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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 en les escoles i, també, en el sí de les famílies.
La GUIA DIDÀCTICA és el material imprescindible que acompanya cada espectacle i
cada activitat. És una eina per ajudar a preparar l'assistència a l'espectacle o l'activitat,
i aquest és un aspecte que contribueix a reforçar enormement l'experiència. És
important que l'alumnat sàpiga a on va i què s'hi esdevindrà. En aquest sentit, realitzar
abans les activitats de la GUIA a l'aula els proporcionarà elements per seguir i entendre
millor l'espectacle.
Tots els infants neixen amb predisposició a la música i és molt bo que l'entorn ofereixi
tot els recursos possibles per contribuir a una estimulació natural, que acompanyi el
creixement dels més petits, sempre a través d'experiències plaents.

Recomanacions per gaudir d'un bon espectacle
Un teatre d'òpera i dansa, una sala de concerts, un auditori, són espais en els que hi
anem a viure una experiència excepcional: el contacte en viu i en directe amb l'expressió
artística. Els qui fan això possible són els músics, els cantants, els ballarins, els actors i
tot un equip de creadors, de productors, de pedagogs i de tècnics que hi posen tot
l'esforç per oferir la màxima qualitat en l'espectacle.
Mentre gaudim de l'espectacle es fa imprescindible col·laborar per construir entre tots
l'ambient òptim. Aquest ambient impregnarà la sala i, un cop s'hagi acabat l'espectacle,
ens en quedarà un bon record a tots plegats.
Assistir a un espectacle és una ocasió ideal per treballar amb l'alumnat la competència
social i ciutadana, ja que hi podem veure presents els valors de responsabilitat social,
respecte i empatia amb allò que succeeix a l'entorn, entre d'altres.
Des del Servei Educatiu del Liceu volem agrair al professorat que s'implica amb el seu
alumnat educant en aquests valors i adjuntem un full de recomanacions per contribuir a
formar EL BON ESPECTADOR, desitjant que això ens ajudi a gaudir a tots plegats d'un
bon espectacle.
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1 Presentació
Ària Kadabra és un espectacle de màgia, creat especialment per donar a conèixer les
òperes de la temporada del Gran Teatre del Liceu 2016-17.
Amb la màgia de cinc il·lusionistes, viatjarem ràpida i imaginàriament per deu de les
òperes de la cartellera, coneixerem alguns dels seus personatges, descobrirem detalls
de la seva història i escoltarem alguns temes musicals dels seus compositors. Som
conscients que arribar a fons en un repertori tan complex, és un repte difícil
d’aconseguir. Els arguments de la majoria d’òperes que es presenten tenen un contingut
de difícil comprensió per a l’alumnat de les escoles. Tot i així, aconduïts amb destresa
amb la companyia Òpera iIlusion, aconseguirem endinsar-nos lúdicament en el món de
l’òpera.
Ària Kadabra és una bona manera de descobrir el Liceu, un espai emblemàtic i històric
de l’òpera de Catalunya des de l’any 1847. L’espectacle en ofereix l’ocasió de submergirnos d’una manera amena i creativa en el repertori i l’entorn musical i operístic que es
produeix a Barcelona. Ho farem de la mà de Fígaro, el protagonista de l’òpera Le nozze
di Figaro de W. A. Mozart, una de les òperes d’aquesta temporada 2016 /17. Viurem la
seva situació desconcertant degut a l’embruix que li han provocat les bruixes
malèfiques de l’òpera Macbeth de G. Verdi. Aquestes el tenen presoner fins que no
encerti el nom de 8 de les òperes en cartell. Fígaro lluitarà amb tot el seu enginy per
sortir ben parat de les trampes que els bruixes li han preparat i poder tornar a casa sa i
estalvi. Durant el seu viatge, ple de jocs de màgia i il·lusionisme, ens donarà pistes per
conèixer algunes de les històries i arguments dels seus protagonistes. Les paraules Ària
Kadabra seran imprescindibles per donar la clau de l’èxit a la seva situació no desitjada.
En aquesta guia us oferim informació de l’ampli món de la màgia, amb pinzellades de
la seva història i alguns dels seus millors representants; també dels protagonistes de
l’espectacle amb enllaços a internet de les seves actuacions. Volem destacar les
possibilitats educatives de la màgia amb exemples de trucs realitzables a l’aula.
Us presentem el guió general de l’espectacle, creat per la companyia Òpera iIlusion,
amb un munt de detalls extraordinaris emergits de la seva imaginació com a mags.
Veurem aparèixer personatges i esfumar-se objectes amb trucs impossibles d’explicar.
Viurem moments d’il·lusió, escoltarem comentaris parlats del jove Fígaro que ens
evocaran els arguments, sentirem fragments musicals que ens submergiran en l’ambient
operístic. La música enregistrada, la veu del tenor Pedro Calavia i la violinista Maria
Roca, ens situaran a l’ambient del Liceu.
La guia també aporta informació sobre l’edifici del Gran Teatre del Liceu, la seva història
i les persones que fan possible la seva programació.
La màgia, la música i, sobretot, la nostra imaginació, entrelligaran el fil conductor de
l’espectacle Ària Kadabra 16/17, tot convertint-lo en una barreja d’emocions, intrigues i
descobertes.
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2 L’espectacle Ària Kadabra 16 /17
Òpera Illusion és una companyia molt versátil integrada per cinc actors i il·lusionistes:
Kriss Màgica, Roberto Vara, Ramón Gómez Flórez, Brando i Silvana, tots vinculats al
món de la màgia i l’espectacle. En aquest espectacle cal destacar el paper d’Anna
Llopart com a ajudant de direcció.
Els interessa la prestidigitació i l ’il·lusionisme, perquè els agrada crear efectes màgics
com a entreteniment, trucs realitzats mitjançant tècniques i procediments desconeguts
que emocionen i creen fantasies als espectadors. La seva formació també acull tot tipus
de disciplines artístiques, fet que aporta als espectacles un caire especial, ampli, ric i
variat, apte per a tot tipus de públic. Els atrau, per sobre de tot, el contacte directe i la
comunicació entesa com a art que arriba a la sensibilitat dels espectadors. Però, què és
la màgia?

2.1

Què és la màgia?

A la màgia se l’anomena de tres maneres diferents:


Màgia: és la realització d’efectes sobrenaturals mitjançant poders ocults. També
s’associa aquest terme amb la bruixeria i la fetilleria.



Il·lusionisme: és l’art de crear il·lusions, fent veure al públic efectes màgics
utilitzant un truc secret.



Prestidigitació: aquesta paraula ve de presti, que significa ràpid, i dígit, que
significa dit, és a dir, rapidesa amb els dits. És l’ il·lusionisme fet amb destresa.

Els il·lusionistes són actors que representem el paper de mags, fent veure efectes
meravellosos, manipulant els objectes i la ment dels espectadors, utilitzant objectes
trucats, tècniques escèniques i psicològiques.
Un mag crea un món d’il·lusions, somnis i fantasies on tot és possible. Pot aconseguir
que una persona floti en l’aire, fer aparèixer coloms d’un mocador o simplement que
desaparegui una moneda.
La bellesa d’un joc de màgia depèn de l’actuació de l’artista que la interpreta, perquè la
màgia és l’art de fer coses impossibles per mitjans naturals.
La màgia es divideix en dues grans branques: màgia d’escena i màgia de prop.


La màgia d’escena es realitza per a un nombre elevat d’espectadors. S’actua en
teatres o llocs similars. Els objectes i materials que s’hi utilitzen han de ser molt
visuals donat que el públic es troba a una certa distància.
Manipulació: és l’especialitat en la qual el mag fa gala de la seva habilitat fent
aparèixer i desaparèixer objectes, canviar-los de color... Cartes, boles, mocadors
són alguns dels objectes més utilitzats. Aquesta branca de

Gran Teatre del Liceu – Guia didàctica – Abra Kadabra 16 /17

6

l’ il·lusionisme requereix moltes hores de pràctica i les representacions solen
anar acompanyades per música.
Màgia general: és el tipus de màgia més estès entre els mags de tot el món. Els
objectes utilitzats són: cordes, flors, mocadors, bastons, anelles metàl·liques,
coloms, conills... És molt vistosa si es fa amb un saber estar a l'escenari i amb
una bona presentació.
Grans il·lusions: és la que combina grans aparells amb persones i sovint amb
animals exòtics com lleons, tigres... Es fa als teatres o grans espais per a un
nombre elevat d’espectadors. Tallar a una bella ajudant en dos, fer levitar a una
persona, fer aparèixer màgicament un elefant, desaparèixer un avió, són
exemples d'aquesta branca.
Màgia còmica: és una màgia divertida que intenta aconseguir que el públic rigui
i alhora que es sorprengui i il·lusioni. Per aconseguir-ho el mag utilitza
presentacions amb situacions còmiques, errors inesperats, acudits, trucs
graciosos...
Mentalisme: llegir la ment d’un espectador, telepatia o predir alguna cosa que
succeirà, són alguns dels efectes que es presenten com a reals en aquest tipus
de màgia, encara que en realitat són efectes simulats. A Espanya s’hi destaca
Anthony Blake, amb la seva popular frase final: Tot el que heu vist és producte
de la vostra imaginació.
Escapisme: Harry Houdini ha estat indubtablement el mag més famós en aquest
gènere. Escapar emmanillat de peus i mans, de camises de força, de perillosos
lligams en una presó, de tancs plens d'aigua..., van ser algunes de les seves
famoses i publicitàries gestes.


