga, de la
vida quotidiana dels pallassos i saltimbanquis, amb els seus incessants entrenaments i
les seves dificultats i alegries.
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En l'espectacle, l'acció transcorre principalment a la porta d'entrada de la carpa d'un circ
de principis del segle XX, un circ ambulant, pobre i de barraca.
La dramatúrgia ens donarà a conèixer una senzilla història amb aquesta premissa:


Les peripècies d'un nen, anomenat Pablo, per a trobar la seva habilitat com a
artista en el circ. Però Pablo, no és tan fort com el forçut, ni tan valent com el
domador de lleons. Aviat descobrirà que la seva major habilitat resideix en el
seu cor.

A través de l'obra, el públic aprendrà valors tan importants com la convivència, el
respecte i el bon tracte amb els animals.
Realitzar un espectacle amb aquesta temàtica ens permet un univers infinit de
possibilitats per a l'escena. L'obra estarà formada per diferents números de circ d’on
sorgiran els personatges tipus d'un circ com els d’abans on hi havia escenes d'animals.
Aquí tot és possible a través dels titelles de diferents escales i grandàries. Aquestes
escenes reforçaran la temàtica de l'espectacle i enllaçaran amb la història principal. Amb
això, es pretén una proposta amb moments molt divertits i de gran emoció per al públic
més petit.
El projecte està dissenyat per a cobrir les necessitats de programació principal dels
grans teatres. El seu equilibri i versatilitat en el muntatge escènic el fan idoni per a
compaginar-lo amb altres produccions en un mateix espai.
Per a la realització del projecte comptarem amb la direcció de Joaquín Casanova i
Elisa Ramos, ambdós amb una àmplia trajectòria en produccions per a públic jove.
Corroborada amb diversos premis de gran prestigi nacional com el premi MAX de les
arts escèniques. El músic i compositor granadí José López-Montes, assidu
col·laborador de la Maquiné, realitzarà els arranjaments i l'adaptació musical.
La realització de la producció està prevista durant l'últim semestre de 2018 i primer
trimestre de 2019.
El mes d'abril es realitzarà una residència artística en La Laboral, Ciutat de Cultura
(Gijón), on es tancarà la posada en escena i es realitzaran els assajos generals, així
com una preestrena per a públic familiar el 26 d’abril de 2109.
L'estrena de l'obra serà el 30 d'abril de 2019 dins de la programació del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona on es realitzaran 5 funcions per a campanya escolar
i familiar.
Representacions previstes per al 2019:
- 25 d’abril, preestrena a La Laboral de Gijón
- Del 30 d’abril al 4 de maig a El Gran Teatre del Liceu de Barcelona
- Del 12 al 17 de maig al Teatre Breton de Logronyo
- Del 25 al 27 de juny al Festival de Música i Dansa de Granada
- Agost. Festival de Torroella de Montgrí (Girona)
- Octubre. Teatre Principal de Vitòria
- Octubre. Teatre Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canarias
- Desembre. Campanya de Nadal en el Teatre Isabel La Catòlica de Granada
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3 Protagonistes de l’espectacle
Joaquín Casanova i Elisa Ramos, creadors de l’espectacle

3.1

Joaquín Casanova i Elisa Ramos van fundar La Maquiné l’any 2008. Des de llavors,
han realitzat set espectacles de gran qualitat, situant-se entre les principals companyies
d'arts escèniques per a la infància i joventut. En les seves obres destaca el llenguatge
plàstic, gestual i musical com a principal motor, oferint espectacles de mirada
contemporània i inconfusible segell personal. Tots dos artistes treballen en tots els
aspectes de la producció.

El plantejament compositiu de La Maquiné dona origen a un nou concepte d'espectacle
d'estructura dramàtic-musical per a joves audiències. El radical sentit estètic i plàstic
que utilitzen en les seves obres s'articula des d'una partitura que defineix l'escena com
a llenç i dramatúrgia de la imatge.
La Maquiné ha produït espectacles amb entitats tan prestigioses com el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Festival Internacional de Música i Dansa de
Granada, Patronat de la Alhambra , la Societat Estatal d'Acció Cultural (SEAC), el
Ministeri de Cultura, la Junta d'Andalusia, l’Institut Cervantes i La Caixa entre d’altres.
Ha mostrat les seves creacions en els principals festivals i programacions d’Espanya,
França, el Marroc, Holanda, Irlanda, la Xina, Hong Kong, Macau, Taiwan, Turquia i
Noruega.
o
o
o
o
o
o

o

Premi Lorca Teatre Andalús 2018.
Guanyadors al millor espectacle infantil amb Història d'una llavor.
Premi MAX de les arts escèniques 2016
Finalista al millor espectacle infantil amb L'ocell prodigiós.
Premi Lorca Teatre Andalús 2016.
Guanyadors al millor espectacle infantil amb L'ocell prodigiós.
XXIII Premi Teatre de Rojas 2015
Guanyadors al millor espectacle infantil amb El bosc de Grimm.
Premis Teatre Andalús/ SGAE 2014
Finalista Joaquin Casanova al millor disseny i il·luminació amb La casa flotant.
Premis Teatre Andalús/ SGAE 2014
Finalista Joaquín Casanova al millor disseny i escenografia amb La casa
flotant
Premis Teatre Andalús/ SGAE 2014
Finalista al millor espectacle infantil amb La casa flotant.
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o
o
o

o

3.2

Premi MAX de les Arts Escèniques 2014
Guanyadors al millor espectacle infantil amb El bosc de Grimm.
Premi Teatre Andalús/ SGAE 2013.
Guanyadors al millor espectacle infantil amb El bosc de Grimm
Premis Teatre Andalús/ SGAE 2013
Finalista Joaquín Casanova al millor disseny i il·luminació amb El bosc
de Grimm
Recomanats per Xarxa de Teatres i Auditoris de titularitat pública en 4
espectacles. Actualment, totes les seves obres en gira estan recomanades per
la Xarxa Espanyola de Teatres i Auditoris de titularitat pública.

José López-Montes, adaptador musical

És natural de Guadix (1977), on es va iniciar en la música de la mà de Dolores López
Bueno. Durant els seus primers anys de formació, es va presentar sovint en concerts
com a pianista, en formacions cambrístiques, desenvolupant un ampli repertori, en
especial de música de Bach, Beethoven, Debussy i Prokofiev. Va ser premiat en el
Concurs Marisa Montiel de Linares i en el Concurs Rotaract Club de Mallorca. Després
de concloure els estudis pianístics amb Juan José Pérez Torrecillas, va reprendre el seu
primer interès per la composició.

