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P
Prreesseennttaacciióó
La Ventafocs és una òpera amb tots els ingredients musicals del compositor
belcantista Gioacchino Rossini (1792 – 1868). Durant la representació escoltarem:
les àries farcides d’ornamentacions -coloratures- de la brillant protagonista Ventafocs;
les melodies rítmiques i còmiques –buffes- del padrastre Don Magnífico i del servent
Dandini; les àries plenes de noblesa i també de floritures vocàliques del príncep
Ramiro; els recitatius que guien l’acció i l’argument i un bon nombre de concertants
que són interpretats alhora pels protagonistes.
La música de Rossini ens deleiterà amb:
-

moments de serenitat i melanconia (Ventafocs: Una vegada hi havia un rei…)

-

melodies alegres i decidides (Dandini: Del príncep sóc criat)

-

fragments còmics de gran riquesa rítmica (Don Magnífico: Cada cop que
m’adormia no paraveu de garlar!)

-

estones de dramatisme intens (Concertant: Deixeu-me anar a ballar)

-

duets d’amor (Duet de Ramiro i Ventafocs: Tot d’un cop a dins del pit)

La producció de l’òpera La Ventafocs porta el segell escènic de la Companyia
Comediants. El seu director, Joan Font, ha realitzat l’adaptació de l’òpera original La
Cenerentola de Rossini, fent-ne una acurada, divertida, entenedora i original tria per a
infants. La posada en escena ha sabut recollir els moments musicals i plàstics més
significatius:
-

el moviment dels personatges, reforçat per les seves veus, que expressen
l’acció d’una història coneguda però amb una intriga diferent

-

la il·luminació especial que aconsegueix que apareguin o no els músics, o que
l’espai sigui una cuina amb una pobre xemeneia, o un palau de colors
llampants

-

el vestuari imaginatiu i burlesc coronat per perruques que caricarutizen els
protagonistes

-

els moviments realistes i atents d’una rateta que presenta l’acció

La guia didàctica que us presentem està centrada en els àmbits:


Rossini
A més d’endinsar-nos en la seva vida i obra, aquest primer apartat es centra en
la seva òpera original La Cenerentola. Hi exposem l’argument, algunes lletres
en italià i alguns dels seus fragments més coneguts.
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L’argument de la Ventafocs
L’òpera que escoltem al Petit Liceu és la reducció per a infants de La
Cenerentola. Així, en aquest segon apartat, exposem aquest resum argumental
per tal que el pogueu representar/cantar a l’escola. S’hi inclou algunes
curiositats de la protagonista i diferents variacions argumentals del conte.



Els millors moments musicals de l’òpera La Ventafocs
Aquest bloc incideix en les característiques musicals de l’òpera i en les veus
dels seus protagonistes. Hi podem trobar també partitures i gravacions
musicals que poden servir d’exemple per confegir el resum argumental a
l’alumnat.



Propostes de treball
Incorporem un conjunt d’activitats didàctiques subdividides en dos apartats,
que responen al seu grau de dificultat: unes són dedicades a l’alumnat més
gran i l’altra als petits. Totes les fitxes aporten propostes ampliables i obertes a
qualsevol modificació.



Figurins
S’hi poden trobar els elements gràfics dissenyats per l’escenògraf Joan J.
Guillén que mostren la caracterització de cada personatge en els seus
diversos papers. Poden ser-ne útil per presentar l’argument a
l’alumnat i suggerir-los activitats plàstiques.



Materials de suport
Hem incorporat un seguit d’enllaços a Internet per ampliar continguts sobre
Rossini i la seva obra, enregistraments de fàcil accés en ser presents al
servidor You Toube, enregistraments d’àudio i vídeo de l’òpera La Cenerentola
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L’autor
Gioacchino Rossini
gio

 Vida i òperes de G. Rossini
 El sentit de l’humor de G. Rossini
 La Cenerentola
 Fitxa tècnica
 Les veus dels personatges
 Els millors moments musicals
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V
Viiddaa ii òòppeerreess ddee G
G.. R
Roossssiinnii
Gioacchino Rossini va néixer un 29 de febrer de 1792 (dia de traspàs!) a la ciutat
italiana de Pesaro, en plena època de Revolució Francesa, quan les tropes de la
República gala la van envair per la força i s’estengueren per moltes ciutats d’Itàlia.
La modesta família de Rossini es dedicava a la música: el pare era
el trompetista del poble, la mare era una cantant de segona fila, que
havia d'aprendre's els papers de les òperes de memòria, perquè no
sabia llegir música.
Gioacchino tenia molt bona veu i va mostrar des de molt jove unes
notables aptituds musicals. A més va poder tenir accés a moltes
representacions d'òpera amb la seva mare.
Als 14 anys Rossini va ser admès a l'Acadèmia Filharmònica de Bolonya. Allí
pogué estudiar música i consultar les obres de Mozart i Haydn. L'Acadèmia de
Bolonya era l'únic lloc de tot Itàlia on es podien trobar les partitures dels dos músics
alemanys. El seu estudi li permeté millorar les nocions de llenguatge musical. Rossini
amplià l'orquestra, donant més importància als instruments de vent, fins aleshores poc
presents en les orquestres italianes. Aportà a l'orquestra una sonoritat més potent amb
la incorporació de crescendos i diminuendos, que fan que la música vagi
progressivament de la tensió al relaxament, canvis molt apreciats per l'espectador.
El mateix any d'ingrés a l'Acadèmia, el 1806, Rossini escriuria la seva primera òpera:
Demetrio e Polibio.
L'any 1810 un teatre d'òpera de Venècia li va encarregar una òpera bufa en un sol
acte: La cambiale di matrimonio. La representació va ser un èxit de públic. Amb 18
anys començava la seva carrera com a compositor d'òpera professional.
Dels divuit als trenta-set anys va compondre 39 òperes, (quasi una òpera i mitja
per any!). Les òperes bufes ―còmiques― més conegudes i interpretades actualment
són: L'italiana in Algeri (L'italiana a Alger - 1813), Il turco in Italia - (El turc a Itàlia 1814), Il barbiere di Siviglia (El barber de Sevilla -1816) i La Cenerentola (La
Ventafocs - 1817).
Les òperes de Rossini el van fer famós per tot Itàlia. Val a dir que les òperes bufes
eren molt esperades pel públic italià de finals del segle XVIII i principis del XIX. Els
empresaris de les principals òperes europees (Venècia, Milà,
Nàpols, Roma, Viena, París...) demanaven constantment als
compositors de moda, nous repertoris per encàrrec, per tal
d'omplir amb nous espectacles les temporades.
Rossini viatjà a Viena i Londres on, a més d'augmentar la seva
fama, guanyà molts diners fent concerts i donant classes de
música. Es va establir a París, quan la monarquia francesa li va
oferir un contracte per compondre deu òperes que s'estrenarien
a L'Òpera de París. Guillem Tell (1829) fou la seva darrera
composició operística. La Revolució de Juliol de 1830 va fer caure la monarquia i se li
va cancel·lar el contracte.
Es va retirar com a compositor als 38 anys. A partir d'aleshores es va dedicar a ell
mateix; li agradava la tranquil·litat i els bons aliments, recollia el fruit de la seva fama.
Va viure fins els setanta-sis anys sense tornar a crear novetats musicals importants,
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però envoltat d'admiradors/es que el festejaven. Morí prop de París el 13 de novembre
de 1868.