Màgia de prop: es fa per a un nombre petit d'espectadors que normalment són
pròxims a l'il·lusionista.
Cartomàgia: és la màgia realitzada amb cartes. Normalment s’empra la baralla
francesa o de pòquer, per les seves característiques -els colors del seus pals, el
nombre de cartes (54)- donat que amplia les possibilitats de fer jocs de màgia.
Micromàgia: és la que es realitza molt de prop, davant petits grups
d'espectadors, des de pocs centímetres fins a uns dos o tres metres. És molt
espectacular, perquè tot passa a prop dels ulls del públic. És un tipus de màgia
que es pot fer en qualsevol lloc i quasi amb qualsevol cosa. Normalment
s’utilitzen: monedes, gobelets, petites esponges, gometes i en general objectes
de poca grandària. Per aquestes raons probablement fa que sigui la millor màgia
per practicar quan s'està començant. També és coneguda com Close Up.
Vegeu un exemple de micromàgia: gravació extreta de TV3 a la carta, del
programa Una mà de contes, amb el capítol Vull una corona; hi col·laboren en
Brando i la Silvana, mags de l’espectacle Ària Kadabra.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-de-contes/vull-una-corona/video/836809/
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2.2

Història de la màgia

Des de temps immemorials, els humans utilitzen la seva imaginació, creant i realitzant
efectes màgics. La màgia és tan antiga com l’home mateix.
El primer mag de la història que es coneix, era un egipci anomenat Dedi. Diuen que
davant el faraó Khurfr, al palau de pedra de Memfis, va realitzar el primer efecte de
màgia. Va consistir en tallar el cap d’una oca, tornar-li a col·locar i donar-li vida de nou.
Altres sacerdots utilitzaven màgies per produir efectes extraordinaris com ara fer
aparèixer fum verd o fer que les estàtues ploressin durant cerimònies religioses.
En l'antiguitat clàssica de Grècia i Roma, els mags empraven les seves habilitats per
oferir entreteniment al públic. Es creu que el joc dels gobelets té el seu origen en aquesta
època. Podem trobar escrits del segle III aC en què el propi filòsof Sèneca parla amb
admiració de les habilitats dels manipuladors de gobelets al carrer.
Vegeu: El Tahur i la florista interpretat per Brando i Silvana, on els gobelets hi tenen part
de protagonisme:
https://www.youtube.com/watch?v=iiMChTmywmk&feature=youtu.be

Al començament de l'Edat Mitjana, les creences supersticioses i les limitacions culturals
de la majoria de la població, van convertir els mags en una seriosa amenaça. Les
autoritats eclesiàstiques els perseguien per considerar les seves pràctiques
demoníaques i de bruixeria. Com a resultat, milers d'homes i dones van ser detinguts i
acusats. Tot i tractar-se d'una de les èpoques més fosques de la humanitat, en el període
medieval el públic tenia accés a la màgia gràcies als mags de carrer, que viatjaven com
a acompanyants de grups d'arts escèniques.
El Renaixement fa que torni a prendre força la màgia. L'anglès Reginald Scott escriu el
que pot ser considerat com el primer tractat de màgia del món modern: El Descobriment
de la bruixeria (The Discovery of Witchcraft) publicat en 1584. Aquest llibre dedica un
capítol a la prestidigitació, explicant els trucs més coneguts d'aquesta època i deixant
clar que aquests manipuladors no eren ni déus ni dimonis.
Al segle XVII predominen els artistes que treballen a l'aire lliure i executen els seus trucs
per atraure la gent. La majoria treballava al costat de venedors d'elixirs, emprant la
màgia com un pretext per poder vendre les excel·lències d'aquests miraculosos
productes, lucrant-se a costa de la ignorància popular.
Per fi al segle XVIII l’ il·lusionisme adquireix més rellevància i se’l considera un Art.
S'obren teatres dedicats a aquest tipus d'espectacles i es comença a innovar amb
amagatalls secrets i efectes de llums.
A principis del segle XIX la màgia adquireix el grau de maduresa gràcies a Robert
Houdin, el qual es presentava davant el públic correctament vestit, abandonant la
xerrameca i utilitzant un llenguatge culte. Fou ell qui perfeccionà les tècniques antigues
i en creà de noves. És anomenat El Pare de la Màgia Moderna. Gràcies a ell, la màgia
es va popularitzar extraordinàriament.
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Al segle XX la màgia va continuar sent un espectacle teatral i, poc a poc, gràcies a la
revolució de les comunicacions, ha arribat a tots els racons del planeta.
Alguns dels mags més importants a tot el món: Sant Joan Bosco, Robert Houdin, Harry
Houdini, Mèliés, els Davenport, Jasper Maskelyne, Fu-Manchu, Okito, Fred Kaps, René
Lavand, Juan Tamariz, David Copperfield, Màgic Andreu, Enric Magoo (Premi de la
Federació Internacional de Societats Màgiques), La Capsa Màgica, Mag Lari, Fructuós
Canonge, Joaquim Partagás...

2.3


Dos mags catalans destacats: el Merlín espanyol i el taumaturg
català
Fructuós Canonge: El Merlín Espanyol (Montbrió 1824 - Tarragona 1890)

Va ser un personatge llegendari que va recórrer diversos països i va arribar a estar a
l'alçada de Hermann, el mag més famós d'aquella època.
D'ascendència molt humil, no li va faltar mai generositat. Sempre va recordar el seu ofici
d'enllustrador de sabates a la plaça Reial de Barcelona. La Ciutat Comtal tampoc es va
oblidar de Canonge i va instal·lar, en el lloc on va treballar, una placa commemorativa.

Placa commemorativa a la plaça Reial. Entrant per La Rambla, abans
d'arribar al centre de la plaça, sota els arcs a mà dreta hi ha la placa.

Mentre va tenir aquesta ocupació, va ajudar als nens abandonats del carrer, els instruïa
per convertir-los en enllustradors i així allunyar-los de la misèria. Al mateix temps es
dedicava a la màgia, practicant-la sempre que podia. Li va servir de molt, fins al punt
que en una ocasió la màgia li va salvar la vida. En unes revoltes socials el van confondre
amb un agitador i el van capturar. Quan es disposaven a sentenciar-lo a mort, un tinent
coronel va testificar haver-lo vist fer màgia en un altre lloc de la ciutat al mateix moment
de la revolta. Per sort, el van absoldre, però el van deportar a Cuba durant sis anys.
Onze mesos després va ser indultat. Quan va arribar a Espanya va començar la seva
carrera com a professional de la màgia i ja no la deixaria fins al final de la seva vida. El
seu èxit fou aclaparador.
Va viatjar per Espanya, França, Uruguai, Paraguai i l’Argentina. Va omplir els teatres
més importants i selectes de l'època i va meravellar a tota mena de públics, inclosos els
reis d'Espanya, Amadeu de Savoia i Isabel II, els quals el van condecorar en diverses
oportunitats.
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Un dia que actuava davant la reina Isabel II, Fructuós Canonge que no amagava la
ideologia republicana, va arribar tres hores tard. La reina pujava per les parets enmig
dels seus convidats; quan el mag va arribar i just quan començava a recriminar-li el
retard, tots els rellotges del palau marcaven l'hora acordada per a l'espectacle. A
Canonge li divertia deixar en evidència als monarques.
A les festes de la Mercè de 1871 va actuar per Amadeu de Savoia. Mentre delectava al
rei amb uns jocs amb mocadors, d'aquests va fer sorgir un paper on hi havia escrit: Què
vol el poble?. Amb un ràpid moviment de mans, va substituir el paper per una barra de
pa. Canonge denunciava així la pobresa de molts barcelonins.
Es va presentar amb èxit al Circ de Barcelona, al Teatre Principal, al Odèon i al Gran
Teatre del Liceu, l’any 1872.
Va guanyar un dineral fent picardies amb la baralla i parant rellotges amb la mirada; s'ho
va gastar gairebé tot socorrent als que eren tan pobres com ell ho havia estat. (Veure
bibliografia)

Cartell de Fructuós Canonge pintat a la paret del carrer Pas de l’Ensenyança, a
prop de la Plaça de Sant Miquel. S’ha d’agafar el carrer de Ferran cap a la Plaça
Sant Jaume i abans d’arribar-hi s’ha de tombar a dreta.



Joaquim Partagás Jaquet (Barcelona, 1848 - 1931)

L’anomenaven el Taumaturg català perquè tenia la facultat de fer miracles.
Havent entrat el prestidigitador a la perruqueria, l'amo, dependents i concurrència,
se sorprenen en veure que després d'haver afaitat a l'artista, aquest tornava a tenir
crescuda la barba.
Qui va descriure això va ser Joaquim Partagás i Jaquet, l'il·lusionista espanyol més
important de la seva època, del qual es deia que la cistella de la compra l’acompanyava
caminant sola des del mercat fins a casa.
Va néixer a Barcelona. Als catorze anys va entrar a treballar en una drogueria per
aprendre’n l'ofici. S'ho va prendre tan seriosament que, al cap de quatre anys, va
escriure un manual: Llibre per lo coneixement de drogues, amb un apèndix curiós, Llibre
de dulces, en el qual apareixien saboroses fórmules de pastisseria.
Un dia, va decidir que si volia fer fortuna, li resultaria més fàcil marxar a un continent
com Amèrica. I així va ser com l’any 1868 va arribar a Buenos Aires. Hi va estar com a
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dependent en una llibreria. Nou anys després, les cròniques i els diaris del país
elogiaven les seves qualitats de fer miracles dalt dels escenaris.
Amb el sobrenom de Taumaturg català va recórrer la geografia sud-americana:
Argentina, Montevideo, Rio de Janeiro... De nou va embarcar de tornada a Barcelona,
disposat a viure de fabricar il·lusions.
L’any 1881 va obrir la primera botiga de màgia del nostre país: El Rei de la Màgia.
Aquesta botiga, que segueix funcionant, ha estat la referència i la principal font màgica
dels il·lusionistes espanyols durant dècades.
Va obrir un teatre de màgia l’any 1894 a Barcelona que es va mantenir fins al 1900. Allí
s’hi van fer representacions teatrals, màgiques i fins i tot s’hi van realitzar visionats de
llanterna màgica, l’avantpassat del cinema. Va publicar el llibre Prestidigitador Optimus
o Màgia espectral. Obra que mostra els diferents tipus de màgia: cartomàgia, jocs de
saló, escapisme, grans aparells i ombres xineses.
Tot aquest material es pot veure al Museu–Teatre El Rei de la Màgia (Veure
Bibliografia).

2.4

La màgia i l’educació

La pràctica de l 'il·lusionisme és una gran eina educativa. Ajuda a presentar-se i parlar
en públic. És una autèntica lliçó de postura, gest, psicologia i desenvolupament de la
personalitat. Permet adquirir destresa als dits i lleugeresa mental, així com sentit crític.
Fomenta el desenvolupament intel·lectual, la capacitat d'atenció, la creativitat i la
imaginació.
És una activitat divertida que serveix com a complement ideal per a qualsevol tipus de
formació. Estimula i desenvolupa el pensament matemàtic, l’expressió oral, la
comunicació escrita, la psicomotricitat...
La màgia estimula l'aprenentatge, aporta a l'alumnat i professorat novetats didàctiques
que motiven a aprendre i innovar, enfront dels processos estandarditzats de
l'ensenyament.
La màgia instrueix els nens, els fa exercitar la memòria i els ajuda a desenvolupar la
seva creativitat, entenent que aquesta no depèn del nivell de intel·ligència personal ni
està limitada a artistes, músics... sinó que s’adquireix amb concentració, esforç, gaudi.
L’art de la creativitat és necessari en qualsevol professió.

2.5


Jocs de màgia i de mans per casa i l’escola
La telepatia dels colors
La majoria dels nens i nenes utilitzen colors. En aquest joc farem màgia amb colors
i endevinarem un color triat sense mirar.
Material necessari: Una capsa de ceres, llapis o retoladors de colors.
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Allò que passa, allò que es veu: d’una caixa de llapis, ceres o retoladors, un alumne
en tria un; el mag, estant d'esquena, endevinarà el color seleccionat.
Diàleg amb els assistents:
-

Tots coneixeu els colors oi?

-

Quin color és aquest? Ensenyes un color i tots diran el nom del color seleccionat.

-

Podem distingir els colors gràcies a un sentit que tenim... sabeu quin és? La
majoria contestarà que és gràcies al sentit de la vista.

-

Bé! Jo he perfeccionat una tècnica amb la qual puc saber quin color és, usant el
sentit del tacte. És a dir, hi puc veure amb els meus dits.