L’any 1999, va fundar al costat de Pablo Heras-Casado un grup d'experimentació i
interpretació de música contemporània. Al costat d'aquesta formació, va realitzar el seu
debut com a compositor en les XI Jornades de Música Contemporània de Granada, amb
el ballet La mitad de la verdad está en los ojos. Premi a la Millor Música Original del
Festival de Teatro en el Sur Palma del Rio 2000.
Després d'obtenir el títol de Professor de Composició amb Francisco González Pastor,
es va desplaçar a Suïssa, becat per la Junta d'Andalusia. Va cursar els estudis de
Composició de la Hochschule Musik und Theater Zürich, amb Michael Jarrell i Gerald
Bennett, qui va exercir una notable influència en la seva trajectòria introduint-lo en la
síntesi del so per computadora. La seva primera producció en aquest gènere va ser
guardonada en el II Premi Internacional SGAE de Música Electroacústica.
Les seves obres concentren el seu interès en el treball tímbric-harmònic, la composició
algorítmica i la relació del vídeo amb el so. Ha realitzat estrenes en escenaris d'Espanya,
Suïssa, França, Alemanya, Polònia, el Brasil, Mèxic, l'Argentina, Costa Rica, els Estats
Units i Corea del Sud, on va ser compositor convidat del Daegu International New Media
Art Festival 2005.
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Investiga, com a autodidacta, en la síntesi de vídeo, i comença a integrar contrapunts
visuals en les seves obres a partir de Le Ton-beau de Frank, per a Farblichtflügel
ensemble i vídeo; obra premiada pels conservatoris de Zuric i Berlín. Amb l'obra per a
vídeo i electrònica Último estudio para Átanos aconsegueix el premi del IMEB de
Bourges (França) en la categoria de multimèdia. El seu treball visual ha estat
documentat en el llibre-DVD Farbe- Licht-*Musik, editat per N. Sidler i J. Jewanski.
L’any 2009 va ser compositor resident de l’Institute for Computer Music and Sound
Technology de la Universitat de les Arts de Zurich. Allí va completar el projecte Badlands
tothe Skies per a viola, veu, cinta ambisónica i multiprojecció panoràmica al costat de
Charlotte Hug, estrenada amb gran èxit en el Museum für Gestaltung Zürich.
Des de 2010 col·labora com a compositor, adaptador i pianista amb la companyia de
titelles i teatre visual La Maquiné, sent representats els seus treballs en escenaris com
el Museu Guggemheim, els Caixaforum, el Teatre Real de Madrid o el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, i havent complert més de 250 representacions girant per tot el
territori nacional, França, el Marroc, Xile, Taiwan i la Xina. L'espectacle El bosc
de Grimm va rebre en 2014 el Premi MAX al millor espectacle infantil, entre altres
guardons. En aquests treballs s'han integrat en el context del teatre familiar, la
composició per a piano amb tècniques no convencionals i l'electroacústica amb un
llenguatge plenament contemporani.
Ha estat professor del Conservatori Professional Cristóbal de Morales de Sevilla, a
Àngel Barrios de Granada, i des de 2005 és professor d'Improvisació, Pràctica
harmònica i Matemàtiques en el RCSMVE de Granada. Ha ofert cursos i conferències
en la Hochschule Musik und Theater Zürich, en la Universidade Estadual de Londrina
(Brasil), en el Museu Centre d'Art Reina Sofia de Madrid, en la Universitat de Daegu
(Corea del Sud), en els seminaris de la Stattsoper de Stuttgart, ... etc.

3.3

Daniel Tarrida, músic pianista repetidor

Nascut a Barcelona, es va iniciar en el piano amb Albert Giménez Attenelle com a
professor titular i, més tard, va continuar els seus estudis amb Carmen Valero i
Antoni Besses. Va ser guardonat entre altres amb el primer premi en el XXVII Concurs
de Joves Intèrprets de Joventuts Musicals a Vilafranca del Penedès. Ha seguit cursos
de perfeccionament amb professors com Ilze Graubin, Frédéric Gevers, Nelly Ben-Or,
Boris Bloch, Pierre Réach o Vitaly Margulis. I cursos de pedagogia amb mestres
com Leonid Sintsev, Anthony Williams, Violeta Hemsy de Gainza i Marilyn Lowe. Ha
treballat aspectes musicals no pròpiament pianístics amb Gerald Behncke, Néstor
Eidler i Hervé Baunard.
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Així mateix, s'ha endinsat en el món del Lied amb Francisco Poyato, Assumpta Mateu,
Thomas Ruf i Mitsuko Shirai, residint a Karlsruhe, Alemanya. Recentment, ha format
un duo amb la soprano escocesa Carine Tinney, amb la qual ha realitzat un concert en
el prestigiós Festival de Lied Victoria dels Àngels.
És fundador del projecte BZM i director del Festival BACHCELONA (des del 2013) i del
Festival EDINBACH (2017) a Edinburgh. Amb aquests projectes ha pogut col·laborar
amb intèrprets tan reconeguts com Ton Koopman, Klaus Mertens, Stephanià Macleod,
Carlos Mena, Shunske Sato, Philippe Thuriot, Juan de la Rossa, Clara Pouvreau o
Sebastian Küchler-Blessing.
Finalment, també ha treballat en propostes escèniques lligades a la música clàssica com
l'espectacle Somiant el carnestoltes dels animals (coproducció del Gran Teatre
del Liceu), L'alzina, El castell vermell (estrenat en el 58è Festival Internacional de
Música i Dansa de Granada) i La casa flotant (coproducció del Gran Teatre del Liceu).

3.4

Fitxa artística









Creació i Dramatúrgia: Joaquín Casanova i Elisa Ramos
Música i cançons: Erik Satie i Francis Poulenc
Direcció, espai escènic, il·luminació i projeccions: Joaquín Casanova
Adaptació musical i arranjaments: José López-Montes
Realització escenografia: Joaquín Casanova i Carlos Montsó
Titelles, objectes i attrezzo: Elisa Ramos i Joaquín Casanova
Disseny de vestuari: Elisa Ramos
Realització de vestuari: Javier Fernández i Vanessa Cañaveral

Intèrprets




Músic pianista: José López-Montes i/o Daniel Tarrida
Actor, cantant i narrador: Noé Lifona
Actors: Alejandro Conesa, Elisa Ramos i Natalia Calles

Coproducció


Agència Andalusa d'Institucions Culturals, Junta d'Andalusia, La Maquiné

Col·laboren



Gran Teatre del Liceu de Barcelona
La Laboral Ciutat de Cultura, Gijón

Per conèixer millor la companyia La Maquiné:
http://www.lamaquine.com/calendario.htm
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4 Sinopsis
Pablo és un jove vagabund que viu només al carrer. El noi es guanya la vida amb el seu
número de malabars amb el barret però no és suficient, passa fam i fred. Pablo somia
amb tenir una família i sortir de la misèria del carrer.

Un dia, una família de circ arriba a la ciutat i el jove queda fascinat per aquest món
d'encantament, màgia i emoció. Pablo, per primera vegada, veu una oportunitat i així,
deixar d'estar sol. El propietari del circ, l'oncle Pepe, en veure la il·lusió de Pablo decideix
contractar-lo amb l'obligació de cuidar de tots els animals. Pablo té una missió: tenir cura
de tots els membres del circ i d'una cabra anomenada Rosita amb la qual haurà
d'aprendre ha realitzar un número d'acrobàcia per a l'espectacle del circ.
Pablo intenta bregar amb la cabra però no sap com fer-ho perquè té poca experiència
en el tracte d’animals. Els únics que poden ajudar a Pablo serà la família del circ que li
ensenyaran a conèixer i respectar els animals i així conquerir el cor de la cabra Rosita.
A través d'aquesta tendra història de circ, descobrirem les peripècies de Pablo per a ser
part d'una família on tots, éssers humans i animals, viuen en harmonia i llibertat. Pablo
trobarà en aquesta família de saltimbanquis valuoses lliçons sobre el respecte,
l'honestedat i la solidaritat, normes fonamentals per a conviure junts.