E
Ell sseennttiitt ddee ll’’hhuum
moorr ddee G
G.. R
Roossssiinnii
Rossini era una persona amb molt sentit de l'humor. Expliquen moltes anècdotes que
insinuen que les deixava anar tal qual, sense embuts ni miraments.
Expliquen que una soprano per recollir paraules d'elogi del mestre Rossini va
interpretar l'ària de Rosina "Una voce poco fa" de la seva òpera Il barbiere di Siviglia.
La cantant va fer una quantitat impressionant d'ornamentacions i floritures que l'autor
no havia escrit a la partitura. Quan va acabar la interpretació Rossini li va dir
seriosament: ―Molt bé; molt bonic! De qui és la partitura?


Quan Rossini estrenà la seva primera òpera La cambiale di
matrimonio, va incrementar la densitat orquestral fins a un
punt mai superat en una òpera bufa. Els músics de l'orquestra
van fer una petita revolta: deien que aquella partitura no es
podia tocar. Argumentaven que hi havia massa instruments
que tocaven alhora i que tanta quantitat de soroll els
destorbava. També van revoltar-se perquè creien que era un
òpera feta per un principiant que no en sabia prou!



Una vegada un jove pianista i compositor tenia molt interès en assistir a una de les
vetllades que Rossini feia les nits dels dissabtes a Passy (prop de París). Volia que
el Mestre li aconsellés quina de les dues partitures que havia compost era la més
bona per a presentar a un concurs. Rossini va escoltar la primera de les dues
partitures i abans que el jove comencés a interpretar la segona, Rossini es va alçar
i li va dir: ―Ja ho sé, ho tinc molt clar!, presenti la segona. De ben segur que seria
millor que la que acabava d’escoltar.



Domenico Barbaia, famós empresari del Teatre San Carlo de Nàpols, l'any 1816 li
va encarregar una òpera: Otello. Per tal que pogués realitzar la composició amb
comoditat li va deixar el seu Palazzo Berio. Amb 24 anys Rossini va acceptar el
compromís, pensem que el jove era considerat el millor compositor d'òperes del
moment. L'hoste es va convidar durant sis mesos al palau del bon Barbaia,
menjant i bebent amb companyia de bons amics. Va arribar
un moment que l'empresari se'n va atipar i una nit els criats
el van raptar i el van tancar a una habitació solitària. Rossini
va quedar amb una ració de macarrons bullits i aigua fins
que no acabés la feina, que segons diuen encara no havia
ni començat.
Amb vint-i-quatre hores va composar l'obertura i pocs dies
després els tres actes de l'òpera, que sols tenien d'original
els números 1, 2 i 3. Barbaia no sabia música i el jove
Rossini havia repetit tota l'obertura moltes vegades. Així va
recobrar la llibertat i va poder menjar els macarrons trufats que tant li agradaven.
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LLaa C
Ceenneerreennttoollaa
Després de la representació de Il barbiere di Siviglia, que Rossini va escriure als
vint-i-quatre anys, en menys de quinze dies, i que va estrenar el 20 de febrer de 1816,
el compositor va renovar el seu contracte amb l’empresari del Teatro Valle de Roma
per composar una nova òpera. Com d’altres vegades, a poques setmanes de l’estrena,
encara no havia començat la feina, doncs no havia decidit l’argument.
El llibretista Jacopo Ferretti, finalment, li va proposar utilitzar un argument
conegudíssim: el conte de fades de Perrault: La Ventafocs. Rossini va acceptar la
proposta amb algunes condicions prèvies:


Que els personatges tinguessin un perfil humà.



Canviar les escenes de màgia, que no li agradaven, per un un conseller savi i
filòsof, Alidoro. A inicis del segle XIX les qualitats moralitzants dels protagonistes
estaven molt ben valorades.



Modificar el personatge de la madrastra per un padrastre per tal d’equilibrar les
veus; donat que era difícil trobar una companyia d’òpera amb quatre veus de dona
amb qualitats vocals i escèniques.



Canviar la sabata per un braçalet, perquè hagués estat molt descarat ensenyar els
peus d’una dona fins els tormells en un teatre d’òpera. La censura del moment
tampoc no ho hagués permès!

L’òpera va fer-se amb presses, de manera que el llibretista va escriure l’argument amb
vint-i-dos dies i Rossini completava la partitura en vint-i-quatre.
La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo fou el títol de l’òpera, escrita en dos actes.
Rossini va catalogar-la com a dramma giocoso, de manera que va donar a la trama
una pinzellada de sensibilitat i realisme humà, no absent del component còmic que
tant dominava i que era apreciat pel públic italià de la seva època. Fou estrenada al
Teatro Valle de Roma el 25 de gener de 1817. La comèdia va agradar, però sobretot
l’òpera va destacar per les acrobàcies vocals que s’exigia als cantants: ornamentacions de gran virtuosisme i dificultat. La Cenerentola és la música més difícil escrita
per Rossini que segueix la tradició del bell canto.
Aviat es va convertir en un èxit important. Van fer-se representacions per tot Itàlia. A
La Scala de Milà se’n van fer 44 representacions, tot un èxit! Al Teatre de la Santa
Creu de Barcelona va estrenar-se el 18 d’abril de 1818. A Nova York la va cantar la
joveníssima mezzosoprano Malibran l’any 1825.

FFiittxxaa ttèèccnniiccaa ddee LLaa C
Ceenneerreennttoollaa
 Títol original: La Cenerentola
 Llengua original: Italià
 Gènere: Dramma giocoso
 Música: Gioacchino Rossini
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini)

 Llibret: Jacobo Ferretti
 Font literària: Conte de fades Cendrillon (La Ventafocs) de Charles Perrault
Guia didàctica de La Ventafocs (Rossini - Comediants): M. Antònia Guardiet

7

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault)

L’argument

 Expliquem la història
 Comparem versions
 Noms de La Ventafocs en diversos idiomes
 Versions de La Ventafocs
 Curiositats
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A
Arrgguum
meenntt
E
Exxpplliiqquueem
m llaa hhiissttòòrriiaa
Retalleu i plastifiqueu els figurins de cada personatge; expliqueu l’argument de l’òpera
La Ventafocs de Gioacchino Rossini (1792-1868), cantant-ne alguns dels fragments
més significatius. Serà la millor manera de conèixer i/o recordar l’obra. Proposo que
l’alumnat de cicle superior us ajudi en la interpretació/narració de sis dels set
personatges.
Hem de tenir en compte que els nens i nenes coneixen el conte en la versió màgica de
Perrault, una Ventafocs molt diferent a l’òpera que veuran i escoltaran. En aquella
història el príncep està al palau sense fer altra cosa que esperar que li arribin les noies
més guapes del reialme. Rossini la modifica, fent que el príncep Ramiro prengui part
activa en la seva sort, embolicant l’argument.
(Us recomano que inicialment no desvetlleu el nom de la protagonista per no identificar
tant la història)