El que en realitat passa: Demana a un alumne que triï un color i que el col·loqui a
la teva mà, darrere la teva esquena.
Demana també que guardi els altres colors perquè no puguis veure els que li
queden, per evitar que et donin pistes.
Gira’t i digues-li que es concentri en el seu color. En rebre el llapis que està a la teva
mà, que és a la teva esquena, frega amb l'ungla del polze el llapis, o pinta't una
mica el dit si és un retolador.
Ara, per conèixer de quin color es tracta, eleva la mà marcada fins a la línia dels
teus ulls amb el palmell de la mà cap al nen i el polze cap a tu.
Fes un gest màgic intentant llegir la ment del teu ajudant . Quan fas el gest màgic,
mira dissimuladament el color de la marca. Després et concentres i endevines el
color.

Pots fer servir aquest joc de la telepatia dels colors per explicar els cinc sentits, les
característiques de la llum i el color, els colors freds i càlids i les seves sensacions.


Una ment miraculosa
Amb el següent joc pots fer creure que tens una ment capaç de recordar gran
quantitat de dades.
Material necessari: un paper en què hi ha gairebé 50 xifres, amb números menors
de 70, els quals estan totalment desordenats.
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Allò que passa, allò que es veu: estant d'esquena, un dels alumnes tapa un dels
números. Tu, amb només fer una ullada al paper, ets capaç d'endevinar quin és el
número tapat. A més ho pots repetir totes les vegades que vulguis.
El que realment passa: per fer aquest joc et caldrà el següent quadrat màgic:
20

49

61

11

40

31

55

17

47

34

69

14

27

48

41

8

33

23

6

35

26

15

44

56

29

64

9

50

12

42

3

28

18

22

43

36

10

39

51

1

30

21

45

7

37

24

59

4

El que has de fer per conèixer el número ocult és comptar en diagonal tres caselles,
sense comptar la tapada, en la direcció que puguis.
Si en comptar en diagonal has hagut de baixar, només has de sumar 5 a aquest
número per conèixer exactament quina és la xifra tapada. Si pel contrari, en lloc de
baixar has pujat, hauràs de restar 5 al número d'aquesta casella per endevinar el
número ocult.
Exemple: si el que han tapat és el 50 , podem comptar 3 caselles en diagonal cap
avall. Arribem al 45. Com hem baixat hem de sumar 5 (45 + 5 = 50) El número ocult
és el 50!


El bolígraf Màgic
En presentar el joc, direm que tenim un bolígraf màgic que talla els plàtans per dins
sense ganivet.
Material necessari: Un plàtan madur amb taques, un bolígraf i una agulla.
El secret màgic: Abans de presentar el joc de màgia haurem preparat el plàtan. Per
això seleccionarem dues taques de la pell d'aquest, que ens permetrà dividir-lo en
tres parts de similar grandària. Per una de les taques, ficarem una agulla de cosir i la
mourem cap endavant i enrere fent que es talli la part interior. Repetirem el procés
amb l'altra taca. Amb això, el plàtan, a simple vista normal, ja estarà trencat en el seu
interior en tres trossos i disposat a utilitzar-lo quan el necessitem.
Allò que passa, allò que es veu: agafarem el plàtan i direm que tenim un bolígraf
màgic, amb el qual pintarem dues línies al seu voltant. Ho fem a l'altura de les taques
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per on secretament havíem tallat la fruita amb anterioritat. Després d'uns tocs màgics,
i davant la sorpresa dels nostres amics, obrirem el plàtan i sortirà tallat coincidint amb
les dues zones marcades.



El tovalló trencat i recompost
Amb el següent joc es pot il·lusionar els companys fent-los creure que et capaç de
trencar un tovalló i fer-lo aparèixer sencer.
Material necessari: Dos tovallons de paper iguals
El secret màgic: Doblega un tovalló en un quadrat petit i enganxa’l a la part de
darrere de l’altre (tovalló preparat), a prop de la cantonada.

Allò que passa, allò que es veu: Davant del grup d’amics, agafa un tovalló preparat.
Quan el mostris obert, cal tapar el que hem doblegat i enganxat, perquè el públic no
el vegi.
Trencarem el tovalló preparat en diversos trossos i els col·locarem per davant. En
prémer amb els dits, gira el paquet perquè el tovalló sencer es quedi mirant el públic
Gran Teatre del Liceu – Guia didàctica – Abra Kadabra 16 /17
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i el trencat del teu costat. Ajuntarem els trossos, tot fent una bola amb els paperets
i en obrir-la el tovalló apareixerà totalment sencer.

Tenint cura que no es vegi la bola, obre el tovalló i apareixerà totalment restaurat.



Desaparició d’una moneda
Que alguna persona del públic et deixi una moneda per fer un truc de màgia.
Material necessari: Una moneda
Allò que passa, allò que es veu: col·loca la moneda aproximadament a 10 cm de la
vora de la taula. Asseu-te amb les cames juntes, ja que la moneda et caurà sobre
les cuixes.

Posa el palmell de la mà cap avall sobre la moneda i mou-lo en petits i delicats
cercles, en sentit contrari a les agulles del rellotge, al mateix temps que s’avança la
mà.
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Encara que sembli increïble, la moneda es mourà cap enrere fins a caure de la taula
i quedar entre les cames.

En avançar la mà, el públic no advertirà el moviment invertit de la moneda i en
aixecar la mà haurà desaparegut.

2.6

Membres de la companyia Ópera illusion

Kriss Màgica: Il·lusionista membre de la Societat Espanyola d'Il·lusionisme. Va ser la
protagonista d'un acte en què es va fusionar màgia i òpera, que es va presentar al
Congrés Nacional de Màgia a Guadalajara l’any 2013, interpretant el paper de Turandot
de Puccini.
Ramón Gómez Flórez: Il·lusionista, actor. Col·laborador en el programa Scenik de la
televisió d’Esplugues (ETV). Dedicat a les arts escèniques, teatre, cinema, concerts i
especialment a la màgia.
Roberto Vara: il·lusionista i actor tarragoní. Ha estat el protagonista de diferents
espectacles de màgia i humor durant set anys a Port Aventura. Des d’en fa cinc, du a
terme les seves actuacions on combina màgia, humor i monòlegs als creuers de la Royal
Caribean.
Brando i Silvana: Mags professionals des de 1987, nascuts a Argentina, amb
residència a Barcelona. Els seu treball està basat en la barreja de diferents disciplines
artístiques: màgia, teatre, mim, malabars... Han presentat el seu treball arreu del món.
Alguns dels seu espectacles han rebut premis internacionals, com: El Tahur i la florista,
Mágico varieté i Circus. A part de fer espectacles de màgia, també es dediquen a fer
cursos de màgia i direcció artística. Veieu uns detalls del seu espectacle Circus a:
https://www.youtube.com/watch?v=Qcuy5tqvRMU&feature=youtu.be
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3 Guió general d’Ària Kadabra 16 /17
La màgia torna al Liceu amb un nou espectacle d’il·lusionisme en què Fígaro, el
protagonista de Le nozze de Fígaro de W. A. Mozart, serà encantat per les bruixes de
Macbeth de Guiseppe Verdi. El desconcertat Fígaro haurà de reconèixer òperes de la
temporada 2016 /17 del Liceu, per tal de treure’s l’embruix i poder retornar a casa.
Acompanyarem a Fígaro durant la representació, tot vivint escenes i il·lusions plenes
d’intriga, color i humor. Veurem sorprenents trucs de màgia amb uns quants enigmes
que caldrà resoldre per tal que el protagonista pugui sortir-se’n de l’encanteri que les
bruixes de Macbeth li han provocat. Les paraules màgiques Ària Kadabra, l’enginy de
Fígaro i la nostra ajuda com a còmplices de l’espectacle, l’ajudaran a treure’s l’embruix
i retornar a la seva llibertat.
Fígaro haurà de reconèixer les òperes i els autors que s’interpretin, a partir de petits
detalls que s’aniran desgranant en forma d’enigmes i personatges un xic estranys. De
manera sensorial, escoltarem detalls de l’argument i pinzellades de la música de
cadascuna de les deu òperes que configuren les representacions de la temporada
2016/17. Com a espectadors actius, viurem moments intrigants, escoltarem breus
comentaris parlats, que ens evocaran els arguments de les òperes i sentirem fragments
musicals que ens submergiran en l’ambient operístic.
Us presentem el guió de l’espectacle. Hi ha, però, un munt de detalls extraordinaris que
sols estan en la inventiva dels mags que els han creat. Veurem aparèixer personatges i
esfumar-se objectes amb trucs que són impossibles d’explicar.
La màgia, la música i sobretot la nostra imaginació entrelligaran el fil conductor de
l’espectacle Ària Kadabra 16/17, tot convertint-lo en una barreja d’emocions, intrigues i
descobertes.
L’espectacle s’inicia amb la música enregistrada de les bruixes de Macbeth del
compositor Giuseppe Verdi.

Orquestra i cor de l’Òpera House de Zürich (2001)
Director: Franz Welser-Most.
Acte 1r. Cor de bruixes: Que faceste? Dites su!
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Del no res, unes malèfiques bruixes faran aparèixer i desaparèixer mocadors. El seu
moviment es guiarà amb una coreografia de fum i foc. Ballen i es passen el foc per entre
les mans com qui no els passa res. Una d’elles porta una bola de vidre, d’aquelles boles
plenes de reflexes i d’encanteris. Entre fums i fumaroles, faran aparèixer un personatge
estrany i estranyat d’estar en aquest ambient: Fígaro, el protagonista de l’òpera Le
nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Serà a ell a qui li traspassaran la bola
de vidre. En aquesta hi apareixerà un text on s’hi llegirà:

Les bruixes de Macbeth t’hem encisat i t’hem transportat al
Gran Teatre del Liceu. A casa teva tornaràs si endevines
les òperes del programa d’aquest any. Les paraules
màgiques ARIA KADABRA t’hi ajudaran.
Comença la juguesca de les bruixes de Macbeth. Comença el malson de Fígaro.
 Apareix a l’escenari una violinista interpretant un fragment de l’òpera Elektra de
Richard Strauss. Va vestida amb un màgic i sedós vestit que té un moviment sinuós.
Del vestit en surten dos caps fantasmagòrics: Elektra i Clitemnestra. Fígaro intenta
fugir d’aquest ambient enrarit, però pel camí es troba un tercer personatge que fa
malabars amb ganivets que li barra el pas.
—Quina òpera pot ser? De qui és la música que fa sonar el violí? Quina pista
són els ganivets? Qui són els personatges sinistres que surten entre els
plecs de les faldilles?
Després de fer desaparèixer Fígaro i retornar-lo de nou a l’escenari, dirà ben fort el nom
de l’òpera. La resposta desesperada i encertada serà: —Elektra!
En donar la resposta al títol de l’òpera, desapareixen els estranys personatges, amb la
malabarista i els ganivets.
 A qui li pot explicar el què li està passant? Qui el pot ajudar a fugir d’aquesta estrany
encanteri?
En un racó de l’escenari apareix un home, Werther, protagonista de l’òpera homònima
de Jules Massenet. Està assegut en una taula, com en un bar. Està llegint una carta
que li ha enviat la seva estimada Charlotte. Werther està molt afligit perquè Charlotte li
ha escrit una carta dient-li que l’estima molt però que està promesa a un altre home, fet
que l’obliga a deixar-lo. Fígaro encomanat també de tristesa en llegir la carta, veu a qui
va adreçada, amb aquesta pista pot dir amb seguretat el títol de l’òpera: —Werther!
La veu en directe del protagonista ens interpretarà l’ària més coneguda de l’òpera:
Pourquoi me rêveillez, o souffle du printemps?, en la que copsarem la melancolia i
sentiments del Werther.
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Orquestra del Teatro dell'Opera di Roma. Director: Jesús Lopez-Cobos (2015)
Werther: Francesco Meli. Ária: Pourquoi me rêveillez, o souffle du printemps?