4.1

Escenes
1. Imatge d'obertura: Repic de tambor
2. Pròleg: La crònica del Tio Pepe (cançó)
3. Pablo vagabund
4. Un circ arriba a la ciutat
5. Muntatge i desfilada del circ
6. Pablo en el circ (cançó)
7. La cabra Rosita
8. Pablo i la cabra Rosita (cançó)
9. Pablo perd a Rosita
10. Els bufons acròbates
11. Pablo i els micos
12. El circ està de part
13. L’ombra del bebè elefant: Babar ha nascut (cançó)
14. Pablo i el pallasso (cançó)
15. L'ós trist: tolerància
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16. Pablo ajuda a l'ós
17. Pablo i la cabra (cançó)
18. L’elefantet Babar
19. La nana de l’acròbata (cançó)
20. Pablo ajuda a l'acròbata a desembolicar-se
21. A la gàbia del lleó
22. El lleó enfadat
23. Pablo treu un queixal del lleó amb ajuda del pallasso (cançó)
24. Tio Pepe
25. Tots busquen a Rosita
26. Tio Pepe expulsa a Pablo del circ (cançó)
27. A les portes del circ
28. Pablo de nou al carrer
29. Nit de tempesta
30. Pablo salva a la cabra Rosita de la tempesta
31. Retrobament amb la cabra Rosita (cançó)
32. Fos a negre
33. El gran número
34. Imatge de tancament: repic de tambor
DURADA APROXIMADA: 58 min.
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5 Les músiques que escoltarem

En els seus últims projectes, La Maquiné ha explorat els repertoris de l'òrbita del París
de principis del segle XX. Si en anteriors propostes es van posar en escena repertoris
de Ravel, Debussy, Montsalvatge, Mompou i Stravinski, en Acròbata i Arlequí es juga
amb la química entre Erik Satie i Francis Poulenc, dos compositors francesos contemporanis de Picasso els qui, com ell, van explorar molt diversos estils d'expressió artística
i van marcar una profunda petjada en els seus coetanis. El contrast entre els registres
irònic, sardònic, ingenu o enigmàtic de Satie, i els propis de Poulenc, més delicats i
sobris, i, per moments. molt més iconoclastes i rústics, proporcionen a l'espectacle una
amplíssima paleta d'emocions, anant de l'humor a la tendresa, de la diversió més
absoluta a la força dramàtica.
Peces ben conegudes de Satie, com les Gnossiennes (1890), son interpretades al
costat d'un altre repertori molt menys conegut d'aquests autors. Escoltarem fragments
arranjats per a piano sol de Parade (1917), obra que va ser composta en col·laboració
amb el mateix Picasso per als ballets de Diàguilev; peces pianístiques com Trois
morceaux en forme de poire (1903) i autèntics números de cabaret com Le Piccadilly
(1904) o Allons-y Chochotte (1905).
El repertori triat de Poulenc dona bona mostra de les diferents etapes creatives del
compositor. Obres com El bestiari (1919) o la Sonata per a 4 mans (1918) (arranjada
per a 2 mans), de tints fauvistes pròxims al llenguatge de Stravinski, dialoguen amb el
llenguatge obertament neoclàssic de la Suite française (1935). L'obra més recent del
repertori de l'espectacle és Montparnasse (1945) sobre text de Apollinaire, escrita al
final de la Segona Guerra Mundial, època en la qual Poulenc i Picasso es van trobar
sovint. El compositor va dedicar diverses pàgines a glossar musicalment quadres i
temes picassians, com la cançó Toreador (1918) que tanca l'espectacle.
Aquest muntatge introdueix repertori líric per primera vegada en les produccions de La
Maquiné. La música vocal s'empra imbricada en la dramatúrgia, de la mà principalment
del mestre de cerimònies del circ, ocasional narrador, que fa breus intervencions per a
conduir la història. El repertori vocal triat consisteix principalment en cançons breus i
lleugeres, plenes d'encant melòdic. La tradició de la chanson francesa d'aquest període
Gran Teatre del Liceu – Document – Acròbata i arlequí – La Maquiné, 2019

17

conjuga la tradició liederística del XIX, les referències a la música popular i al music hall,
i l'escriptura depurada, minimalista i atrevida de les avantguardes de principis de segle
XX. D’aquest còctel resulten melodies delicioses, d'un encant irresistible, ideals per a
oïdes sense massa rodatge en el cant líric.
El conjunt s'ha concebut per a crear consistentment aquesta atmosfera artística
irrepetible dels primers anys del segle XX, en què l'obra de Picasso va estar immersa, i
en la qual el circ va viure la seva edat d'or.

5.1

Repertori

 Erik Satie (Honfleur, 1866 - París, 1925)
Gnossiennes (1889-1893)
Números: 1, 2, 3 i 5
Jack in the box (1899)
Prélude
Je te veux, (amb text d’ H. Pacory) (1903)
Le Piccadilly (1904)
Marche
Allons-y Chochotte** (amb text de Durante) (1906)
Trois morceaux en forme de poire* (1907)
I - Lentement
VI- En plus
Véritables Préludes Flasques (pour un chien) (1912)
I. Sévère réprimande
Croquis et Agaceries d’un Gros Bonhomme en Bois (1913)
I. Tyrolienne Turque
Avant-Dernières Pensées (1915)
Idylle (à Debussy)
Parade* (1917)
Prélude du Rideau Rouge
Prestidigitateur Chinoise
Rag-Time du Paquebot

Gran Teatre del Liceu – Document – Acròbata i arlequí – La Maquiné, 2019

18

 Francis Poulenc (París, 1899 - 1963)
Sonata para piano a 4 manos* (1919)
I. Prelude
II. Rustique
III. Final
Toréador (Chanson hispano-italienne)** (amb text de Cocteau) (1919)
Le Bestiaire** (amb textos d’ Apollinaire) (1920)
I. Le dromadaire
II. Le Chèvre du Thibet
V. L’Ecrevisse
VI. La Carpe
Suite Française (1935)
I. Bransle de Bourgogne
II. Pavane
III. Petite marche militaire
V. Bransle de Champagne
VI. Sicilienne
Montparnasse - Hyde Park** (amb text d’ Apollinaire) (1944)

*per a piano a 4 mans, arranjat per a 2 mans
**per a veu i piano

 Instrumentació
o
o

Piano
Baríton
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6 Dramatúrgia, espai escènic i procés creatiu
La temàtica del circ vist per Picasso serà un mitjà d'inspiració per a desenvolupar una
senzilla història sobre un petit comediant que intenta trobar la seva habilitat com a artista
dins d'un circ. Tot això a través d'una estètica fascinant de números de circ, arlequins i
una gran diversitat de personatges.
El teló del ballet Parade pintat per Picasso l’any 1917 és una font d'inspiració. L'escena
es presenta a l'espectador com un tableu vivant de l'univers del Picasso de l'època. A
través d'aquesta obra, desenvoluparem la dramatúrgia d'algun dels diferents personatges que va pintar Picasso en l'època Rosa, així com la seva atmosfera i simbologia.
Una mescla de circ poètic, ric en imatges que descriu una de les etapes més importants
de l'obra de l'artista.
El teló és l'obra de Picasso més gran pintada. Conté una iconografia barreja de
personatges, d'elements ja utilitzats, però amb una nova disposició i significat. Apareix
un Pegàs femella alletant al seu poltre i una nena alada que juga amb el recurrent mico
de sempre, ara convertit en acròbata. A la dreta de la composició, entorn d'una taula, hi
ha un petit i bigarrat cercle de personatges de circ, de la Commedia dell’Arte i d’altres
típics de diversos folklores. També hi apareix la mallorquina i, enfront del grup, un gos,
típic en l'art de Picasso entre 1905 i 1906.
L'estructura dramàtica estarà formada per una història entre els personatges
protagonistes i els diferents números de circ que crearan ritme a l'espectacle.
Per al millor enteniment de l'obra, es comptarà amb un narrador que també participarà
en la trama, interpretant la figura de presentador del circ. La narració i el text seran
utilitzats de forma concisa i com a suport.