(Escoltar un fragment de la sinfonia inicial)
Rateta: ―Estem a la casa de Don Magnífico. La que veieu prop de la
xemeneia és la protagonista de l’òpera, que no para de treballar. La
seva vida no és massa feliç. El baró, Don Magnífico, és el seu
padrastre, un home arruïnat que té dues filles: Clorinda i Tisbe. Elles
són presumides i antipàtiques, tot el dia estan mirant-se al mirall
sense fer ni un brot!
Clorinda: Presentació cantada (Veure partitura a Moments musicals)
Tisbe: Presentació cantada (Veure partitura a Moments musicals)
Ventafocs: Presentació cantada (Veure partitura a Moments musicals)
Clorinda: ―No volem que cantis! Frega, escombra i no ens espantis.
Tisbe: ―Això! Escombra, frega i no ens molestis!
Ventafocs: ―Mai no em queixo, sempre treballo. Deixeu-me almenys cantar…
(truquen a la porta)
Clo / Tis / Vent: ―Qui ha trucat?
Dandini: Presentació cantada (Veure partitura a Moments musicals)
Rateta: ―Podeu imaginar-vos com es posaran aquestes dues… I no només
elles, també el seu pare, Don Magnífico. Fan tant soroll, que el
desperten de la migdiada; això el fa posar de molt mal humor.
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Don Magnífico: Presentació cantada (Veure partitura a Moments musicals)
―Estava somniant amb un ase prodigiós. Li havien sortit ales i de
cop es posava a volar. En un campanar s’asseia, talment com si fos
un tro i les campanes començaven a sonar: Ding, dong, ding,
dong…Llavors m’heu vingut a desvetllar (enfadat).Què vol dir
aquest somni? Les campanes anuncien alegria. Les ales sou
vosaltres amb corones de princeses. Jo sóc l’ase. Però si vosaltres
sou reines, els néts que em donareu seran reietons i jo seré un
reietó. Visca Jo!!!
Tisbe: ―Ens han anunciat que el príncep Ramiro farà una gran festa
perquè es vol casar.
Clorinda: ―Quina gran notícia! Ventafocs, vinga ràpid a treballar!
Don Magnífico: ―Vestiu-vos de princeses que es tracta de pujar a la reialesa.
Don Ramiro: (Entra vestit de criat i no troba ningú a casa)
―Amb aquesta disfressa ningú no em reconeixerà. Bon dia! Ningú
no contesta!
Ventafocs: Torna a cantar un fragment de la presentació cantada (Veure partitura
a Moments musicals) (En veure un desconegut fa un crit)
―Ahhhh!!!
Don Ramiro: ―Quin ensurt!
Ventafocs: ―Quin tremolor!
Don Ramiro: ―No sóc un monstre!
Ventafocs: ―Sí… No, senyor!
Presentació cantada (Veure partitura del duet a Moments musicals)
Don Ramiro: ―Del baró busco les filles. Pots avisar-les?
Ventafocs: ―Són a dalt que ja es preparen. Ara venen.
Rateta: ―Ho heu notat? Els tenim ben enamorats i a primera vista! Segur
que ja heu endevinat que aquest criat tan perspicaç no és cap altre
que el príncep Ramiro disfressat. Vol trobar l’amor sense que se
sàpiga que és un príncep.
Dandini: (Entra Dandini fent-se passar per príncep. Veient a les germanes)
―M’han parlat de la vostra bellesa… Quines dones millor puc
trobar? Sou igual que papà: “Talem patris, talem filias”.
Clorinda: ―Príncep!
Don Magnífico ―Estigueu alerta que no se us escapi.
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Tisbe: ―Marxem amb carrossa al ball!
(Marxen les dues germanes amb Dandini)
Ventafocs: ―Senyor…, només una hora, només una hora, deixeu-me anar a
ballar!
Don Magnífico: ―Descarada! Hi Hi, Ja Ja… Tu no hi pots anar!
Ventafocs: ―Només mitja hora. Només mitja hora i torno.
Don Magnífico: ―Que em deixis criada. Au va! Ves-te’n a fregar!
(Entren Don Ramiro i Dandini i veuen el què passa)
Presentació cantada (Veure partitura del quartet a Moments musicals)
Ventafocs: ―Senyors, espero que el convenceu perquè em deixi anar a ballar.
Don Magnífico: ―Au, va! Ves-te’n a fregar!
Don Ramiro: ―Si aquest babau no es calma no em podré controlar.
Dandini: ―Amic Don Magnífico. Deixeu-la anar a ballar!
(Finalment surten els tres homes i es queda sola la Ventafocs)
Rateta: ―Ha arribat el moment que les coses comencin a canviar per la
pobre Ventafocs. Ara ens fa falta una mica de màgia:
(Transformació d’una carrossa)
―Ara ja podem marxar al ball.
(A la sala de ball. Les germanes coquetegen al príncep disfressat)
Clorinda: ―Sóc la més gran i em toca casar-me la primera.
Tisbe: ―Millor triïm a mi, sóc la més jove.
Clorinda: ―Ella és ruca de mena.
Tisbe: ―Aquesta no té substància, viu en la ignorància.
Dandini: ―Noies calmeu-vos. Em voleu partir en dos?
(Apareix Don Ramiro)
Clorinda: ―Vull tenir-te…
Tisbe: ―Vull tocar-te…
Dandini: ―Casar-me amb totes dues molt em temo que no es pot. Una de
vosaltres trio…
Clorinda ―I l’altra? I l’altra?
Guia didàctica de La Ventafocs (Rossini - Comediants): M. Antònia Guardiet
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Tisbe:
(Dandini assenyalant a l’autèntic príncep Don Ramiro)
Dandini: ―Que es casi amb aquest xicot!
Don Ramiro: ―Us prometo ser tendre i bon espós.
Clorinda ―Un criat. Oh quina broma de mal gust. Preferim abans la mort!
Tisbe:
Rateta: ―Amb aquest joc d’embolics, el criat Dandini i el príncep Don
Ramiro disfressats, s’ho estan passant d’allò més bé enredant a les
dues germanes poca-soltes. Però de cop i volta apareix al ball una
desconeguda. Té un aspecte enigmàtic i seductor. El miracle de les
disfresses!
Don Ramiro, Presentació cantada (Veure partitura: Qui serà? a Moments musicals)
Dandini,
(Ventafocs entra amb un vel i se’l treu. Tots fan una exclamació de
Clorinda i
sorpresa)
Tisbe:
―Ah!!!! Oh!!!
Don Magnífico: (Entra Don Magnífico i es queda igualment estorat)
―Ah!!!! Oh!!!
Ventafocs: ―No busco luxes. (Mirant a Don Ramiro) Dona’m, si em vols per
esposa: respecte, amor i bondat.
Clorinda: ―Aquesta dona em sona…
Tisbe: ―Aquesta no té ni un defecte!...
Don Magnífico: ―No pot ser! Ventafocs és lletja i bruta.
Tothom: ―Marxem al gran sopar. Anem a disfrutar i a ballar.
―Em fa por que aquest bell somni s’esvaeixi com el fum.
Don Magnífico: ―Filles meves em fio de vosaltres. Si el feu riure, una o l’altra serà
reina!
Presentació recitada en forma de rap (Veure la lletra a Activitats per als
grans)