En aquesta situació arriba un cambrer per fer comanda; veient que els ànims dels dos
personatges és certament desconsolada, intenta animar-los bo i fent jocs de màgia.
Fígaro s’adona que no pot perdre el temps; ja ha donat la resposta desitjada i vol sortir
de l’encanteri. Així doncs, convida al jove Werther a prendre el sol a la platja, que bona
falta li fa!
 Amb la música enregistrada de l’obertura de L’Holandés errant de Richard Wagner
apareixerà a l’escenari un vaixell imaginari tripulat per un pirata malcarat.

Orquestra Simfònica de Chicago. Director: Georg Solti (1977)
Obertura de l’ Holandès errant de R. Wagner

L’holandès deixa anar les amarres i d’una llarga corda en retorna el jove Fígaro amb
flotador i cara de desesperació: no té ganes d’aparèixer de nou a l’espectacle. Amb crits
i veu autoritària, li dona ordres de treball. D’una de les banderes del vaixell hi apareixeran
escrites per art d’encantament les lletres que donen títol a l’òpera: —L’holandés errant!
Fígaro ha encertat de nou el nom de l’òpera; està més a prop de poder retornar a casa.
Per casualitat descobreix una campana amagada en el vaixell. Se n’adona que té el
poder de congelar i descongelar personatges. Se la queda, és possible que la necessiti
en algun moment de perill.
Escoltarem la història del pobre holandès errant que està condemnat a vagar pel mar,
sense tocar terra, on descansar fins que trobi una dona que l’estimi. Entre fums i
il·lusions, apareixeran dues dones amagades entre les veles del vaixell. Una d’elles
podria ser la solució al problema del mariner, però l’altra serà un problema afegit pel
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l’holandès, qui dubta quina d’elles triar. Fígaro està disposat a ajudar-lo i n’escull una,
és la jove Gilda de l’òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Les dues parelles
s’acomiaden.
 En aquests moments, apareix a l’escenari el Duc de Màntua. Desafia Fígaro per
aconseguir la jove Gilda. Ella té molt clar que vol al Duc. Aquest ens cantarà la coneguda
melodia La donna e mobile de l’òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Aquesta òpera sí
que la coneix! Amb facilitat en diu el nom i l’autor: —Rigoletto!

Metroponitan Opera. Director: James Levine (1977)
Duc de Màntua: Placido Domingo. Ária: La dona e mobile

Fígaro porta una caixa al mig de l’escenari, una caixa que té vida pròpia. De dins i per
art d’encantament, en surt Gilda, que no té massa problemes en marxar de nou amb el
Duc i deixar el pobre Fígaro amb un pam de nas.
 Des del pati de butaques arriba Marie, una jove òrfena adoptada per un regiment de
soldats. És la protagonista de La fille du regiment de Gaetano Donizetti. Porta una
olla que fa sonar fent força enrenou. En pujar dalt l’escenari vol convertir el públic en el
seu regiment, donant ordres a tothom.
Sona la musica enregistrada d’una part de l’obertura que inclou parts de l’ària de la
soprano Marie: Chacun le sait, chacun le dit:

Metropolitan Opera. Director: Marco Armiliato (2007)
Marie: Natalie Dessay. Ària: Chacun le sait, chacun le dit
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Marie duu una jaqueta amb la qual se succeiran efectes de màgia divertits. Fígaro queda
embadalit de la noia i juga a fer de soldat tot imitant els seus gests, les seves
excentricitats, les seves ordres... Aquesta bona estona s’acaba perquè Marie se’n va,
tot deixant la seva jaqueta a les mans de Fígaro. És aquí, quan ell se n’adona que no
ha estat a temps d’aturar-la, no coneix cap pista d’ella, no ha estat capaç de descobrir
el títol de l’òpera. Ara sí que té un greu problema: si no sap la resposta encertada, mai
més podrà tornar a casa seva, quedarà atrapat per l’encanteri de les bruixes.
De cop i volta, recorda que hi havia unes paraules màgiques: —ÀRIA KADABRA!
En dir-les, la màgia farà el seu treball i el nom de l’òpera apareixerà davant tots: La Fille
du Regiment
 Fígaro torna a tenir l’energia necessària per seguir el seu objectiu. Molt content,
comença a donar cops d’olla, aquests són el preàmbul del soroll d’unes passes molt
pesades i intrigants que anuncien el personatge de Il Commendatore de l’òpera Don
Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Fígaro se’l mira espantat i intenta escapar
de la seva força magnètica que, de mica en mica, el va aconduint dins una caixa amb
poders desconeguts i màgics. En aquests moments de pànic recorda els efectes de la
campana màgica que va trobar al vaixell de l’holandès i congela el Comanador. Coneix
la resposta al sisè enigma, donat que els dos són personatges de dues òperes de W. A.
Mozart i coneix bé el repertori del compositor. Ell és de Le nozze di Figaro i l’altre és Il
Commendatore de l’òpera Don Giovanni.
En aquesta situació apareix el jove seductor Don Giovanni interpretant l’ària Fin ch’han
dal vino, acompanyat per un violí:

Metropolitan Opera Orchestra. Director: James Levine
Don Giovanni: Bryn Terfel. Ária: Fin ch’han dal vino

Per sort, el conflicte es trasllada als dos personatges de la mateixa òpera: Il
Commendatore i Don Giovanni. Els dos desapareixeran entre fums i fumeroles.
Fígaro està cansat. No vol seguir el joc que li han imposat les bruixes, però no pot fer
res més que continuar. S’anima pensant que aquest serà el darrer enigma.
 Sense ni adonar-se’n es veu rodejat de gitanos; amb el so de l’enclusa i la música
enregistrada del cor de gitanos de Il trovatore de Giuseppe Verdi s’omple l’escenari
d’efectes especials i jocs d’il·lusionisme.
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Teatre La Fenice. Director: Daniele Rustione (2013)
Orquestra i cor del Teatre de la Fenice.
Acte II. Cor de gitanos: Le fosche notturne spoglie

Una de les gitanes porta una bola de vidre que permet veure el més enllà i fer encanteris.
Fígaro la reconeix i l’agafa. Amb la mirada il·luminada la frega i llegeix: —Il trovatore!
Fígaro és lliure. Pot tornar a casa seva i viure tranquil·lament sense l’encanteri de les
bruixes. Ben mirat, no s’ho ha passat tan malament. Sense la pressió de l’embruix, fa
memòria de totes les òperes que ha escoltat i viscut. Tant que volia fugir i en el moment
del comiat sembla que li costi...
 Amb els primers acords del vals de La vídua alegre de Franz Lehár,(The merry
widow waltz) interpretats per la violonista, el nostre amic Fígaro s’acomiada.

L’espectacle acaba amb l’obertura de Le nozze di Figaro de W. A. Mozart, en un esclat
final ple de color, màgia, humor, il·lusionisme i música.

Orquestra Filharmònica de Viena. Concert de cap d’any (2006)
Obertura Le nozze di Figaro. Director: Mariss Jansons
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4 Coneguem el Gran Teatre del Liceu
4.1

Responsabilitats i treballs dins d’un teatre d’òpera

El Gran Teatre del Liceu és un teatre d'òpera que funciona sense interrupcions des
d'inicis de setembre fins a finals de juliol. La seva programació comprèn: òperes,
espectacles de dansa, concerts d’orquestra, recitals amb solistes i una programació
especial per a escolars i famílies, dedicada especialment als infants.
Darrera aquesta programació anual hi ha un equip de persones que treballa davant i
darrera el teló per tal que el teatre tingui una projecció nacional i internacional.
Coneguem les tasques i responsabilitats de la gent que treballa al Gran Teatre del Liceu:


La Direcció: general, artística, tècnica i financera

Són les persones que dirigeixen el teatre. Han de distribuir els diners necessaris per a
fer front a una eficient i complexa organització. Han de preveure amb antelació la
programació anual del teatre; han de decidir i buscar els millors professionals que poden
realitzar les òperes programades. La Direcció coordina els diferents estaments que
integren la Fundació del Gran Teatre del Liceu: Generalitat de Catalunya, Ajuntament
de Barcelona, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Diputació de Barcelona i el
Consell de Mecenatge.
Una representació d'òpera ha de tenir una bona posada en escena, donant la mateixa
importància a la música, la peça teatral i l'escenografia. Si aquest objectiu s'acompleix
serà gràcies a la bona entesa entre tres persones: el director musical, el director escènic
i l'escenògraf.


Direcció musical

El director musical és el màxim responsable dels aspectes musicals de l'òpera, ja que
determina el desenvolupament de les melodies i el ritme de la representació. Ha
d'expressar amb la seva musicalitat el sentit i el contingut del libreto. Abans de la
representació haurà de discutir amb els cantants les interpretacions mentre aprenen els
papers. Conjuntament amb el director d'escena els caldrà una impecable coordinació,
ja que són els màxims responsables del conjunt de la interpretació de l'òpera. Quan
aquesta està muntada i comencen els assajos dalt l'escenari, el director musical o
d'orquestra, haurà de coordinar el que passa al fossat i a l'escenari: intèrprets, - solistes,
cor i orquestra -, tramoistes, maquinistes i els elèctrics, hauran d'ajustar-se al ritme de
la seva batuta. Les indicacions musicals que el director d'orquestra expressa amb el
gest són gravades en unes càmeres internes que es retransmeten en directe des de
dintre l'escenari. Tothom ha de veure i entendre el gest del director musical.
Entre d'altres podem destacar: Carlo Maria Giulini, Claudio Abbado, Riccardo Muti,
Carlos Kleiber, Leonard Bernstein, Georg Solti, Antoni Ros Marbà, Josep Pons, Bertrand
de Billy...
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Josep Pons

Riccardo Muti

Antoni Ros Marbà

(Actual director musical)

Orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu



Direcció escènica

El director escènic és qui fa la posada en escena. Instrueix els cantants i decideix els
seus moviments dalt l'escenari. Té una visió de conjunt de l'òpera i el teatre; coordina
totes les interpretacions i dóna contingut dramàtic a l'acció. Als segles XVIII i XIX el seu
paper era totalment desapercebut, normalment l'actor principal n'era l'encarregat, posant
l'atenció a una mínima coordinació de l'acció. Verdi i Wagner van ser els primers en
insistir a supervisar els assajos i les posades en escena de les seves òperes. El director
d'orquestra i compositor Gustav Mahler quan estava al càrrec de l'Òpera de Viena (1897
- 1907) no sols era el responsable de la direcció d'orquestra sinó que muntava també
les entrades i sortides dels cantants i la posada en escena. Naixia la idea del regidor/a,
que en l'actualitat té una gran importància. (veure pàg. 25)
Lluís Pasqual, Joan Font, Mario Gas, Núria Espert, Calixto Bieito... són directors
d'escena que han treballat al Gran Teatre del Liceu.