Teló del ballet Parade pintat per Picasso (1917)
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 Espai escènic
El plantejament escènic estarà dissenyat per a la sala principal dels grans teatres com
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Es presenta un disseny equilibrat a través d'una
escenografia que compleixi un alt nivell artístic i versatilitat en el muntatge tècnic.
L'objectiu principal és que la logística de l'espectacle sigui compatible amb l'òpera
programada durant la mateixa data, a través d'un muntatge funcional per a complir amb
aquest propòsit.
L'acció transcorre principalment a la porta d'entrada de la carpa d'un circ de principis de
s XX.

 Imatges del procés creatiu
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7 Interès pedagògic
L'objectiu és portar l'òpera a primers oïdors i nous públics. L'escena vol acomplir dos
aspectes primordials per a formar al futur oïdor: el delit i l'emoció. Amb petits passos,
de manera natural, sincera i honesta, es pot aconseguir que un públic menys acostumat
a l'òpera gaudeixi en un futur d'obres molt més complexes. A través d'una obra de
paraules senzilles i, sobretot, parant-se a escoltar els moments més emocionants, ens
deixarem portar per la música. Aquest projecte és idoni per a un primer pas cap al cant
líric en un format més reduït i accessible.
Per als infants, així com és important el contingut musical, també és rellevant la
il·lustració que l'acompanya. El públic infantil quedarà captivat a través d'un bestiari de
personatges que són d'especial interès, com són els personatges del món del circ.
Realitzar una posada escènica, amb un repertori musical tan ric a través de diversos
compositors, proporciona a la música noves claus d'interpretació per a les oïdes joves.
Una música que pot semblar complicada per a oïdes poc experimentades es percep
com a plena de significació i expressivitat en el marc d’una posada en escena ideada
per a un públic en concret. Com a resultat, s'obre una percepció a la comprensió
d'aquestes i altres músiques d'alt valor musical.
El context emotiu que proporciona la posada en escena, en els seus aspectes teatral i
visual, reforça i dota de nous significats a la música. Tenir referents culturals per a poder
gaudir i comprendre aquesta música suposa comptar amb la clau del repertori del segle
XX i disposar d’excel·lents eines per a alliberar-se de certs prejudicis, pas indispensable
per a accedir a la selva de la música actual.

Pablo Picasso, Família de Saltimbanquis (1905)

Gran Teatre del Liceu – Document – Acròbata i arlequí – La Maquiné, 2019

24

8 Ens apropem als artistes de l’espectacle
Creiem interessant apropar-nos a les personalitats més estretament relacionades amb
l’espectacle l’Acròbata i Arlequí, com són: Pablo Picasso, Erik Satie i Francis Poulenc.
Aportem una breu biografia de cadascun, amb algunes de les seves obres artísticomusicals.

8.1

Picasso: l’època Rosa i l’Arlequí

Va néixer a Màlaga el 25 d’octubre de 1881. La seva família era humil, tot i així, recorda
que va tenir una infància molt feliç, rodejat per un munt de tietes i cosines que tenien
cura d’ell i de la seva germana Lola, tres anys més petita.
Va créixer envoltat de pinzells i pintures perquè el seu pare era professor de dibuix; la
seva mare, Maria Picasso i López, alegre i optimista, sempre va tenir una gran confiança
en les seves aptituds. Recorda una de les seves frases: ”Si et fas soldat, arribaràs a
general, si et fas capellà arribaràs a Papa”. Ell volia ser pintor i va arribar a ser Picasso.
De ben petit va mostrar una gran capacitat d’observació. Sota el mestratge del seu pare
aprenia a dibuixar. Amb només 8 anys va pintar el seu primer quadre: El pequeño
picador.
L’any 1891 la família es va traslladar a La Coruña on el pare podia treballar en una plaça
de professor a l’escola de Belles Arts. En aquella època li agradava pintar paisatges i
retrats de família.
L’any 1895 es van instal·lar a Barcelona; allí va sentir-se còmode amb l’ambient i la
modernitat d’una ciutat creixent i plena de dinamisme. Quan tenia 16 anys, el seu oncle
metge li va enviar diners perquè pogués anar a Madrid a estudiar a l’escola de Belles
Arts de San Fernando. L’encant d’aquella ciutat li va durar ben poc. Estava desil·lusionat
amb els mètodes tan conservadors i tradicionals que li aportaven els professors. En lloc
d’assistir a classes li interessava molt més anar al Prado a veure la pinacoteca i els seus
pintors, com Velázquez...
Poc després, va retornar a Barcelona amb moltes ganes de pintar i retrobar-se amb els
seus amics a la cerveseria Els quatre gats, punt de trobada d’artistes i intel·lectuals on
s’hi celebraven exposicions, concerts i lectures. Allí hi va fer la seva primera exposició
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en solitari; la majoria d’obres eren retrats dels seus amics; diuen que els va haver de
penjar amb xinxetes perquè no tenia diners per comprar marcs.
Picasso volia conèixer d’altres experiències i maneres de pintar, per això va traslladarse a París, la capital europea de l’art d’aquell moment.
Va passar per diferents etapes: la blava, la rosa... fins que va crear el seu propi estil: el
cubisme, revolucionant el món de l’art i convertint-se en un referent mundial.
 L’etapa Rosa
L’espectacle Acròbata i Arlequí es situa en l’època Rosa de Pablo Picasso, la seva
segona gran etapa després del període Blau.
Ens situem entre el 1904 i 1907 quan el pintor es va instal·lar definitivament a París, aI
barri de Montmartre, on hi va conèixer personatges bohemis i de classe senzilla que el
van posar en contacte amb saltimbanquis i el món del circ. Les seves obres destaquen
per la calidesa dels colors pastel i els temes relacionats amb el circ i amb personatges
marginals de la faràndula.
El color predominant és el rosa, d’aquí li ve el nom a aquesta època.
Picasso abandonaria aquest període l’any 1907, quan comença a esbossar el període
cubista amb la seva obra cabdal: Les senyoretes d’Avinyó.

 Pintures de l’època rosa de Pablo Picasso

Autoretrart amb la paleta a la mà

Autoretrat

(Philadelphia, Museum of Art, 1906)

(Galeria Nacional Praga,1907)
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Acròbata i jove arlequí

Noi i cavall

(Philadelphia,1905)

(M.M.A Nova York, 1906)

L’actor

L’equilibrista de la bola

(M.M.A. Nova York, 1904)

(Pushkin Museu Moscou, 1905)
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Mare i fill acròbates

Maternitat

(Stuttgart, 1905)

(Col·lecció privada, 1905)

Família d’acròbates amb un simi

El noi de la pipa

(Gothengurg Kunstgalerie, 1905)

(Col·lecció privada, 1905)
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Família de saltimbanquis

Pallasso i nen

(National Gallery Washington, 1905)

(Baltimore Museum of Art, 1905)