Rateta: ―La cosa cada vegada s’embolica més. Ara sembla que Dandini
fent-se passar per príncep vol seduir Ventafocs.
Dandini: ―Vull tenir-te per esposa.
Ventafocs: ―No és pas per vos que el meu cor sospira!
Dandini: ―I m’ho dius a la cara?
Ventafocs: ―Estimo el vostre patge.
Guia didàctica de La Ventafocs (Rossini - Comediants): M. Antònia Guardiet
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(Aquesta conversa l’està escoltant Don Ramiro)
Don Ramiro: ―Però, ni els diners ni els títols t’enlluernen?
Ventafocs: ―No. L’amor és l’únic tresor i la més gran riquesa.
Don Ramiro: ―Vols ser la meva esposa?
Ventafocs: ―Primer hem de conèixe’ns…i després ja sabrem si estem fets l’un
per l’altre.
Don Ramiro: ―Marxem ara!
Ventafocs: ―T’ho ordeno. No em segueixis.
Don Ramiro: ―Com puc trobar-te?
Rateta: ―En aquest moment de la història la Ventafocs li dona una sabata a
Don Ramiro i se’n va. Ramiro i Dandini queden de pasta de boniato.
Faran tot el possible per trobar la noia desconeguda.
Don Ramiro Presentació cantada (Veure partitura a Moments musicals: Marxem
i Dandini: depressa)
Ventafocs: Torna a cantar un fragment de la presentació cantada (Veure partitura
a Moments musicals)

―Sento passes.
(En veure que arriben Clorinda, Tisbe i D. Magnífico)
―Feu mala cara. Què no ha anat bé la festa?
Don Magnífico: ―Una mala bruixa s’assemblava a tu… Però, ja veig que tu no ho
eres.
(Una tormenta de llamps i trons)
(Acabada la tormenta arriben Dandini i D. Ramiro que han tingut un accident amb la
carrossa)
Dandini: ―Socors! Ajuda! La carrossa del nostre príncep ha bolcat!
Don Magnífico: ―Uh! Vosté! I el príncep, on és? (sorprès mirant Dandini de criat)
Don Ramiro: ―Voldria disculpar-me he tingut un accident de cotxe…
Don Magnífico: ―Cap problema! Ventafocs porta una cadira!
Ventafocs: ―Ah! Però què veig!? Príncep!?
Don Ramiro: ―Ets tu! Ja t’he trobat! Porto la sabata.
Ventafocs: ―Vos, sou el príncep?
Tisbe: ―Quina sorpresa!
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Clorinda: ―Això és una broma!
Don Magnífico: ―No ho veus que se te’n riuen?
Don Ramiro: ―Ho juro. M’hi casaré.
Dandini: ―Ja és hora de pagar tanta injúria, explotació, humiliació…
Ventafocs: ―Príncep meu. Si tant m’estimes i és sincer el teu amor,
compadeix-te d’elles i perdona-les perquè triomfi la bondat. Si seré
dalt del teu tron, vull mostrar-me més generosa que elles. Prefereixo
oblidar-ho tot i que triomfi la bondat!

C
Coom
mppaarreem
m vveerrssiioonnss
Diferències entre la trama del conte de Perrault i la versió de l’òpera de G. Rossini
adaptada per Joan Font ―Comediants― i David Pintó

Conte de Perrault

Òpera Rossini (J. Font / D. Pintó)

Cinderelle

La Ventafocs
Versió

 La fada padrina i els seus poders màgics i

 Els poders màgics o els elements

meravellosos transformen la història en un
conte de fades

sobrenaturals no apareixen en la trama per
desig personal de Rossini.

 En general és una història que ens resulta

 S’aprecien les qualitats més humanes dels

dura i trista, per la cruesa del tracte entre la
madrastra i les dues filles vers la Ventafocs

personatges com la bondat, la intel·ligència
i la innocència.

 Don Magnífico i Dandini aporten
pincellades còmiques a l’òpera, tot i que la
música té moments dramàtics.
Personatges

 Ventafocs una noia dolça i delicada
 La malèvola madrastra
 Dues impertinents i geloses germanastres
 Una fada padrina amb poders
sobrenaturals

 Un príncep blau que sense moure’s del
palau espera les noies millors del seu
reialme

 Ventafocs, Angelina, lluitadora i
treballadora

 Don Magnífico, el padrastre que provocarà
la riota de tothom

 Clorinda i Tisbe, les filles vanitoses i
egoistes de Don Magnífico

 El príncep Ramiro que disfressat de criat té
un paper molt intel·ligent i actiu. S’implica
en buscar una noia que l’estimi

 Dandini l’ajudant del príncep que es fa
passar per príncep per ajudar-lo a trobar
una jove bondadosa i intel·ligent

 Una rateta que porta i el fil conductor de la
trama i modifica els elements escènics
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L’objecte màgic
 La vareta màgica i una sabateta de cristall

 Una rateta i una sabata

Elements d’intriga
 La vareta màgica de la fada padrina

 La veritat i la bondat que es desprèn del

transformarà la jove Ventafocs en princesa

 La mitjanit és l’hora que acaben els efectes
de la màgia

 El príncep ha intercanviat la seva
vestimenta amb la del seu criat Dandini.
Vol jutjar la veritable personalitat de la jove
amb qui es vol casar; desitja que l'estimi tal
com és i no pel seu estatus social

 Es busca una jove per tot el reialme, que
ha deixat una sabateta de cristall a les
escales del palau del rei

 D’entrada no deixen provar la sabata a la
pobre Ventafocs; finalment s’imposa la
veritat

caràcter de la Ventafocs seran els
elements modificadors de la trama

 Don Magnífico i les dues filles queden en
ridícul davant de Dandini i el príncep:
injúries i vanitat són part del seu fracàs

Desenllaç
 Un final feliç amb el perdó de les
germanes, conseqüència evident de la
intel·ligència i bondat de la Ventafocs

 Un final feliç amb Angelina casada amb
Don Ramiro. En la darrera ària concedeix
el perdó a les seves germanes com un acte
de dignitat

 En els darrers segons de l’òpera, l’escenari
del palau fa un canvi d’il·luminació i passa
a l’ambient de casa; la Ventafocs torna a
escombrar, sembla que tot ha estat un
somni!

N
Noom
mss ddee LLaa V
Veennttaaffooccss eenn ddiivveerrssooss iiddiioom
meess

Idioma
Català:

Noms de La Ventafocs
Ventafocs: Que venta i revifa el foc

Castellà:

Cenicienta: Que traballa prop de la sendra (castellà:cenizas)

Francès:

Cendrillon: nom de noia que li ve del fet que reposa entre la
cendra un cop ha acabat el seu treball (francès: cendre)

Anglès:
Alemany:
Xinès:
Neerlandès:

Cinderella
Aschenbrödel
Yen-Shen
Assepoester
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V
Veerrssiioonnss ddee LLaa V
Veennttaaffooccss
Les diferents versions de La Ventafocs suposen variacions en els personatges, en els
elements màgics, en la trama… Observeu les diferències més significatives:

Versió
Xinesa:

Variacions
Emfatitza el fet que La Ventafocs (anomenada Yen-Shen) té els peus
més petits del regne, signe de noblesa i distinció a la cultura xinesa.
És la versió més antiga, documentada pels volts de l’any 860.

Charles Perrault:

La fada padrina, representa la voluntat de la difunta mare de La
Ventafocs, indignada per la crueltat de la madrastra.
La sabateta que ha perdut La Ventafocs (Cendrillon en francès) és de
cristall. Sembla que es deu a un toc creatiu de l´autor, inspirat
segurament per l´alt valor del cristall al segle XVII.
El príncep convoca dos balls; serà en el segon quan Ventafocs perdrà
la sabateta de cristall.
Versió de 1697. És la més coneguda. Fou recollida per Jacopo Ferretti
que la va transformar en libreto per l’òpera de G. Rossini (1817).