Calixto Bieito

Joan Font
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L'escenografia

És el conjunt d'elements visuals que conformen una escenificació. L’escenògraf vesteix
l'escenari. Crea el món màgic on es desenvoluparà la història de l'òpera. Construeix
maquetes petites que donen la primera idea de l'espai físic on passarà l'acció. Aquestes
maquetes hauran d'adaptar-se a les mides del teatre i a l'acció de l'obra; també han de
coincidir amb les idees del director d'escena. Si tenen el vist i plau dels responsables
del teatre i superen l'informe tècnic, agafaran les proporcions i mides exactes per a ser
l'escenografia d'una òpera.
Les grans edificacions que aparenten ser de fusta, marbre o pedra, actualment estan
simulades en porexpan, material lleuger i fàcil de transportar. Els artesans del cartró pedra són imitadors de figures geomètriques de grans proporcions, que un cop pintades
i col·locades en l'espai escènic, ens semblen del tot reals.
Les grans produccions d'òpera formen part del repertori d'un teatre i s'aprofiten durant
anys ja que són molt costoses. Sovint són reutilitzades, es poden llogar i adaptar a
diferents sales d'arreu d'Europa. Una mateixa producció implica: decorats, vestuaris,
mobiliari, objectes...

Escenografia de Michael Levine per
a Rigoletto (Verdi)

Escenografia de Paco Azorín per a
Le nozze di Figaro (Mozart)

Rere el teló hi ha molta gent que col·labora i treballa permanentment perquè tot surti
bé. Si un teatre funciona durant tota la temporada, serà imprescindible que tingui
diferents equips: administratius, personal de neteja, pintors, maquinistes, sastres,
maquilladores, perruqueres, cap de premsa, responsables d'arxius, personal de
seguretat, tècnics de llum, fusters, porters, responsables dels lavabos i dels guardarobes, acomodadors, figurants i taquilleres ...; i molts músics: els cantants tan solistes
com suplents, els músics de l'orquestra, els membres del cor, el repetidor de piano...
Amb el treball de totes aquestes persones cada vespre es produeix la màgia de
l'espectacle de l'òpera. Per si mai succeís una situació d'emergència, tot està previst.
Durant les representacions estan en alerta: infermeres, un metge del teatre, bombers i
policia. De la munió de professionals que actuen rere el teló, coneguem-ne alguns:
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Tècnics d’il·luminació o elèctrics
Res és impossible amb la llum: amb l'ajut d'un potent
projector es poden llençar imatges a l'escenari, simular
el foc, el despertar de l'alba, imitar un paisatge, un
immens edifici... Aquestes imatges es projecten sobre
un pla llis i poden fer la funció de teló de fons. Les llums
de les bateries (situades al prosceni, al sostre de la
sala, a les galeries, o a les llotges laterals), poden
aconseguir espais màgics on la llum simuli, embelleixi
i destaqui l'acció i els personatges.

El responsable tècnic d'il·luminació ha de coordinar totes aquestes tasques des del
seu ordinador, situat al fons de la sala d'espectadors. Aquest aparell té memoritzades
les diferents graduacions de llum i tots els ambients de la representació. Accionarà
manualment l'efecte de llum en el moment indicat en la partitura, que dependrà del ritme
donat en la música pel director d'orquestra. L’equip responsable de llums o elèctrics
també realitzen assajos previs a la representació. Han de coordinar-se amb el director
escènic.


Regidor/a

És la persona responsable perquè tota la representació es desenvolupi
sense cap entrebanc. Els cantants, els tècnics de llum, els maquinistes
i tramoistes segueixen les seves ordres. Des de la seva taula de
comandament segueix atentament la partitura de tota l'acció; també
acciona els telons que donen entrada a l'obra.



L'apuntador/a
És l'indiscutible i silenciós ajudant dels cantants.
Amagat al coverol, dalt del prosceni, xiuxiueja el
text amb bona vocalització, anticipant les frases
dels actors - cantants. Té total coneixement del
text i la música de cadascuna de les òperes que
es representen. Els seus estris són un faristol amb
la partitura, un petit llum i una alta cadira. Jaume
Tribó és el gran mestre apuntador del Liceu.
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Mestra pianista repetidora
Asseguda davant d'un piano té la concisa feina d'ajudar a repetir
i memoritzar l'òpera als solistes i al cor. La seva partitura conté
totes les parts de l'orquestra en una reducció per a piano.
Treballa en la sala d'assaig Mestres Cabanes, situada damunt
de la Sala Principal, per allí hi passen tots els cantants per
assajar. El director musical els indicarà el sentit musical i el
contingut del libretto desitjat. Vanessa García és la pianista
repetidora del cor el Gran Teatre del Liceu



Maquinistes o l’equip de tramoia

Són els responsables de tot el que es pot moure per mitjà
de màquines, com les plataformes giratòries. Els teatres
d'òpera moderns disposen de plataformes que permeten
tenir a punt més d'un muntatge escènic a la vegada. El
Liceu té grans plataformes a uns 16 metres de profunditat
per sota de l'escenari on hi poden entrar grans camions
sencers amb els decorats de les produccions. Aquestes
plataformes són el mecanisme que permet desplaçar
decorats des de qualsevol box o magatzem annex. Els decorats muntats o per muntar
a l’escenari, es mouen en totes direccions, a dalt, a baix a dreta i a esquerra. Són com
uns vagons en els que s’hi posa l’escenografia. Quan s'instal·la una escenografia dalt
l'escenari, també s'ha d'assajar. Totes les maniobres de muntar i desmuntar han d'estar
molt ben sincronitzades i coordinades.


Dissenyador/a de vestuari o figurinista

Té com a responsabilitat el disseny dels figurins en paper. Estan fets tenint en compte
tots els detalls: barrets, sabates, complements..., i serveixen de mostra per a la
confecció dels vestits. El director d'escena i l'escenògraf donaran el vist i plau a la seva
feina. La dissenyadora és la persona coneixedora de l'estil, roba, colors, detalls de cada
època i cada personatge. Els grans teatres d'òpera disposen de magatzems de vestuari
on hi ha gran quantitat de vestimenta. Sinó cal fer una nova producció de vestuari,
modistes i sastres hauran de posar en ordre la mida de cada cantaire, els vestits
existents al magatzem...

Vestuari de la Reina de la Nit fet per Joan Guillen
(Els Comediants)

Figurins per a la Bohème de Carme 17
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L'equip d'atrezzo

Els detalls imprescindibles que els intèrprets necessiten per actuar dalt l'escenari són

responsabilitat de l'equip d'atrezzo. Aquestes persones proporcionen tot allò que no és
fix però que completa l'escenografia: gerros, instruments musicals, màscares, fruiteres,
copes o gots, unes estovalles... Són els accessoris necessaris que en el món del teatre
s'anomenen atrezzo.


Els figurants són aquelles persones que es desplacen per l'escenari talment com
si fossin actors; omplen l’espai escènic i coneixen tots els moviments dissenyats del
director escènic, però no intervenen cantant.

4.2

Una mica d’història
El 4 d'abril de 1847 s'inaugurà el Liceu Filarmónico
Dramático al centre de les Rambles de Barcelona,
gràcies a les aportacions econòmiques d'accionistes
particulars. L'arquitecte fou Miquel Garriga i Roca. La
Sala acollia tot tipus de representacions, des d'òperes,
dansa, concerts, teatre, màgia, varietats...

El 9 d'abril de 1861, catorze anys després de ser inaugurat,
un gran incendi destruí el teatre. La reconstrucció va ser feta
en un any.

L'any 1873 començà la instal·lació de l'enllumenat elèctric de l’edifici. Des dels seus
inicis el Gran Teatre del Liceu va destacar per les representacions operístiques, Rossini, Donizetti, Bellini i Verdi-, i per una gran fascinació per la veu humana.
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A finals del segle XIX el Liceu s'havia convertit en un aparador de
la burgesia catalana. La societat catalana estava marcada per
molts conflictes de classe, fruit del creixement de la industria. El
novembre de 1893 l'anarquista Santiago Salvador llençà dues
bombes a la platea que ocasionaren vint morts i molts ferits.

L'any 1901 neix l'Associació Wagneriana, entitat que
promourà la difusió de les òperes de R. Wagner.
Barcelona es converteix en la capital wagneriana fora
d'Alemanya.

Durant la Guerra Civil (1936 -1939) el Teatre del Liceu esdevé el Teatre Nacional de
Catalunya. Acabada la guerra, la gestió torna a mans de la Junta de Propietaris.
Fins els anys "80" el Liceu continua sense interrupcions les seves temporades de
ballet i òpera. Segueix l'adoració per la veu humana ,-M. Caballé, Victòria dels Àngels,
R. Tebaldi...- i per l'ampliació del repertori amb òperes de l'est d'Europa.
L’any 1980 es crea el Consorci del Gran Teatre del Liceu, amb participació de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Societat de Propietaris del
Gran Teatre del Liceu, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultura. El Consorci
disposa de més localitats d'abonament i pot replantejar-se una política de difusió i de
recuperació de públic.

El 31 de gener de 1994 un incendi destrueix totalment l'edifici del
Liceu. Es proposa la reconstrucció idèntica de la Sala i la creació
d'un edifici de nova planta amb l'escenari dotat de la tecnologia
més moderna.

L'11 d'octubre de 1999 s'inaugura el nou Liceu que lluita amb
rigor per ser un teatre d’òpera i que ha sabut mantenir, al llarg
dels anys, la seva funció de centre cultural i artístic, símbol
de la ciutat de Barcelona i Catalunya.
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Més informació al web del Liceu:
http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/la-institucio/historia.html

4.3

L’edifici del Liceu

L'accés principal del teatre es troba a la Rambla, entre els carrers Unió i Sant Pau. És
la façana històrica del Teatre. Sota els porxos hi ha les tres portes d’accés al teatre.