 Picasso i l’Arlequí
Entre tots els personatges del circ i de la comèdia de l’art, Picasso atorga un especial
interès a la figura de l’Arlequí, arquetipus d’aventurer i solitari que el pintor escull com el
seu “alter ego”.
Arlequí es converteix en el seu doble a partir de 1905, segons explica Dominique
Dupuis-Labbé, “perquè és un personatge marginal i inestable; Picasso se li assembla:
un pintor jove, aïllat, encara no reconegut, amb un caràcter difícil que viu en la
inestabilitat”.
Quan comença el seu període cubista, per l’any 1907, Picasso es concentra en l’espai i
el volum i la seva pintura prescindeix del personatge simbòlic i literari de l’Arlequí. Anys
després, torna a representar-lo amb una sèrie d’estudis que conflueixen en el quadre
L’Arlequí (1915).
El pintor torna a reflexionar sobre el tema dos anys més tard, en la seva primera
experiència teatral amb Erik Satie i el ballet Parade. El circ es converteix novament en
un tema central en l’obra de Picasso. L’any 1917, juntament amb Jean Cocteau, Erik
Satie y Léonide Massine, el pintor dissenya els decorats i el vestuari de l’espectacle
Parade, del ballet rus de Serguei Diàguilev. Alguns dibuixos d’aquestes escenes
representen la vida nòmada dels artistes del circ.
Més endavant, redescobreix el món del circ amb el seu fill Paul amb l’obra Paul vestit
de Pierrot (1925).
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Pablo Picasso i pintors d'escena seuen damunt del teló de fons de Parade
(Théâtre du Châtelet, París, 1917). Lachmann fotògraf.

Teló de fons de Parade (1917)

Arlequí (MOMA. París, 1915)

Arlequí (Museu Picasso BCN, 1917)
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Arlequí amb mirall M.N. Thyssen B.1923)

8.2

Paul vestit d’arlequí (col. de l’artista, 1924)

Erik Satie (Honfleur, 1866 - París, 1925)

Amb quatre anys, la seva família es trasllada de Honfleur, Normandia, a París, on van
oferir feina de traductor al pare d’Erik Satie. Dos anys més tard, després de la mort de
la seva mare, va ser enviat, juntament amb el seu germà, de tornada a Honfleur, per a
viure amb els seus avis paterns. Allà va rebre les primeres lliçons de música de la mà
d'un organista local perquè des de ben petit va mostrar molt bones aptituds musicals.
La mort de la seva àvia l’any 1878, el retornà a París amb el seu pare, qui va contraure
noces amb una mestra de piano.
L’any 1879, E. Satie va entrar al Conservatori de París. Els professors el van considerar
mancat de talent musical. Fastiguejat i sense motivació per seguir la carrera de música,
l’any 1886 va decidir anar-se'n a fer el servei militar. No hi va durar molt; en unes poques
setmanes va tractar de fugir de l'exèrcit amb un truc, exposant-se al fred fins a arreplegar
una pneumònia, que eventualment va tenir èxit.
Amb 21 anys es va allotjar a Montmartre i aviat, es va integrar amb la clientela artística
del cafè-cabaret Le Chat Noir. Va començar a publicar Gymnopèdies (1888) i
Gnossiennes (1890) per a piano. En aquesta època va conèixer a Claude Debussy i
Maurice Ravel.
Des de 1899 es va guanyar la vida com a pianista de cabaret, adaptant més d'un
centenar de peces populars per a piano, o piano i veu. Unes de les peces més
conegudes són: Jack-in-the-box, música per a una pantomima de Jules Depaquit
(1899) i Je te veux amb text d’Henry Pacory (1902).
L'octubre de 1905 Satie es va matricular al Conservatori de Música la Schola Cantorum
de Vincent d’Indy per a estudiar contrapunt clàssic durant cinc anys, mentre continuava
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amb el seu treball en el cabaret. Sembla que estava cansat de sentir-se dir que les
harmonies de les seves composicions eren erràtiques.
Les composicions musicals d’Erik Satie eren breus amb la particular intenció de no
generar avorriment en el públic. Els va posar noms surrealistes com ara Trois
morceaux en forme de poire (1903)
L’any 1915 coneix a Jean Cocteau i treballen en el ballet Parade amb decorats de
Picasso i coreografia de Léonide Massine. Aquest sofisticat ballet no obtingué una bona
recepció entre el públic. Curiosament, el pintor Santiago Rusiñol, que hi era present, no
només aplaudí fervorosament, sinó que ho va fer situat dempeus sobre la seva butaca.
Actualment es coneix a Erik Satie com el precursor del minimalisme i l’impressionisme
musical; fou músic de referència en les avantguardes del segle XX. Tingué influència en
la música de C. Debussy, M. Ravel, M. Milhaud i F. Poulenc.
Morí a París l’any 1925.

L’estudi d’Erik Satie (Un bohemi)

La Romança (Santiago Rusiñol, 1894)

Santiago Rusiñol, 1891

Qui observa la pianista és Erik Satie.

Erik Satie tocant l’harmònium

Erik Satie

(Santiago Rusiñol, 1891)

(Pablo Picasso, 1920)
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Diuen que vestia de vellut amb un barret de copa, portava paraigües i ulleres
rodonetes i es va deixar créixer una bona barba... Un estil ben propi.

Retrato d’Erik Satie por Suzanne
Valadon (1893

Retrat de Ramon Casas a Erik Satie (1891)

 Retalls biogràfics d’Erik Satie
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie

 Catàleg complert de les obres d’Erik Satie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_complet_des_%C5%93uvres_d%27%C3
%89rik_Satie_(1866-1925)

8.3

Francis Poulenc (París 1899 – 1963)

Poulenc va néixer i créixer al centre a París al sí d’una família acomodada en un dels
moments en què la ciutat era la capital artística i intel·lectual del món. Amb només sis
anys, ja componia peces curtes per a piano. La seva mare, excel·lent pianista, li va fer
les primeres classes. Més endavant, tot constatant les seves fantàstiques aptituds
musicals, va estudiar piano amb el famós concertista català Ricard Viñes, amic i intèrpret
de Debussy i Ravel.
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Mentre estava fent el servei militar, va escriure el cicle de cançons El Bestiari sobre
poemes d’Apollinaire (1918-19), una obra amb molta força per a un jove de 20 anys. En
aquella mateixa època va escriure Toreador a partir d’un poema de Jean Cocteau.
Entre els anys 1940 i 1946, Francis Poulenc va posar música a la història de Babar, el
petit elefant, convertint el text d’un conte en una història musical per a piano i narrador.
Als seus inicis, li agradava fer música popular a l’estil del músic-hall, molt influït pel seu
admirat Erik Satie. Actualment, es considera un dels millors compositors de música vocal
del segle XX. Al final de la seva vida va fer composicions d’inspiració religiosa com:
Glòria i Stabat Mater.
Era un gran admirador de pintors com Picasso i Matisse. El contacte personal fou
sempre la seva font d’inspiració; preferia treballar amb autors contemporanis i amics,
que sobre idees de persones o textos que mai havia conegut personalment.

Poulenc amb el seu gos, Mickey

Caricatura de F. Poulenc amb E. Satie

Poulenc al piano
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9 Músiques en xarxa per escoltar a l’aula
Hem buscat per les xarxes les diferents músiques que sentirem a l’espectacle Acròbata
i Arlequí i les hem recopilat per a facilitar-ne la cerca i l’escolta. De la majoria, n’hem
trobat les seves partitures.
Les obres estan ordenades per la data de composició.
Les paraules indicades amb negreta són les músiques que escoltarem a l’espectacle.