Germans Grimm:
Alemanya:

La sabateta que ha perdut La Ventafocs és d’or
Les germanastres proven d´enganyar el príncep, l'una tallant-se un dit
i l'altra el taló per tal que la sabateta els entri al peu. Un ocell avisa el
príncep dels enganys.
El personatge de la fada padrina no existeix, sinó que el vestit i les
sabatetes apareixen en un arbre que ha crescut al costat de la tomba
de la mare de Ventafocs.

Jacopo Ferreti:
autor del libreto de
l’òpera de
G. Rossini.

Cenerentola, té un nom: Angelina; aquesta té un padrastre: Don
Magnífico.
L’element màgic és un braçalet
El príncep DonRamiro i el seu ajudant, Dandini, s'intercanvien els
seus papers, de manera que el príncep pugui trobar una núvia que
l'estimi per tal com és i no pel seu estatus social.
La fada padrina tradicional és reemplaçada per Alidoro:un filòsof i
antic tutor del príncep.

D’altres versions:

L’element màgic és un anell.
Es poden fer fins a tres balls.
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C
Cuurriioossiittaattss


Jules Massenet va escriure una òpera amb la mateixa protagonista: Cendrillon.
Existeixen dues versions de ballet dels autors: S. Prokofiev i Johann Strauss Jn.



Les imatges més conegudes són les de Walt Disney amb la història de la
Ventafocs feta en dibuixos animats (1950)



El terme “ventafocs” també és emprat en el món de l’esport per designar a un
equip o a un jugador que disputa una competició amb d’altres equips o jugadors
que, a priori, li són clarament superiors.



Una “ventafocs” és un equip o jugador que en un torneig esportiu té una actuació
molt més exitosa d'allò que s'esperava d’ell. En català, un terme semblant seria:
jugador/equip revelació.
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Moments musicals

 Moments musicals
 Personatges
 Fitxa tècnica
 Les veus dels personatges
 Fragments per cantar i/o escoltar
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M
Moom
meennttss m
muussiiccaallss ddee LLaa V
Veennttaaffooccss
La posada en escena de cadascun dels personatges, les seves veus expressant
l’acció d’una història coneguda, però amb una intriga diferent; la il·luminació especial
que, sense adonar-nos, fa que apareguin o no els músics; o bé que l’espai sigui una
cuina amb una pobre xemeneia, o un palau de colors llampants; el vestuari imaginatiu i
burlesc de cada protagonista; els moviments realistes i sempre atents de la rateta
presentadora; les àries còmiques de Don Magnífico i el servent Dandini; les
pinzellades rítmiques sense sentiment de les repel·lents germanastres; les àries
plenes de noblesa del príncep Ramiro i les ornamentacions farcides de notes agudes i
greus de la brillant protagonista Ventafocs… no hi ha moments per desconcentrar-se
en veure l’òpera La Ventafocs.
La producció de l’òpera La Ventafocs porta el segell escènic de la Companyia
Comediants que ha realitzat l’adaptació de l’òpera original La Cenerentola de Rossini.
Joan Font ha sabut recollir els moments musicals més significatius de l’obra fent-ne
una acurada tria, aconseguint una nova representació per a infants, musical, divertida,
entenedora i original. No és cosa fàcil reduir una òpera de dos actes, d’uns 190 minuts
(La Cenerentola), a una altra d’un sol acte d’uns 70 minuts. L’òpera resultant ha hagut
d’eliminar el personatge Alidoro, conseller i mag del príncep Ramiro, i les melodies del
cor d’homes. Joan Font conjuntament amb David Pintó han fet la traducció i l’adaptació
de l’italià al català per tal que els infants puguin seguir l’argument amb facilitat.
Albert Romaní ha reduït el protagonisme de l’orquestra que acompanya sempre les
òperes a dos instruments: el piano i el fagot. Escoltarem també sons de percussió
produïts per un charles.
Abans d’assistir a la representació cal presentar la música i l’argument de l’òpera. És
molt important que els infants reconeguin fragments de la música de La Ventafocs.
En una òpera l’ambient, el ritme escènic i el significat provenen de la música i les veus
dels protagonistes; les paraules i l’acció han de restar en un segon terme. Seria ideal
que en sortir de la representació taral·legessin alguna de les àries; fora la prova
evident que la música els ha colpit.
Hi ha aspectes musicals i escènics que no necessiten gaires aclariments ja que es fan
evidents durant la representació; d’altres sí que els exposarem prèvimament a l’aula
per tal que hi posin atenció i siguin motiu de debat posterior:
L’acrobàcia vocal –coloratures– de Ventafocs i el príncep Ramiro. L’ingredient més
destacat de les òperes de Rossini és el virtuosisme que demana als cantants. Els qui
tenen el paper més important a l’òpera han de dominar encara més la seva tècnica
vocal, han de ser capaços d’omplir amb moltes notes les àries que interpreten, han de
dominar el seu instrument: la veu.
Posem d’exemple alguna de les moltes coloratures que interpreta Ventafocs. A simple
vista es pot copsar gran quantitat de notes que abarquen un àmbit melòdic molt
extens:
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La tessitura de les veus pot ser enganyosa. Ventafocs és una mezzosoprano lírica o
rossiniana, de manera que arriba a les notes més agudes i també canta les més greus
de les protagonistes. Després d’escoltar l’òpera els infants poden tenir dubtes d’on
ubicar la veu de Ventafocs, molt probablement creguin que és soprano ja que en les
seves àries de solista també canta molt agut. Cal deixar-ho ben clar!
Els concertants a quatre o sis veus. L’òpera de Rossini està plena de moments
dramàtics on tots els personatges canten a la vegada comportant-se com si cadascun
fos l’únic, fent una acció diferent, expressant un sentiment contradictori en relació a
l’altre. Contràriament al mot musical que els defineix, són moments musicals
aparentment desconcertants, però d’una gran riquesa harmònica i expressiva.
Demaneu als infants que posin atenció a aquest fet comunicatiu que es dóna molt
sovint en les òperes. Feu reflexionar que és gràcies a la música que els protagonistes
poden cantar a la vegada; si a classe ens posséssim a parlar cinc o sis a la vegada,
ben segur que no hi hauria entesa...
Analitzant els concertants de Rossini podem qualificar-los com a bromes musicals, on
el ritme és ràpid amb paraules percussives que mostren els pensaments interiors dels
protagonistes.
Els recitatius. Els personatges ens expliquen el fil argumental de l’obra amb uns
diàlegs musicals talment com si els recitessin, sovint adaptats als accents i el ritme del
llenguatge. Quan els protagonistes canten en forma recitativa expressen amb la
música la part narrativa o d’acció dins l’obra, contràriament a les àries que suposen el
lluiment melòdic de la veu solista.
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FFiittxxaa ttèèccnniiccaa ddee LLaa V
Veennttaaffooccss


Títol original: La Ventafocs



Llengua original: Català



Gènere: Òpera adaptada per a infants



Música: Gioacchino Rossini



(http://ca.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini)



Adaptació musical: per a piano i fagot a càrrec d’Albert Romaní



Llibret: adaptació a càrreg de Joan Font i David Pintó



Font literària: del llibretista Jacobo Ferretti, que a la vegada es va inspirar en
el conte de fades La Ventafocs de Charles Perrault



(http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Ventafocs)



Actes: Un



Temps aproximat: 70 minuts



Estrena: Novembre de 2008, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona



Producció: Comediants

LLeess vveeuuss ddeellss ppeerrssoonnaattggeess


Ventafocs és la mezzosoprano lírica protagonista, canta les àries més brillants i
les més difícils. La partitura li reserva les ornamentacions, coloratures, més
espectaculars.