La Sala Principal del Liceu és una rèplica exacta de la sala original. Té forma de
ferradura. Fou dissenyada per l'arquitecte Miquel Garriga i Roca l'any 1847. Té un
aforament de 2.292 localitats repartides en 6 plantes: la platea i els cinc pisos "en
voladís".

http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/visita-virtual/el-liceu/sala-principal.html

La Sala disposa de llotges a platea i a amfiteatre. També a banda i banda de l'escenari,
s'anomenen llotges de prosceni i arriben fins al quart pis.
http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/visita-virtual/el-liceu/llotja.html

El Saló dels Miralls és un espai de descans i de trobada. Ubicat al primer pis, es
caracteritza pel seu estil, els seus miralls i les seves pintures.
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http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/visita-virtual/el-liceu/salo-dels-miralls.html

El vestíbul històric del Teatre té tres escales de marbre que condueixen a la Sala
Principal. L'escala central condueix al primer pis on es troba el Saló dels Miralls.

http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/visita-virtual/el-liceu/vestibul.html

La sala Foyer és un lloc de descans i trobada durant els entreactes. Permet fer-hi
espectacles i concerts de petit format. Està situada sota la platea.
http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/visita-virtual/el-liceu/foyer.html

La sala d’assaig Mestres Cabanes es troba situada sobre la Sala Principal, de manera
que té les mateixes dimensions que aquesta. Té llum natural i ofereix totes les
possibilitats de desenvolupar qualsevol assaig d’òpera i de dansa.
http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/visita-virtual/sales-dassaig-i-camerinos/sala-dassaig-mestrescabanes.html

L’interior de l'escenari és l'àrea més gran de tot el conjunt del teatre. Té unes
dimensions de 19 metres d'amplada per 17 de profunditat. Té una torre escènica que
s'eleva a 38 metres per damunt del nivell d'escena i s'enfonsa a 16 metres per sota. Està
preparat per a poder representar simultàniament dos o tres títols d'òperes diferents,
amb boxes i mecanismes que contenen escenografies ja muntades.
Veure el web del Liceu i els diferents tipus de visites per conèixer els seus espais més
emblemàtics:
http://www.liceubarcelona.cat/serveis/visites.html
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5 Currículum
L’assistència a un espectacle en viu i el treball del mateix, sigui en la preparació o
després de l’espectacle, permet adquirir i desenvolupar tota una sèrie d’habilitats que
no són únicament pròpies de la competència artística i cultural, sinó que es pot treballar
com a projecte interdisciplinar ja que s’incideix en continguts de diferents àrees del
currículum.
Aquesta guia didàctica té en compte aquest fet i aporta recursos dirigits a altres àrees
educatives, no exclusivament a les d’expressió artística. D’aquesta manera, a l’escola,
és possible establir un treball transversal amb el professorat de les matèries per treballar
conjuntament a l’entorn de l’espectacle.

5.1

Competències bàsiques

Competència artística i cultural
-

Adquirint un sentit crític a l’hora de valorar l’espectacle, emetent l’opinió sempre des
del respecte.

-

Coneixent les manifestacions artístiques, com a primer pas per aprendre a valorarles.

-

Posant en funcionament els mecanismes d’expressió tant individuals com col·lectius,
per crear i manifestar emocions.

-

Apreciant el patrimoni cultural i artístic, tant el de l’entorn més immediat, com el
d’altres cultures o procedències.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
-

Elaborant i expressant idees en forma oral, opinions i sentiments entorn de l’obra
visualitzada i essent capaç d’intercanviar aquestes opinions amb el grup.

-

Facilitant la lectura de textos o gràfiques per tal d’entendre la programació liceística.

-

Escrivint les activitats proposades a l’entorn de l’espectacle vist.

Competència social i ciutadana
-

Sentint-se integrant d’un grup social per desenvolupar actituds de respecte i de
responsabilitat amb l’entorn.

-

Comprenent i respectant l’organització d’un espai o equipament específic i adequant
el comportament als requeriments concrets.

-

Valorant el sentit de convivència i de respecte en un entorn artístic.

Tractament de la informació i competència digital
-

Processant la informació audiovisual derivada de l’espectacle.

-

Fent ús de les tecnologies de la informació per a cercar i ampliar la documentació
sobre autors, òperes o altres aspectes relatius.

-

Desenvolupant el sentit crític a l’hora de seleccionar la informació i transformar-la.
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Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
-

Coneixent el patrimoni cultural que l’envolta i l’evolució històrica dels equipaments
artístics de l’entorn proper.

-

Comprenent el món en el que habita, divers i plural, apropant-se a diferents
manifestacions professionals de la mà de les persones que les protagonitzen.

-

Traslladant el sentit dels aprenentatges més teòrics de l’aula.

Competència d’autonomia i iniciativa personal
-

Coneixent les motivacions, el caràcter i les reaccions dels personatges.

-

Desenvolupant un sentit crític a l’hora de valorar les accions dels músics i artistes.

-

Empatitzant amb la situació emocional dels personatges.

5.2

Objectius
1. Apropar-se a l’art de l’òpera i la màgia d’una manera amena i divertida.
2. Desvetllar el gust d’escoltar música i veure un espectacle en directe.
3. Apreciar i valorar amb sentit crític l’òpera com a gènere musical.
4. Participar en debats amb el grup classe expressant amb respecte, opinions sobre
el contingut de l’espectacle Ària Kadabra.
5. Cercar informació a la xarxa relativa a l’espectacle.
6. Desenvolupar habilitats del món de la màgia per comprendre’n la dificultat i la
destresa.
7. Gaudir del treball posterior, escoltant, cantant o bé tocant amb instruments
fragments de les òperes escoltades.
8. Conèixer la història i l’edifici del Gran Teatre del Liceu.
9. Valorar les múltiples feines que es fan darrera l’escenari.
10. Descobrir el món de la màgia com a font de coneixement d’un mateix.

5.3

Continguts
Per a Cicle Inicial
-

L’expressió oral

-

L’oïda i l’atenció

-

El món de la màgia

-

L’espai emblemàtic del Liceu
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Per a Cicle Mitjà
-

La reflexió i l’expressió oral

-

L’oïda i l’atenció

-

Lectura i comprensió de gràfiques

-

La màgia com a element motivador

-

Els espais del Gran Teatre del Liceu

-

Les sensacions que ens produeix la música en directe

Per a Cicle Superior
-

La reflexió i el debat

-

L’oïda i l’atenció

-

Manipulació i comprensió de gràfiques

-

El web del Liceu

-

L’ il·lusionisme i la màgia

-

La història i els espais del Liceu

-

Els autors d’òperes: de Mozart a Strauss

-

La manipulació del web del Liceu, coneixement d’un espai emblemàtic
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6 Activitats didàctiques

El conjunt d’activitats didàctiques que presentem gira a l’entorn de la programació
d’òperes que el Liceu ha programat durant aquesta temporada 2016 /17.
Hem elaborat dues taules, amb continguts diferents, que sintetitzen aspectes diversos
de cadascuna de les obres operístiques programades enguany. Contenen un ampli
ventall d’enllaços a Internet per afavorir la recerca d’informació. Aquestes taules
permeten el treball en grup i el diàleg a classe, ja sigui per conèixer les obres i els seus
compositors, les persones que fan possible la posada en escena de les òperes, algunes
dades històriques rellevants...



La primera taula (apartat 6.1) és de caire tècnic - artístic, amb informació sobre
les òperes i les persones que tenen la màxima responsabilitat en el procés de
la seva producció i escenificació. Ens permet parlar dels professionals que
treballen davant i darrera el teló.



La segona taula (apartat 6.2) ens facilita la connexió al web del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, amb vídeos i imatges de les òperes. Conté informació dels
seus arguments i d’altres dades històriques rellevants.

A partir d’aquestes dues taules hem elaborat tres treballs per fer a l’aula. Són de caire
lúdic. L’alumnat haurà de cercar la informació necessària per a completar-los, tot cercant
les dades a les taules i navegant per Internet. Les solucions impliquen el coneixement
del llenguatge operístic i la programació que aquest any ofereix el Gran Teatre del Liceu.
Activitats:
1. Una cançó de bruixeria amb la melodia de G. Verdi
2. Una sopa d’òperes
3. Conec el repertori del Liceu i la paraula amagada
4. Un bingo. Artistes responsables de les òperes del Liceu 16 /17
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6.1

Fitxa artística de les òperes de la temporada 2016 - 17

Cadascuna de les vuit columnes ens aporten informació sobre les òperes i les persones que tenen la màxima responsabilitat en la seva posada
en escena.
Els enllaços amplien la informació, extreta majoritàriament de Viquipèdia.
Òpera

Autor

Direcció d’escena

Direcció
musical

Escenografia

Vestuari

Il·luminació

Producció i
Coproducció

Jonas Dahlberg

Ursula
Renzenbrink

Bernd
Purkrabek

Grand Théâtre de
Genève

Albert Faura

Gran Teatre del
Liceu i Welsh
National Opera
(Cardiff)

Dominique
Bruguière

Gran Teatre del Liceu,
Teatro alla Scala,
Metropolitan Opera
House, Festival Aix-enProvence, Staatsoper
Unter den Linden,
Finnish National Opera

Christof Loy
Macbeth

Giuseppe Verdi

1847

Roncole 1813,
Milà 1901

Giampaolo
Bisanti

Situa l’acció en un espai
clàssic atemporal amb tocs
surrealistes i dominat per
blans i negres, de gran
intensitat dramàtica

Wolfgang
Amadeus Mozart
Le nozze di
Figaro

Lluís Pasqual
Josep Pons

Salzburg 1756,
Viena 1791

1786

Ambientat en els anys trenta,
proposa un treball incisiu amb
els actors, destacant les
trames amoroses de l’obra

Paco Azorín

Franca
Squarciapino

Patrice Chéreau
Elektra

Richard Strauss

1909

Munic 1864,
Garmisch 1949

Josep Pons

Transcorre en un temps
indefinit i perfila els caràcters i
la vessant humana que hi ha
darrere la tragèdia de Sòfocles
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Richard Peduzzi

Caroline de
Vivaise
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Òpera

Autor

Direcció d’escena

Direcció
musical

Jules Massenet
Werther

Saint-Étienne 1842,

París 1912

Escenografia

Alain
Altinoglu

Se situa en un expressionisme
romàntic amb contrastos de
color i formes impossibles

Wolfgang Gussmann

Monique Wagemakers
Giuseppe Verdi

1851

Roncole 1813,
Milà 1901

Il·luminació

Producció i
Coproducció

Joachim Klein

Oper Frankfurt

Willy Decker

1892

Rigoletto

Vestuari

Riccardo
Frizza

Minimalista i complexa
tècnicament que recrea
l’intens espectre emocional de
Rigoletto

Sandy Powel
Michael Levine

Vestuari vermell
venecià
renaixentista

Reinier
Tweebeeke

Gran Teatre del Liceu i
Teatro Real de Madrid

Philipp Stölzl i
Conrad Moritz Reinhardt

Ursula Kudrna

Herman
Münzer

Staatsoper Unter den
Linden (Berlín)

Philipp Stölzl
L’holandès
errant
1843

Richard Wagner

Oksana
Lyniv

Leipzig 1813,
Venècia 1883

Trasllada l’acció a una
biblioteca on la realitat i la
ficció s’entrellacen a mesura
que Senta imagina l’acció
llegint un conte
Laurent Pelly

La fille du
regiment
1840

Gaetano Donizetti
Bèrgam 17971848

Giuseppe
Finzi

Presenta una crítica social
amb gran sentit de l’humor,
envoltat de paisatges de gran
bellesa plàstica
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Chantal Thomas

Laurent Pelly

Joël Adam

Gran Teatre del Liceu
basada en la
coproducció original de
la Metropolitan Opera
House, Royal Opera
House, Wiener
Staatsoper
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Òpera

Autor

Direcció d’escena

Direcció
musical

Wolfgang
Amadeus Mozart
Don Giovanni
1849

Escenografia

Vestuari

Il·luminació

Kasper Holten
Josep Pons

Basada amb high-tech, amb
escales i plataformes
impossibles

Es Devlin

Anja Vang
Kragh

Daniele
Callegari

Joan Anton Rechi

William Orlandi

Mercè Paloma

Salzburg 1756,
Viena 1791

Bruno Poet

Producció i
Coproducció
Gran Teatre del Liceu,
Royal Opera House,
The Israeli Opera,
Houston Gran Opera

Giuseppe Verdi
Il trovatore

Roncole 1823,
Milà 1901

Gran Teatre del Liceu i
Ópera Oviedo

Situat en un espai atemporal

1853
Franz Lehár
La vídua alegre

Komarno 1870,
Bad Ischl 1949

Josep Pons

Selecció de peces en versió concert

1905
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6.2

L’argument i dades diverses de les òperes de la temporada 2016 - 17

Primera columna: recull els enllaços que duen a la programació del Gran Teatre del Liceu: fitxa artística, vídeos, imatges... La segona columna:
ens informa de la durada, autoria del llibret, lloc de l’estrena, nombre de vegades que s’ha fet al Liceu... La tercera columna: breu resum
argumental de l’òpera.