9.1

Erik Satie

 Gnossiennes (8:31’)
Les Gnossiennes (1889-1893) tenen un caràcter melancòlic. Algunes produccions de
cinema i televisió, inclús alguns videojocs, han inclòs algunes de les seves melodies
dins de la seva banda sonora.
Podeu llegir l’enllaç per saber-ne més: https://es.wikipedia.org/wiki/Gnossiennes
A l’espectacle escoltarem les Gnossiennes núms: 1, 2, 3 i 5.
Us proposo escoltar la pianista Anne Queffélec que ens ofereix la primera Gymnopédie
i quatre Gnossiennes, il·lustrades amb quadres de París:
https://youtu.be/_fuIMye31Gw
Gymnopédie núm. 1, (3:30)
Gnossiennes núm. 1 (3:30’ a 6:50’); 3 (6:50’ a 9:27’); 4 (9:30’ a 11:44’) i 2 (11:57’ a la
fi 15:45’)
o

Partitura: A la xarxa podem trobar nombroses partitures de l’obra de Satie. Us
proposem les quatre peces que escoltarem a l’espectacle.
Gnossiennes núm. 1 https://youtu.be/zlU80BLtAwE
Gnossiennes núm. 2 https://youtu.be/MoMP2OXKv9c
Gnossiennes núm. 3 https://youtu.be/H0axhopsA-I
Gnossiennes núm. 5 https://youtu.be/WitqZjpR8MA

 Jack in the box (5:38)
És una obra escrita l’any 1899 per a piano per a il·lustrar una pantomima o clownerie.
Darius Milhaud la va orquestrar l’any 1926.
L’obra consta de tres parts o danses: Prélude: Assez; Entr'acte; Final: Modéré.
Podeu clicar l’enllaç per saber-ne més: https://ca.wikipedia.org/wiki/Jack_in_The_box
-

A l’espectacle escoltarem Prélude: Assez

Us proposem escoltar la versió orquestrada per D. Milhaud i interpretada per Maurice
Abravanel, que dirigeix l’Utah Symphony Orchestra. https://youtu.be/iF_JTtH3Rx4
(Prelude: 2:08’) (Entreacte: 2:10’ fins 3:57’) (Final: 3:58’ fins 5:38’)
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o

Partitura: Interpretada al piano per Jean-Pierre Armengaud (6:45):
https://youtu.be/cZDcVDdGVxU (00’ - Prelude; 2:25’ - Entr' acte; 4:25 - Final)

 Je te veux (4:23’)
És una cançó a ritme de vals escrita l’any 1903 amb text de H. Pacory.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_te_veux
J'ai compris ta détresse

Je n'ai pas de regrets

Et je cède à tes vœux

Cher amoureux

Et je n'ai qu'une envie

Fais de moi ta maîtresse

Et je cède à tes vœux

Près de toi là tout près

Loin de nous la sagesse

Fais de moi ta maîtresse

Vivre toute ma vie.

Plus de tristesse

Loin de nous la sagesse

Que mon corps soit le tien

J'aspire à l'instant précieux

Plus de tristesse

e ta lèvre la mienne

Où nous serons heureux

J'aspire à l'instant précieux

Que ton cœur soit le mien

Je te veux

Où nous serons heureux

Et que toute ma chair soit tienne.

Je te veux

J'ai compris ta détresse

...

Cher amoureux

Proposem escoltar la versió cantada per Jessye Norman
https://youtu.be/JvKmBgxC_s4
o

Partitura per a piano sol que és la versió que escoltarem a l’espectacle
Acròbata i Arlequí: https://youtu.be/FM9GgEsa8k4

 Le Piccadilly (1:34’)
Escrita l’any 1904, és una marxa per a piano amb compàs 2/4 que recorda les músiques
de Scott Joplin.
o

Partitura: Us oferim la partitura de la peça, interpretada per la pianista Anne
Queffélec: https://youtu.be/IXmcar_3Z70

 Allons-y Chochotte (4:31’)
Cançó de cabaret de caire humorístic, composta l’any 1906. Té cinc estrofes amb text
de D. Durante. La tornada és molt cantable.
Escolteu-la interpretada amb molt d’humor per Patricia Petibon i Olivier Py.
https://youtu.be/FE3zOWi8J4k
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o

Lorsque je vis Chochotte,

Le soir du mariage,

Elle me plut carrément;

Une fois rentrés chez nous,

J'lui dis: "Êtes-vous mascotte ?"

J'prends la fleur de son corsage

"Mais monsieur certainement."

Je fourre mon nez partout.

"Alors sans plus attendre,

"Alors" me dit ma femme,

Je veux être votre époux."

"Avant tout écoute-moi

Elle répond d'un air tendre:

J'vais couronner ta flamme.

"Je veux bien être à vous,

Puisque tu m'aimes, prends-moi.

Mais pour cela, il vous faudra

Mais pour cela il te faudra

demander ma main à papa."

Ne pas m'chatouiller sous le bras.

Allons-y Chochotte, Chochotte...

" Allons-y Chochotte,

Allons-y Chochotte, Chochotte allons-y.

Chochotte, Allons-y Chochott

Partitura: Allons-y Chochotte cantada per Aldo Ciccolini, al piano amb
Gabriel Bacquier: https://youtu.be/NPR3sKPCZt0

 Trois morceaux en forme de poire (13:55’)
És una obra en set peces per a piano a quatre mans, escrita l’any 1907.
Hi ha una anècdota que explica:
Sembla que Satie tenia per costum anar a casa de Debussy els diumenges. Parlant
de música, l’amic Debussy li va comentar:
Per què no modifiques la teva música?
Satie li contestà: Per exemple, què?.
La resposta de Claude fou:  Potser la forma...
El dos següents diumenges, Satie no va aparèixer a casa el seu amic. Quan va
tornar, Satie li va ensenyar una nova partitura amb el títol: Tres fragments en forma
de pera (Trois morceaux en forme de poire). Debussy, sorprès, li preguntà el perquè
d’un títol com aquell i Satie li respongué:
Com que em vas proposar de canviar la forma, les he fet en forma de pera...
Podeu llegir l’enllaç per saber-ne més:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_morceaux_en_forme_de_poire
A l’espectacle Acròbata i arlequí escoltarem les números III Lentement i VI En plus.
Us proposem escoltar una versió interpretada pels pianistes Robert Casadesus i Gaby
Casadesus amb imatges de Paul Cézanne: https://youtu.be/hxBSEbmthSo
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o

Partitura: (13:29’) composició interpretada en un piano a quatre mans pel duet
Alexandre Tharaud i Eric Le Sage https://youtu.be/VQmuAr93OlI
I.Manière de Commencement (2:38’); II. Prolongation du même (2:39’ fins 3:28’);
III Morceau núm. 1, Lentement (3:30 fins 4:40); IV. Morceau núm. 2, Enlevé
(4:40’ fins 7:14’); V. Morceau núm.3, Brutal (7:14 fins 9:07’); VI En plus, Calme
(9:10 fins 11:48’) i VII Redite dans le lent (11:50’ fins 13:29’)

 Véritable préludes flasques (pour un chien) (2:59’)
Són tres preludis per a piano escrits l’any 1912 que Erik Satie va dedicar al pianista
català Ricard Viñes.
-

Núm.1: Sévère réprimande – sans trop. (0:00 à 0:45’)
Núm. 2: Seul à la maison – doucement, avec tristesse. (0:50’ à 2:10’)
Núm. 3: On joue – aller. (2:19’ à 2:59’)

A l’espectacle escoltarem el primer preludi: Sévère réprimande
o

Partitura per a piano escrita sense compassos, forma habitual de l’escriptura
de Satie: https://youtu.be/VTzsmbDNDaQ