El princep Ramiro, tot i camuflat de criat, mai deixarà d’emocionar-nos amb una
veu de tenor i amb uns fragments musicals que sempre tenen un caire de noblesa.



Dandini, el criat disfressat de príncep, destacarà pel seu cant còmic, de buffo
baríton rossinià.



Les germanastres Clorinda i Tisbe amb la seva personalitat burleta i envegosa,
canten les melodies més mecàniques i fredes, no deixen peu a l’emoció. La
primera té la veu de soprano, Tisbe és una mezzo.



Les àries del baró Don Magnífico de Montefiascone, padrastre de Ventafocs,
donen el to més divertit i còmic a l’òpera, amb una dificultat vocal i sil·làbica que
ens recorda al personatge Fígaro de El super barber de Sevilla. Ens sorprendrà i
ens farà riure.
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FFrraaggm
meennttss ppeerr ccaannttaarr ii//oo eessccoollttaarr
Els fragments que us presentem són parts d’àries, duets, concertants… Estan
ordenats segons s’escolten a l’òpera. Alguns són per presentar els protagonistes,
d’altres per reconèixer les veus d’un duet o un el nombre de protagonistes d’un
concertant…. Els presentem en partitura, així poden ser-vos útils per explicar cantant
l’argument de l’òpera a l’alumnat (veure l’apartat: Argument).
(En preparació. Tots els fragments seran gravats i interpretats pel Liceu en format mp3)

Són lletges o tontes les dues germanes? No.
Clorinda, la més gran, i Tisbe, la segona, estan disposades a usar els seus encants
per aconseguir les seves ambicions. L’una demostra cantant les seves aptituds de
ballarina i l’altra els seus encants físics.
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Ventafocs se’ns presenta cantant una melodia trista, d’una melanconia que descriu
musicalment la seva situació personal. Amb raó Rossini la va compondre en tonalitat
menor, demanant una interpretació amb un caràcter Andantino. La protagonista es
troba sola treballant prop de la xemeneia i els fogons; per única companyia té una
decidida rateta que l’acompanyarà sempre i l’ajudarà a acomplir el seu únic desitg:
anar una estona al ball del príncep Ramiro.
La melodia Fa molts anys hi havia un rei l’escoltarem tres vegades a l’òpera, de
manera que l’alumnat l’ha de conèixer, així com ha d’entendre el missatge del seu text:
al final s’ha decantat per la innocència i la bondat.
Les paraules finals, Vet-aquí un gos, vet-aquí un gat, que no apareixen a la partitura
original de Cenerentola de Rossini, són collita pròpia de J. Font i D. Pintó, confegeixen
a l’òpera la voluntat de ser-ne un conte des del principi fins al final.
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A l’inici de l’òpera, Dandini apareix disfressat a la casa de Don Magnífico, on troba les
dues germanes. Es presenta cantant una ària lleugera i brillant que precipita l’acció de
l’obra: anuncia el ball on el príncep escollirà una noia per casar-s’hi. Aquesta notícia
accelerarà la trama, ja que en menys de vint-i-quatre hores succeirà tota l’acció.
És un fragment decidit i molt alegre que permet un treball interessant de lectura rítmica
a l’aula. També permet una memorització melòdica, ja que és una melodia molt
enganxadissa.
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Les dues germanastres, emocionades per l’anunci del ball a palau, han despertat a
Don Magnífico de la seva migdiada (sols en té el nom de magnífic!). Aquest amb una
ària rítmica, alegre i percussiva, renyarà a les dues filles, a la vegada que els explicarà
un estrany somni que sembla premonitori del que succeïrà.
El comportament de Don Magnífico ens fa riure perquè viu unes situacions personals
ben estranyes i les comenta tot interpretant unes àries ben còmiques, amb
expressions corporals burlesques. Aquesta primera ària que interpreta en aparèixer
dalt l’escenari, ens predisposa a esperar la seva sortida a escena; cada aparició serà
còmica, bufa.
Aquest fragment forma part d’una ària de baix molt més llarga.
Le seves figures rítmiques són molt adequades pel treball rítmic al cicle superior. En
explicar la història a l’aula, cal destacar que és una de les melodies més
espectacurars, ja que s’ha d’interpretar amb molta rapidesa.
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Aquest és un duet d’amor, no una declaració amorosa. Ramiro i Ventafocs es veuen
per primera vegada i sense declarar-s’ho directament, s’enamoren l’un de l’altra.
Cadascú interpreta una melodia com a solista, com aquell qui pensa en veu alta sense
que l’altre l’escolti. És el que avui en diríem: “amor a primera vista”.
La parella canta una ària serena, melancòlica i plena d’adornaments vocals. Sense
saber-ho estan tan compenetrats que, fins i tot, canten la mateixa melodia a una
distància tonal de quarta, amb variacions que Ventafocs afegirà per enriquir-la. És el
primer exemple d’una coloratura en aquesta òpera.
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Aquest, és un fragment que pertany a un concertant a quatre veus molt més llarg. Es
situa quan les dues germanastres han marxat per anar al ball. La Ventafocs, amb
decisió i energia, exposa al seu padrastre el desitg d’anar a ballar, ni que sigui tan sols
mitja hora… Aquest la menysprea amb amenaces tot dient-li que les criades no hi
tenen cap dret. Don Ramiro constata el tracte que el padrastre dóna a la seva
estimada, sense poder-hi fer res.
El quartet és un dels moments de dramatisme musical més intens de La Ventafocs. Si
Rossini va qualificar la seva òpera de drama giocosso, aquest fragment és el més
dramàtic. Cadascun dels quatre principals protagonistes exposa amb poques paraules
i una expressió musical contundent i amb duresa, la seva situació emocional:


desconsol (Ventafocs)



ràbia continguda (Don Ramiro)



equanimitat (Dandini)



menyspreu (Don Magnífico)

Dotze notes per reforçar una pregunta clau: Qui és la noia que acaba d’arribar al ball?
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Aquest petit duet és il·lustratiu per reconèixer la diferència tímbrica entre les veus de
tenor -de Don Ramiro- i la de baríton -de Dandini-. És un fragment molt clar per
dibuixar el perfil melòdic amb el gest de la mà.