Òpera

Informacions diverses

Resum argumental

Melodrama en quatre actes. 3 hores i 20 minuts

Intens drama d’ambició i poder. Homenatge a l’any Shakespeare

Macbeth

Llibret de Francesco Maria Piave

Giuseppe Verdi

Estrena: 14 / 03 / 1847 al Teatro della Pergola de Florència
Estrena al Liceu: 01 / 07 / 1848, amb 106 representacions

Escòcia. Macbeth escolta com enigmàtiques bruixes profetitzen que serà rei
d’Escòcia. En saber-ho, la seva esposa l’empeny a assassinar l’actual rei
per substituir-lo. Els vaticinis de les bruixes porten Macbeth a ser sanguinari
amb amics i rivals, fins que sol i furiós s’enfronta a la darrera batalla, en la
qual acaba morint.

Òpera bufa en quatre actes. 3 hores i 30 minuts

Fruit de la primera col·laboració entre Da Ponte i Mozart

Llibret de Lorenzo Da Ponte

Estrena al Liceu: 02 / 02 / 1916, amb 90 representacions

Sevilla, Espanya. El barber Figaro prepara el seu casament amb Susanna,
però Bartolo vol que el barber es casi amb la criada Marcellina. El comte
d’Almaviva flirteja amb Susanna, però aquesta ordeix un pla amb la
comtessa Rosina per engelosir el comte. Mentrestant el jove Cherubino vol
descobrir què és això de l’amor...

Tragèdia en un acte. 1h. 45 minuts

L’horror de la tragèdia de Sòfocles

Llibret d’Hugo von Hoffmansthal

Micenes, Grècia. Elektra i Chrysothemis són les filles de la reina
Klytämnestra, que ha mort el seu marit amb la complicitat d’Aegisth, el seu
amant. Les filles planegen venjar-se’n, però abans de poder fer-ho arriba el
tercer fill, Orest, que tots creien mort. Quan aquest s’assabenta dels fets,
assassina la mare i l’amant. Elektra, després d’una intensa dansa triomfal,
cau morta.

Le nozze di Figaro
Wolfgang A. Mozart
Estrena: 01 / 05 / 1786 a Burgtheater de Viena

Elektra
Richard Strauss

Estrena: 25 / 01 / 1909 a l’ Òpera de Dresden
Estrena al Liceu: 15 / 02 / 1949, amb 36 representacions
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Òpera

Werther
Jules Massenet

Informacions diverses

Drama líric en quatre actes. 2 hores i 20 minuts

Símbol de la malenconia per causa d’un amor impossible

Llibret d’Édouard Blau, Paul Milliet i Georges Hartmann, basat en
la novel·la de Goethe

Wetzlar, Alemanya. Werther està enamorat de Charlotte, però és un amor
impossible, perquè ja està promesa amb un altre home. Després del
matrimoni, Charlotte l'aparta del seu costat. La desesperació per aquest
amor impossible porta Werther a suïcidar-se i acaba morint a les mans de la
seva estimada.

Estrena: 16 / 02 / 1892 a l’Òpera de Viena
Estrena al Liceu: 29 / 04 / 1899, amb 51 representacions

Rigoletto
Giuseppe Verdi

Resum argumental

Melodrama en tres actes. 2 hores i 35 minuts

Censurada per la seva crítica a la monarquia

Llibret de Francesco Maria Piave basat en un drama de Victor
Hugo

Màntua, Itàlia. Rigoletto, bufó del duc de Màntua, té una filla secreta que és
seduïda pel duc. Els cortesans la rapten i la porten a palau creient que és
l’amant de Rigoletto, que els insulta i els reclama la seva filla. Després de fer
veure a la filla que el duc no l’estima, Rigoletto planeja la seva venjança.

Estrena: 02 / 03 / 1851 al Teatro La Fenice de Venècia
Estrena al Liceu 03 / 12 / 1853 amb 360 representacions
Òpera romàntica en tres actes. 2 hores i 20 minuts

L’esperança d’un mariner, l’amor autèntic de Senta

L’Holandès errant

Llibret de Richard Wagner

Richard Wagner

Estrena: 02 / 01 / 1843 a l’ Òpera de Dresden

Noruega. L’holandès, un jove destinat a solcar el mar fins que trobi una
dona fidel, es troba amb el capità Daland, que navega de retorn a casa. El
capità accepta lliurar-li la seva filla Senta com a esposa, però la irrupció
d’un antic pretendent fa desesperar l’holandès, que torna al mar. Senta, que
l’estima verament, se sacrifica per salvar-lo.

Estrena al Liceu: 12 / 12 / 1885, amb 86 representacions
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Òpera

Informacions diverses

Resum argumental

Opéra - comique en dos actes. 2 hores i 45 minuts

Crítica social amb gran sentit de l’humor

La fille du régiment

Llibret de Jules-Henri Vernoy i Jean-François-Alfred Bayard

Gaetano Donizetti

Estrena: 11 / 02 / 1840 a l’Opéra Comique de París

Tirol, Suïssa. Marie, una jove òrfena, és adoptada per un regiment de
soldats. Coneix el civil Tonio i s’enamoren, però els soldats s’oposen al
casament, fins que Tonio es fa soldat. La marquesa de Berkenfield reclama
Marie com a neboda i se l’emporta al seu castell. Allà prova d’educar-la
perquè es casi amb un aristòcrata. Mentrestant, Tonio i el regiment lluitaran
per recuperar Marie.

Estrena al Liceu: 31 / 12 / 1862, amb 36 representacions

Dramma giocoso en dos actes. 3 hores

Història del més gran seductor de tots els temps

Don Giovanni

Llibret de Lorenzo Da Ponte

Wolfgang A. Mozart

Estrena: 29 / 10 / 1787 a Praga

Sevilla, Espanya. Don Giovanni intenta seduir Donna Anna, però acaba
lluitant i matant el seu pare, el Comanador. Comencen un seguit d’embolics
en què Don Giovanni intenta seduir alguna noia i fugir d’algun promès gelós,
fet que aconsegueix amb l’ajut del seu criat Leporello. Al final, el fantasma
del Comanador s’emportarà un Don Giovanni que mai no es penedirà de les
seves malifetes.

Estrena al Liceu: 21 / 02 / 1866, amb 67 representacions

Òpera en quatre actes. 3 hores i 10 minuts

La venjança d’Azucena per la mort de la seva mare en mas del Compte
Luna

Llibret de Salvadore Cammarano i Emanuele Bardare
Il trovatore

Estrena: 19 / 01 / 1853 al Teatro Apollo Roma

Giuseppe Verdi

Estrena al Liceu: 20 / 05 / 1854, amb 275 representacions
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Saragossa, Espanya. El trobador Manrico i Leonora estan enamorats. El
comte de Luna, que també la pretén, va perdre el seu germà petit raptat per
Azucena, la mare de Manrico. Aquesta és capturada pel comte i torturada;
Manrico prova de salvar-la, però és capturat. Leonora intercedeix davant el
comte oferint-se-li com a esposa, però acaba suïcidant-se. Aleshores Luna
mata Manrico, i Azucena revela, just abans de morir també, que el trobador
era el germà perdut del comte.
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Òpera

Informacions diverses

Opereta en tres actes. 1 hora 30 minuts

Resum argumental

Una de les Operetes més representades amb melodies fàcils de
recordar

Llibret de Víctor Léon i Leo Stein
La vídua alegre
Estrena: 30 / 12 / 1905 al Theater an der Wien
Franz Lehár
Estrena al Liceu: 12 / 03 / 1913, amb 18 representacions
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París, França. Hanna és una vídua rica assetjada pel baró Zeta, que la vol
casar amb el comte Danilo per raons polítiques. Aquest i Hanna ja havien
tingut una aventura amorosa en el passat, però ara ell la rebutja perquè no
pensi que només la vol pels seus diners. En canvi, ella no s’hi vol casar si
ell no li diu que l’estima. Després de diversos embolics, Hanna confessa
que perdria la seva fortuna si es tornés a casar, i aleshores ell li declara el
seu amor, i tot conclou amb final feliç.
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6.3

Una cançó de bruixeria amb la música de G. Verdi

Som les bruixes de Macbeth i cantem un embruix amb la música de
G. Verdi.
L’encanteri està dedicat al pobre Fígaro, personatge d’una òpera de
Mozart.
No podrà sortir del Gran Teatre del Liceu fins que no encerti el
repertori d’òperes que s’interpreten a Ària Kadabra.