 Croquis et Agaceries d’un Gros Bonhomme en Bois (5:05)
Són tres nocturns per a piano escrits l’estiu de 1913.
No.1: Tyrolienne turque – avec précaution et lent. (0:50 à 2:30)
No.2: Danse maigre (à la manière de ces messieurs) – assez lent, si vous le voulez bien.
(1:20 à 2:40)
No.3: España – sorte de valse. (1:10 à 2:20)
A l’espectacle escoltarem el primer Tyrolienne turque, dedicat al pianista català Ricard
Vinyes.
o

Partitura per a piano escrita sense compassos, forma habitual de l’escriptura
de Satie: https://youtu.be/9AAW5OK4_F8

 Avant-dernières pensées (3:46’)
Són tres peces per a piano escrites l’any 1915. La partitura no té compàs; la música
flueix amb total llibertat sense temps forts ni febles; l’obstinat prefigura una música
repetitiva i minimalista sense tonalitat aparent, aportant un color particular a cada
moviment.
Per buscar més informació podeu clicar a:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avant-derni%C3%A8res_Pens%C3%A9es
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A l’espectacle escoltarem el fragment Idylle (à Debussy)
o

Núm.1: Idylle (modéré je vous prie). Dedicat a Claude Debussy (0:00’ a 1:13’)
Núm. 2: Aubade. (pas vite). Dedicat a Paul Dukas (1:13’ a 2:50’)
Núm. 3: Méditation. (un peu vif ). Dedicat a Albert Roussel (2:52’ a 3:46’)
Partitura: Podem escoltar i seguir la partitura del primer temps: Idylle (fins
minut 1:13) https://youtu.be/gARMt4Q79HM

 Parade (16:52’)
És un ballet en un acte del coreògraf L. Massine i música de Satie, basat en un poema
de J. Cocteau. Els decorats i el vestuari foren dissenyats per Picasso. Els ballets Russos
de S. Diághilev van estrenar aquest ballet a Paris l’any 1917 dins d’un gran escàndol.
Explicació de l’obra i el seu context: https://ca.wikipedia.org/wiki/Parade_(Satie)
Parade té vuit números repartits en cinc escenes. Els tres fragments que escoltarem a
l’espectacle Acròbata i Arlequí són:




Núm. 2. Prelude du Rideau Rouge
Núm. 3. La Prestidigitateur Chinois
Núm. 5. Rag-Time du Paquebot

Erik Satie va orquestrar Parade per: piccolo, 2 flautes, oboè, corn anglès, 3 clarinets, 2
fagots, 2 trompes, 2 trompetes, 2 trombons, tuba, timbales, arpa i cordes (violins I - II,
violes, violoncels i contrabaixos); percussions diverses: sirenes, bombos de loteria,
revòlver, xilòfon, ampolles, màquines d’escriure...
Aquesta versió conté els números 2 i 3, interpretats per la Cologne Symphony Orchestra.
(4:31) https://youtu.be/bV_c5t_oL38
Aquesta versió del Prestidigitateur chinoise (1:58’) està interpretada per Utah
Symphony Orchestra dirigida per Maurice Abravanel https://youtu.be/4dC97H4CRmw
Rag-Time du Paquebot l’oferim en dues versions diferents, cadascuna il·lustrada en
partitura.
o

Partitura per a quartet de corda (1:53’): https://youtu.be/VVwUXK3sf1k

o

Partitura per a piano per Joanna MacGregor (2:16’):
https://youtu.be/8RSFLcT1YMA

L’any 2017 a París, es va fer una recreació de l’espectacle Parade (16:52’) en una nova
versió, interpretada per dues pianistes Gisèle Grima i Ardita Statovci i un
percussionista Kristian Schembri. Podem trobar a YouTube aquesta nova
interpretació amb coreografia i estètica picassiana i amb animacions projectades. Els
protagonistes (nena, dos acròbates i cavall), ballen la música de Satie.
https://youtu.be/WFWI8p8FPOs
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9.2

Francis Poulenc

 Sonata per a piano a 4 mans (6:29’)
És una peça composta l’any 1919 i revisada el 1939. Conté tres moviments:
-

Prelude (amb fúria) (2:29’)

-

Rustique (tranquil _cançoneta) (2:30 fins 4:33’)

-

Final (4:35’ fins 6:29’)

En aquest vídeo podem escoltar la versió The Piano duo Mephisto amb Katrijn Simoens
i John Gevaert com a pianistes. https://youtu.be/o_TogQoToes

 Toréador (5:38’)
És una cançó per a veu i piano amb text de Jean Cocteau, escrita l’any 1919 i revisada
el 1932. Narra la història, un xic surrealista, de Pepita, anomenada Reina de Venècia,
que té una passió desenfrenada per un toréador.
o

Partitura: Podem escoltar Michel Sénéchal, baritone, i Dalton Baldwin, piano,
mentre seguim la partitura: https://youtu.be/8ic8Z-llJ7s

 Le bestiare (5:03)
Poulenc va triar sis dels petits poemes que escriví G. Apollinaire i els va posar en un
cicle de petites cançons anomenades Bestiari, l’any 1919.
Durant l’espectacle escoltarem quatre de les sis peces:
-

I. Le dromadaire (Très rythmé, pesant) (1:10’)

-

II. La chèvre du Thibet (Très modéré) (1:10’ fins 1:48’);

-

V. L’Ecrevisse (Assez vif) (2:46 fins 3:24’)

-

VI. La Carpe (Très lente) (3:25’ fins 4:20’)

o

Partitura: en aquesta versió podem escoltar i veure la interpretació per a piano
i baríton: https://www.youtube.com/watch?v=UhNv4mInaOI
I: (1:25’); II: (1:28’ a 2:06’); V: (3:05’ a 3:46’); VI: (3:50’ a 4:58’)

o

Partitura interpretada per l’Orchertre. Ste Conc Du Conservatoire -Georges
Prêtre, Pierre Simmonn, Georges Tessier, Amaury Wallez:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGDJU3Z_Uvo
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Vídeo que té una certa originalitat perquè és interpretat per un cantant que es
caracteritza segons l’animal que representa. Cada animal està interpretat per un
instrument diferent:
-

Le Dromadaire: marimba

-

La Chevre du Tibet: persian santur

-

La Sauterelle: acordió

-

Le Dauphin: arpa

-

L’Ecrivisse: celesta

-

La Carpe: piano

La gravació que us oferim està interpretada pel baríton Neil Balfour i el pianista
Ewan Gilford. https://www.youtube.com/watch?v=sTlbTdtCrdU

 Suite française d’après Claude Gervaise (11:40)
És una suite per a orquestra amb instruments de vent, percussió i clavecí. Escrita l’any
1935, en estil neoclàssic, per a l’obra La Reine Margot d’ Édouard Bourdet. Té aquests
moviments:
-

I. Bransle de Bourgogne (Gai, mais sens hâte) (1:33’)

-

II. Pavane (Grave et melancolique) (1:33’ fins 3:50’)

-

III. Petite marche militaire (Franchement animé) (3:50’ fins 4:53’)

-

IV. Complainte

-

V. Bransle de Champagne (Modéré mais sans lenteur) (6:24’ fins 8:00)

-

VI. Sicilienne (Trés doucement) (8:010’ fins 10:02’)

-

VII. Carillon (Trés vite) (10:02’ fins 11:40’)

o

Partitura: amb la interpretació del grup Anima Eterna dirigits per Jos van
Immerseel https://youtu.be/-_KIJWqVKBw

 Montparnasse (3:36)
Poulenc va conèixer des de ben jove el poeta G. Apollinaire (1880-1918). El poema
Montparnasse és una evocació nostàlgica del barri i del seu ambient (1944)
Escoltem la versió de Suzanna Rosander – soprano- i Gerard Van Blerk – piano
https://youtu.be/BTG_BnbG2-U
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10 Aportacions per a la didàctica a l’aula
En l’espectacle hi ha moltes i diferents musiques que van omplint l’espai escènic i
il·lustren el discurs argumental. No n’hi ha cap que destaqui en particular; totes formen
un tot que articulen i donen una atmosfera especial que ens situa en una època  inicis
del segle XX i uns autors  Erik Satie i Francis Poulenc.
Per aquest motiu hem escollit algunes peces de l’espectacle que considerem idònies
per treballar a l’aula i ens ajudaran a anar l’espectacle amb una bona predisposició
auditiva i sensorial per captar i gaudir millor de la música i l’obra.