V
Veennttaaffooccss oonn lliinnee
La majoria de moments musicals que destacaquem de l’òpera La Ventafocs els podeu
escoltar a:
http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp?variable=index_partitura.htm
És una web dedicada als infants molt interessant. A més de trobar-hi la història
resumida i musicada de La Ventafocs (La Cenerentola) (discografia NAXOS), hi ha
jocs didàctics de l’òpera per fer amb ordinador.
En la mateixa hi trobareu moltes d’altres òperes seleccionades per edats amb
aportacions didàctiques.
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 Actes: Dos
 Temps aproximat: 187 minuts
 Estrena: 25 de gener de 1817 al Teatro Valle de Roma
 Estrena a Barcelona: Al Teatre de la Santa Creu, el 18 d’abril de 1818
 Estrena al Liceu: 27 d’abril de 1854

LLeess vveeuuss ddeellss ppeerrssoonnaattggeess


Angelina - Cenerentola, fillastra de Don Magnífico: mezzosoprano lírica o
rossiniana



Don Ramiro, príncep de Salerno: tenor



Dandini, servidor del príncep: baríton



Alidoro, filòsof i mestre de Don Ramiro: baríton



Don Magnífico, baró de Montefioscani: baix buffo



Clorinda, la filla gran de Don Magnífico: soprano



Tisbe, la filla petita de Don Magnífico: mezzosoprano

Cenerentola és la protagonista, canta les millors i més difícils àries. La partitura li
reserva les ornamentacions, coloratrures, més espectaculars.
El princep Ramiro, tot i camuflat de criat, mai no deixarà d’emocionar-nos amb una
música que sempre té un caire de noblesa. Contràriament a Dandini, el criat disfressat
de príncep, que destacarà pel seu cant còmic, de buffo rossinià.
Les germanastres Clorinda i Tisbe amb la seva personalitat burleta i envejosa, canten
unes melodies més mecàniques i fredes que no deixen peu a l’emoció.
Les àries del baró Don Magnífico de Montefiascone, padrastre de Cenerentola, donen
a l’òpera el to més desenfadat i còmic, amb una dificultat vocal i sil·làbica que ens
recorda al personatge Fígaro de Il barbiere di Seviglia.
El filòsof i assessor del princep, Alidoro, donarà a les seves interpretacions vocals
apunts de serenitat i contenció.

E
Ellss m
miilllloorrss m
moom
meennttss m
muussiiccaallss ddee LLaa C
Ceenneerreennttoollaa
L’èxit de l’òpera de La Cenerentola de Rossini prové del contrast entre la tendresa i
brillantor de la protagonista; la intriga de l’acció, dibuixada per uns personatges
humanitzats que defugen la màgia; els efectes còmics d’alguns dels protagonistes de
l’obra, exemples del món buffo (còmic) rossinià.
L’acrobàcia vocal és l’ingredient més destacat de les òperes de Rossini. El virtuosisme
dels cantants troba en el bell canto la seva màxima esplendor. Per aconseguir aquesta
bellesa en el cant, Cenerentola, Don Ramiro i Dandini han de dominar plenament la
tècnica vocal i han de ser capaços d’omplir d’emoció la partitura amb el seu
instrument: la veu.
Allò que més es destaca quan s’escolta una òpera de Rossini són les coloratures:
adornar les àries amb brillants i difícils ornamentacions. El músic de Pésaro, però,
escrivia les notes musicals a la partitura, perquè li molestava molt les llibertats que es
prenien els cantants amb la majoria de les interpretacions lliures que feien de les
òperes. Volia impedir el mal gust i així protegir la seva música de floritures
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innecessàries. Si Rossini escrivia les coloratures ningú hi podia afegir res més, ja eren
prou difícils de cantar.
Els moments musicals que destacaquem de l’òpera La Cenerentola els podeu escoltar
a:


http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp?variable=index_partitura.htm
En aquesta pàgina web, a més de trobar la història resumida i musicada (amb
permís de la discogràfica NAXOS), hi ha jocs didàctics per fer amb ordinador i
moltes d’altres òperes seleccionades per edats.



També els podeu trobar al CD: La Cenicienta, El triunfo de la bondad, a partir de
l’ópera de Rossini.
Textos i il·lustracions de Georgina García-Mauriño, 2007.
Fragmentos musicales de ROSSINI- La Cenerentola - NAXOS Deutschland
GmbH. (Uns 30 minuts)

Títol de l’ària, duet, sextet…
1

Sinfonia 

2

Un volta c’era un Re 

3

O figlie amabile 

4

Cenerentola vien qua 

5

Miei rampolli 

6

Un soave nonso chè 

7

Zitto, zitto, piano, piano 

8

Venga inoltri 

9

Soi Dandini il cameriere 

10

Una volta c’era un re 

11

Siete voi! Questo è un nodo
avuiluppato 

12

Non piu mesta accanto al fuoco 

Protagonistes
Orquestra
Cenerentola
Cor
Cenerentola, Clorinda, Tisbe, Alidoro i cor
Don Magnífico
Don Ramiro i Cenerentola
Don Ramiro i Dandini
Cor
Dandini i Don Magnífico
Cenerentola
Cenerentola, Clorinda, Tisbe, Dandini
i Don Magnífico (sextet)
Cenerentola
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Fragments del text original en italià
2

CENERENTOLA

6

(con tono flemmatico)
Una volta c'era un Re,
Che a star solo s'annoiò:
Cerca, cerca, ritrovò;
Ma il volean sposare in tre.
Cosa fa?
Sprezza il fasto e la beltà.
E alla fin sceglie per sé
L'innocenza e la bontà.
La la là
Li li lì
La la là.
3

Un soave non so che
In quegl’occhi scintillò!
CENERENTOLA
Io vorrei saper perché
Il mio cor mi palpitò?
RAMIRO
Le direi… ma non ardisco.
CENERENTOLA
Parlar voglio, e taccio intanto.
CENERENTOLA e RAMIRO

CORO

Una grazia, un certo incanto
Par che brilli su quel viso!
Quanto caro è quel sorriso.
Scende all’alma e fa sperar

O figlie amabili - Di Don Magnifico
Ramiro il Principe - Or or verrà,
Al suo palagio - Vi condurrà.
Si canterà - Si danzerà:
Poi la bellissima - Fra l'altre femmine
Sposa carissima - Per lui sarà.
4

CLORINDA e TISBE

7

Cenerentola vien qua.
Le mie scarpe, il mio bonné.
Cenerentola vien qua.
Le mie penne, il mio collié.
Nel cervello ho una fucina;
Son più bella e vo' trionfar.
A un sorriso, a un'occhiatina
Don Ramiro ha da cascar
5

DANDINI

Miei rampolli femminini,
Vi ripudio; mi vergogno!
Un magnifico mio sogno
Mi veniste a sconcertar.
Come son mortificate!

…

RAMIRO
(sotto voce)
Zitto zitto, piano piano;
Senza strepito e rumore:
Delle due qual è l'umore?
Esattezza e verità.

DON MAGNIFICO

Degne figlie d'un Barone!
Via: silenzio ed attenzione.
State il sogno a meditar.
Mi sognai fra il fosco e il chiaro
Un bellissimo somaro.
Un somaro, ma solenne.
Quando a un tratto, oh che portento!
Su le spalle a cento a cento
Gli spuntavano le penne
Ed in alto, fsct, volò!
Ed in cima a un campanile
Come in trono si fermò.
Si sentiano per di sotto
Le campane sdindonar.
Col cì cì, ciù ciù di botto
Mi faceste risvegliar.