Som les bruixes de Macbeth,
Fígaro ha estat embruixat
i no el deixarem marxar.
Si no encerta el què diem,
no podrà sortir d’aquí,
al Liceu es quedarà!
Sols uns mots:
Aria Kadabra dirà.
Si l’encerta,
del Liceu podrà marxar.
Aquesta lletra s’adapta al Cor de bruixes: Que faceste? Dites su! de l’òpera: Macbeth de
G. Verdi (1847). Cliqueu la imatge per escoltar la música.
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6.4

La sopa d’òperes de la temporada del Liceu 2016 - 17

La solució a les preguntes que hi ha a continuació la trobaràs llegint la taula 6.1. A
mesura que tinguis les respostes pots omplir la sopa de lletres:


Horitzontals

I : Autor alemany que va escriure una història sobre un holandès (revés) _ _ _ _ _ _
II : W. A. Mozart va estrenar una òpera a Viena l’any 1786. Qui era el protagonista?
______
V : La producció d’aquesta òpera l’ha feta el Grand Théâtre de Genève: _ _ _ _ _ _ _
VII : El Liceu ha programat una òpera d’aquest autor en versió concert: _ _ _ _ _
X : La direcció d’escena de Le nozze di Figaro és responsabilitat d’un català:
_______
XI : Conjunt d'elements visuals que conformen una escenificació on s’hi recrea el
món màgic on es desenvoluparà la història d’una òpera: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
XII : Pot aconseguir espais màgics on la llum simuli, embelleixi i destaqui l'acció i els
personatges (revés): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Verticals

1 : Compositor italià que va escriure Rigoletto (revés): _ _ _ _ _
7 : És director musical titular del Liceu. Aquesta temporada dirigeix quatre òperes:
____
9 : La direcció musical d’aquesta òpera anirà a càrrec de Riccardo Frizza:
_________
10 : Richard Strauss va escriure una òpera l’any 1909. Nom del seu personatge (revés):
_______
11 : Verdi va néixer a una ciutat italiana l’any 1813: _ _ _ _ _ _ _
12 : És un compositor italià que escrigué la història d’una noia adoptada per un regiment:
_________


Diagonal

XI / 2 : Mozart va viure i néixer a una ciutat austríaca: _ _ _ _ _ _ _ _
III / 3 : Representació musicada que s’escenifica cantant amb acompanyament
d’orquestra i amb els elements escènics habituals del teatre (escenografia, il·luminació,
vestuari...): _ _ _ _ _
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Pinta de colors diferents les respostes de la sopa d’òperes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

R

E

N

G

A

W

P

V

E

A

R

D

II

U

F

I

G

A

R

O

R

R

T

O

O

III

E

M

O

A

R

I

N

A

I

R

N

N

IV

K

A

D

P

A

B

S

R

G

K

C

I

V

M

A

C

B

E

T

H

R

O

E

O

Z

VI

A

U

N

E

S

R

U

P

L

L

L

E

VII

L

E

H

A

R

B

A

E

E

E

E

T

VIII

I

C

T

A

Z

C

L

E

T

D

E

T

IX

D

M

A

L

G

I

A

I

T

O

P

I

X

R

P

A

S

Q

U

A

L

O

E

R

A

XI

E

S

C

E

N

O

G

R

A

F

I

A

XII

V

O

I

C

A

N

I

M

U

L

L

I

La frase amagada
Un cop has trobat totes les respostes, hi ha una sèrie de lletres que una darrera l’altra,
fan una frase amagada. Escriu-la.
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Solucions a les respostes de la sopa d’òperes

I
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D

R

T

O

O

N

I
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N

N

S

G

K

C

I

O

E

O

Z

R

9

T

H

R

U

L

L

L

E

B

A

E

E

E

T
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L

VIII

I

IX

D

X

R

P

A

S

Q

U

A

L

O

XI

E

S

C

E

N

O

G

R

A

F

I

A

XII

V

O

I

C

A

N

I

M

U

L

L

I

E

H

A

R
Z

L

T

T

T

I

La frase amagada és: Veurem Ària Kadabra un espectacle de màgia i òpera
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6.5

Conec el repertori del Liceu i la paraula amagada

Trobaràs la resposta a les cinc preguntes següents, llegint atentament la taula 6.2
Encercla el número de cada solució correcta.

Quina és l’òpera que té la durada més llarga?

El Teatro de la Fenice està a la ciutat de:

Quina és l’òpera que s’ha representat més

vegades al Gran Teatre del Liceu?

1

Macbeth

2

Le nozze di Figaro

3

Elektra

4

París

5

Milà

6

Venècia

7

Il trovatore

8

Rigoletto

9

L’holandès errant

10

Wolfgang Amadeus Mozart

12

Giuseppe Verdi

Les òperes de Magbeth, Rigoletto i
Il Trovatore són del compositor: 11 Gaetano Donizetti

Observa els llocs on es van estrenar les 13 Dresden
òperes que aquesta temporada es
representen al Liceu. 14 Viena
N’hi ha tres que es van estrenar a: 15 Venècia

Relaciona el número de la resposta amb la lletra d’aquesta taula.
Hi trobaràs una paraula amagada: _ _ _ _ _
1 = A

2 = L

3 = S

4 = D

5 = G

6 = I

7 = O

8 =C

9=R

10 = T

11 = B

12 = E

13 = N

14 = U

15 = P
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6.6

Bingo! Artistes responsables de les òperes del Gran Teatre del Liceu
Òpera

Direcció
musical

Direcció
d’escena

Rigoletto
de Verdi

Riccardo
Frizza

Monique
Wagemakers

Michael Levine

Le nozze di
Figaro de W.
A. Mozart

Josep Pons

Lluís Pasqual

Paco Azorín

La fille du
régiment de
Donizetti

Giuseppe
Finzi

Laurent Pelly

Chantal
Thomas

L’Holandès
errant de R.
Wagner

Oksana Lyniv

Philipp Stölzl

Philipp Stölzl

Werther de
Jules
Massenet

Alain
Altinoglu

Willy Decker

W. Gussmann

Elektra
de R.
Strauss

Josep Pons

Patrice
Chéreau

R. Peduzzi

Don
Giovanni
de Mozart

Josep Pons

Kasper Holten

Es Devlin

Escenografia

Tria i escriu dues òperes, dos directors musicals, dos directors d’escena i dos escenògrafs.
Òperes

Direcció musical

Direcció d’escena
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7 Bibliografia i d’altres recursos
7.1

Llocs d’interès relacionats amb màgia; espais on es pot aprendre
màgia

-

El Rei de la Màgia (Carrer Princesa 11, Barcelona) www.elreydelamagia.com

-

Museu-teatre del Rei de la Màgia (Carrer de les Jonqueres 15, Barcelona)
http://www.elreydelamagia.com/teatre/

-

Estudio Mágico Brando i Silvana (Carrer de França 20, Barcelona)

7.2

Llibres a l’abast

Gallego Luque, Juan y Gea, Miguel Angel
La magia española del siglo XX
Editorial Páginas. Madrid 2003
ISBN 84 – 89749 – 32 -9
Hi podem trobar cartomàgia, efectes d’escenari,
jocs explicats amb gran precisió i molt ben
il·lustrats; també s’hi pot llegir la cara més
humana i artística dels mags espanyols
contemporanis.
Idígoras, Angel
Aventuras de 51 Magos y un fakir de Cuenca
Editorial Páginas Libros de mágia
Madrid 1999
ISBN: 84-89749-09-4
És una obra de màgia plena de màgia, humor i
aventures.
Ollé Gibert, Josep
Fructuós Canonge Francesch, d’enllustrador a
prestidigitador
Coeditat per Ajuntament de Montbrió del Camp i
Parròquia de Sant Pere Apòstol de Montbrió del
Camp. 2007
ISBN: 978- 84-612-1699-4
És una aproximació documentada que ens
descobreix la biografia del cèlebre prestidigitador
Fructuós Canonge Fransesch que naixia l’any
1824 a Montbrió del Camp
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Ruiz Domínguez, Xuxo
Educando con magia. El ilusionismo como
recurso didáctico
Narcea SA de Ediciones
ISBN: 978-84-277-1905-7
L’autor d’aquest llibre és mestre i mag. Ha creat
un mètode útil per motivar el procés
d’aprenentatge a partir de més de 100 jocs de
màgia amb elements d’ús quotidià a l’escola, com
paper, guix, cartrons... L’autor dóna valor a la
màgia com a eina que ajuda a solucionar
conflictes, augmentar l’autoestima, concentrarse...
Trouvé, Jorge
Vamos a hacer magia
Editorial Albatros
Buenos Aires 1999
ISBN:950-24-0487-4
És un llibre que si el trobeu, us aportarà trucs de
màgia fàcils de realitzar amb elements senzills i
quotidians a l’abast de tothom.
Moliné, Alfonso
Esto es mágia
Marré, Produccions Editorials, S.L.
Barcelona 1978
És un llibre que s’ha convertit en un clàssic de la
literatura màgica espanyola. Amè, àgil, clar...;
escrit en format de còmic.

Diversos autors
Ópera. Atlas ilustrado
Editorial: SUSAETA Ediciones
Madrid. 2011
ISBN 978-84-677-1630-6
Aquest llibre explora el món de l’òpera des de l’antiga Grècia fins l’actualitat, amb els
principals compositors de cada època i les òperes que van escriure. Conté gran quantitat
de fotografies.
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Taverna, Alessandro
L’òpera i la seva historia. Obres, compositors i cantants
Editorial: Malsinet Editor. Col·lecció: Andantino
Barcelona. 2006
ISBN: 978-84-934717-8-1
Un llibre adequat per a les biblioteques escolars perquè aborda la història universal de
l’òpera i ajuda a comprendre les formes musicals i els seus protagonistes. Amb
il·lustracions a tot color.
Alan Riding y Leslie Dunton – Downer
Ópera, Guías visuales
Espasa Calpe
Madrid. 2008
ISBN 978- 84- 670-2605-4
Explora quatre segles del gènere musical des del renaixement italià fins avui. Descobreix
més 160 òperes amb gran quantitat de fotografies actuals i històriques.
Sierra i Fabra, Jordi
El meu primer llibre d’òpera
Deu òperes explicades per a infants
Editorial : Empúries
Barcelona 2002
ISBN 84 – 7596 – 963 – 1
Recull de deu òperes explicades per a infants. L’autor ens explica les òperes que ell
escoltava de petit.
Sierra i Fabra, Jordi
Òperes explicades per a nens
Editorial : Empúries
Barcelona 2006
ISBN 84 – 9787- 211- 9
L’autor ens exposa una nova selecció de deu òperes en la que combina les seves dues
passions d’infantesa: literatura i música.
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Palacios, Fernando
Las óperas del Real para los más jóvenes
Agruparte Producciones
Vitoria-Gasteiz 2002
ISBN 84 – 95423 – 24 – 3
Llibre que apropa als més joves amb trenta-set òperes de tots els temps. Conté
il·lustracions de Jesús Gabán plenes d’humor i color.
Kreusch-Jacob, Dorothée
La màgia d’un teatre d’òpera
Taller Editorial M. Mateu
Barcelona, Octubre – 1993
ISBN 84-88158-11-4
A través de l’experiència d’un grup de nois i noies que volen fer una òpera, el llibre ens
explica com funciona un teatre d’òpera i com es munta una representació. En la història
ens trobem moltes persones fonamentals que treballen darrere el teló.
Snowman, Daniel
La ópera. Una historia social
Editorial Siruela. Col. El ojo del tiempo 69
Madrid 2012
ISBN 978 – 84 – 9841 – 580 - 3
L’autor no percep l’òpera com un llistat d’autors i obres, sinó com un espectacle que
il·lustra l’evolució dins d’un marc social, cívic i cultural, que ajuda a entendre la música i
la societat dels cinc últims segles a la vella Europa. Conté CD.
David Puertas i Jaume Radigales
100 coses que has de saber de ’òpera
Cossetània Edicions. Barcelona 2016
ISBN: 978-84-9034-388-3
Són 100 històries que s’apleguen al voltant del món de l’òpera: música, poesia, teatre,
escenografia, llums, colors, arts plàstiques, èxits, fracassos, mites, divos, dives.... i
milers d’històries que per un motiu o altre, emocionen des de fa més de 400 anys. Escrit
en un estil planer i directe.
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