10.1 Erik Satie

 Jack in the box
Interpretem la melodia amb una lletra inventada en la que destaquem els
termes: Arlequí i Sati. Ens permet representar corporalment el piano.
Mira, un arlequí
Sona com diu Satí
Tiro, liro, liro lí...
Cantem interiorment la melodia i fem els gests mentre escoltem l’audició.
En acabar preguntem quantes vegades hem pogut cantar-la.
Escoltem i diferenciem les dues versions: piano i orquestra.

 Gnossiennes núm. 1, (3:30’ a 6:50’)

https://youtu.be/_fuIMye31Gw

És una peça idònia que ajuda a la relaxació i la bona harmonia de la classe.

 Trois morceaux en forme de poire:
III Morceau n. 1, Lentement (3:30 fins
4:40)
Destacar i escoltar auditivament els
quatre moments que el piano fa unes
notes picades. És en aquell moment
que podem imaginar fem la mossegada
a la pera!
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 Le Piccadilly (1:34’)
Elaborem un barret d’arlequí amb paper de diari i el pintem ben bonic.
Per parelles decidim qui es l’arlequí i qui l’estora on s’entrena.
Mentre sona la música el que fa de personatge d’arlequí fa petits saltats per
l’esquena del qui fa d’estora, talment com un massatge i a la com indica la
música. Fem canvi.
Parlar-se de les sensacions que hem sentit.

 Véritable préludes flasques (pour un chien)

(2:59’)

Per comparació podem triar uns fragments musicals i expressar quin seria per
renyar a Pablo perquè ha perdut la cabra. L’audició Véritable préludes
flasques (pour un chien) té un to de reny.

10.2 Francis Poulenc

 Sonata per a piano a 4 mans
Són tres moviments ben contrastats, aptes per fer comparacions musicals.
-

Prelude (amb fúria) (2:29’)

-

Rustique (tranquil _cançoneta) (2:30 fins 4:33’) “cantarella plàcida i
tranquil·la”

-

Final (4:35’ fins 6:29’) “Corren; s’escapen”

 Suite française d’après Claude Gervaise
Aquesta obra musical té moltes possibilitats en la pràctica didàctica i musical a
l’aula:
-

Bransle de Bourgogne (1:33’) Frases musicals curetes en forma de
pregunta resposta.

-

Pavane (Grave et melancolique) (1:33’ fins 3:50’) És una pavana lenta. Hi
ha possibilitats de reconeixement de lectura musical i de comprensió del
fraseig.

-

Petite marche militaire (Franchement animé) (3:50’ fins 4:53’)

-

Bransle de Champagne (Modéré mais sans lenteur) (6:24’ fins 8:00)
Sicilienne (Trés doucement) (8:010’ fins 10:02’) Audició on hi podem
reconèixer clarament tres instruments: trompetes, trombons i clave

-

Carillon (Trés vite) (10:02’ fins 11:40’)
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11 Bibliografia i d’altres recursos
 Llibres de Picasso per a infants:
Jackson, Rafael
Pablo Picasso y el cubisme
Il·lustracions: Maria Espuga
Editorial Anaya
ISBN: 9788467861129
En aquest llibre coneixerem els moments importants de la vida
de Picasso, i aprendrem a comprendre la seva pintura: Com és
un quadre cubista? Perquè Picasso va decidir pintar d’aquesta
manera?

García, Marina
Picasso para niños
Editorial: Libros del zorro rojo
ISBN: 9788493397692
En aquest llibre Picasso explica la seva fascinant història, fent
un recorregut per les diferents etapes de la seva vida i obra.
És un llibre pensat per a que els infants experimentin i
s’apropin a l’art.

Il·lustracions Violet Lemay
100 Pablo Picassos
Ed. Juventud, S.A. 2016


ISBN: 9788426143686
Aquest llibre mostra la vida de Picasso d'una manera molt
original i divertida. Els nens exploraran la vida de l'artista des de
la seva infància, les seves grans contribucions a l'art modern, el
seu amor pels animals domèstics i la seva infinita curiositat
sobre la vida.

Veloy, Marià
Picasso
Il·lustrador: David Maynar
Editorial: Cossetània. Valls, 2016
Col·lecció: Els Més Grans per als Més Petits
ISBN: 978-84-9034-534-4
Amb paraules senzilles i una redacció clara, Veloy narra
episodis vitals sense cap costat fosc, construint un Picasso
gairebé entranyable. Fa un relat de les etapes artístiques
de la trajectòria del protagonista.
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Jordà Costa, Maria
Descobrint el màgic món de Picasso
Textura Ediciones. Barcelona, 20014
ISBN 978-84-494-4260-5
Saps per què a Picasso li agradaven tan els coloms? Saps per
què durant una anys va pintar els seus quadres només de color
blau? Saps per què pintava arlequins?...
Inclou una guia d’activitats pedagògiques.

Véronique, Antoine
Picasso un día en su estudio
Ed. Anaya
ISBN: 8420747637
Víctor, un nen de nou anys, s’atreveix a entrar en l’estudi de
Picasso a París. Les seves obres li parlen de l’artista.

Niepold, Mil i Verdu, Jeanyves
Oooh! Picasso
Ed. Random House. Nova York, 2008
ISBN: 978-1-58246-265-3
Llibre en anglès on les imatges seccionades et parlen i et van
construint un relat parcial que es converteix en una obra
complerta.

Boutan, Mila
Picasso y yo
Ed.: Machado libros (2018)

ISBN-10: 8477744718
ISBN-13: 978-8477744719
De qui es va inspirar Picasso? Un passeig per la història de la
pintura de la mà de les influències que va rebre Picasso de
Velázquez, Manet, Cézanne, Van Gogh, Cranach...
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 Enllaços d’interès

 Erik Satie (Honfleur 1866 – París 1925)
Dades biogràfiques del compositor Erik Satie:
-

https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie

Tot el repertori, molt complert, amb dates i enllaços i demés detalls en francès:
-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_complet_des_%C5%93uvres_d%27
%C3%89rik_Satie_(1866-1925)

 Francis Poulenc (París 1899 – 1963)
Dades biogràfiques del compositor Francis Poulenc en català:
-

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francis_Poulenc

Catàleg de les seves obres classificat per conjunts instrumentals i dates:
-

https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Poulenc

Pàgina web sobre Francis Poulenc:
-

https://www.poulenc.fr/en/?Biography

Ana Higueras en fa una biografia molt detallada:
-

http://www.higuerasarte.com/ah-poulenc.htm

Programa de ràdio amb música coral religiosa:
-

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/cicle-coral/078a-francis-poulenc-lesgrans-obres-corals/audio/318990/

 Companyia La Maquiné
http://www.lamaquine.com/calendario.htm
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