RAMIRO

Sotto voce a mezzo tuono;
In estrema confidenza:
Sono un misto d'insolenza,
Di capriccio e vanità.
8

CORO
Venga, inoltri, avanzi il piè.
Anticamera non v'è.
RAMIRO e DANDINI
Sapientissimo Alidoro,
Questo strepito cos'è?
ALIDORO
Dama incognita qua vien.
Sopra il volto un velo tien.
CLORINDA e TISBE
Una dama!
ALIDORO
Signor sì
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8

CLORINDA, TISBE, RAMIRO e DANDINI

11

(fra loro, attonite)
Qual sorpresa!

Ma chi è?
ALIDORO

DANDINI

Nol palesò.

Il caso è bello!

CLORINDA e TISBE
Sarà bella?

DON MAGNIFICO

ALIDORO

(volendo interrompere Ramiro)
Ma...

Sì e no.

RAMIRO

RAMIRO e DANDINI

Tacete.

Chi sarà?
9

CLORINDA e TISBE

DANDINI

DON MAGNIFICO

È un romanzetto.
È una burla il principato,
Sono un uomo mascherato.
Ma venuto è il vero Principe
M'ha strappata alfin la maschera.
Io ritorno al mio mestiere:
Son Dandini il cameriere.
Rifar letti, spazzar abiti
Far la barba e pettinar.

Addio cervello.
(prende a sé Ramiro e Dandini)
Se. . .
RAMIRO e DANDINI

Silenzio.

DON MAGNIFICO e DANDINI

CLORINDA, TISBE, Cenerentola, Ramiro,
DANDINI e DON MAGNIFICO

Ah che questa è una sassata
Che fischiando inaspettata
Mi/Gli dà in fronte e all'improviso
Mi/Lo fa in terra stramazzar.

Che sarà!
Questo è un nodo avviluppato,
Questo è un gruppo rintrecciato.
Chi sviluppa più inviluppa,
Chi più sgruppa, più raggruppa;
Ed intanto la mia testa
Vola, vola e poi s'arresta;
Vo tenton per l'aria oscura,
E comincio a delirar.

DON MAGNIFICO
Di quest'ingiuria,
Di quest'affronto
Il vero Principe
Mi renda conto.
DANDINI
Oh non s'incomodi
Non farà niente.
Ma parta subito
Immantinente.
10

CENERENTOLA
(con tono flemmatico)
Una volta c'era un Re,
Che a star solo s'annoiò

11

RAMIRO
T'arresta.
Che! Lo smaniglio! È lei! che gioia è
questa!
Siete voi?

12

CENERENTOLA
Padre... sposo... amico... oh istante!
Non più mesta accanto al fuoco
Starò sola a gorgheggiar.
Ah fu un lampo, un sogno, un gioco
Il mio lungo palpitar.
CORO
Tutto cangia a poco a poco
Cessa alfin di sospirar.
Di fortuna fosti il gioco:
Incomincia a giubilar.

CENERENTOLA (osservando il vestito del
Prence)
Voi Prence siete?
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Activitats per als
petits

 Els creadors ens expliquen el seu treball
 Les veus
 Posem en ordre la història
 Qui és qui?
 Amanida Rossini
 Instruments musicals
 Relacions entre els personatges
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E
Ellss ccrreeaaddoorrss ddee LLaa V
Veennttaaffooccss eennss eexxpplliiqquueenn eell sseeuu ttrreebbaallll
Una òpera és el resultat del treball d’equip de moltes persones que no veiem dalt
l’escenari, però que han treballat junts durant molt temps.
Llegeix cada frase i posa el número que correspon a cada persona segons la feina que
ha fet a l’òpera:

1- He adaptat la música de Rossini per a dos instruments: fagot i piano.
2- L’òpera de Rossini era en italià. La nostra feina ha estat traduir-la al català.
3- Sóc el responsable de la interpretació musical. Normalment dirigeixo l’orquestra
amb una batuta.

4- Sóc director de teatre i ajudo als cantants a interpretar bé el seu paper dalt de
l’escenari.

5- He vestit l’escenari i els personatges de colors llampants i amb figures
geomètriques.

6- Els canvis de llum dalt de l’escenari són la meva especialitat.

Treball

1

Persones responsables

Adaptació musical: Albert Romaní
Escenògraf i figurista: Joan G. Guillén
Llibret: Joan Font i David Pintó
Il·luminador: Alberto Rodríguez
Direcció musical: Stanislav Angelov
Direcció d’escena: Joan Font
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LLeess vveeuuss aa ll’’òòppeerraa LLaa V
Veennttaaffooccss ddee R
Roossssiinnii

 Relaciona amb una flexta cada definició amb el personatge de l’òpera La Ventafocs
de Rossini.

Sóc una soprano. Tinc la veu més
aguda de les dones
Don Magnífico

La veu d’home més aguda és de
tenor, com la que canto jo.

Ventafocs

Tisbe

Som mezzosopranos.
Tenim la veu que es troba entre la
soprano (aguda) i la contralt (greu)

Don Ramiro

Sóc un baríton.
La veu d’home situada entre el tenor
(agut) i baix (baix)
Clorinda
La meva veu és la que ha cantat les
notes més greus. Sóc un baix.
Dandini
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P
Poosseem
m eenn oorrddrree llaa hhiissttòòrriiaa

Les germanastres Clorinda i Tisbe han
desordenat la història de La Ventafocs.
Ajuda’ns a posar-la en ordre

1

Clorinda, Tisbe i Don Magnífico fan treballar la pobre Ventafocs prop dels
fogons, la manen com una criada.

Ventafocs sortirà del ball a les 12 de la nit. Amb les presses perdrà una sabata.

Ventafocs anirà al ball del príncep Ramiro, tot i que el seu padrastre Don
Magnífico no ho vol.

El príncep Ramiro, disfressat de criat, convidarà les joves a un ball, vol casar-se
amb la noia més intel·ligent i bondadosa.

Ventafocs es casa amb el príncep i perdona les seves germanes.

El príncep Ramiro i el seu criat Dandini buscaran i trobaran la jove
desconeguda.
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Q
Quuii ééss qquuii??

Pinta amb el mateix color la frase i el
personatge protagonista a que es refereix.

Frase

Protagonista

Sóc la germana més gran

La rateta

Trasllado mobles per l’escenari,
acompanyo a La Ventafocs sense fer nosa

Clorinda

Sempre estic als fogons fregant

Busco una noia que m’estimi de debó

Don Magnífico

Tisbe

Sóc mes guapa que la meva germana gran

Don Ramiro

Quan una de les meves filles es casi amb
el príncep em faré ric

La Ventafocs

Del príncep sóc criat

Dandini
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A
Am
maanniiddaa R
Roossssiinnii
En aquesta amanida Rossini, hi trobaràs els noms dels 6 personatges de l’òpera
La Ventafocs i el nom del seu compositor. Pinta cadascun amb colors diferents.
Amb les lletres que queden pots construir una frase. (Procura seguir ordenadament
cada filera).

H

C

E

M

A

M

N

A

T

A

L

R

L

L

I

R

A

M

I

R

O

C

O

E

U

O

A

G

E

S

C

O

D

S

L

T

A

R

N

R

U

N

A

A

S

O

P

E

R

I

A

Q

U

I

N

I

N

E

E

S

F

N

E

L

P

D

N

E

R

B

S

I

O

D

N

A

I

I

T

G

S

E

C

Q

U

A

E

N

T

A

G

I

R

O

A

D

A

M

I

V

E

N

T

A

F

O

C

S

E

S

Escriu la frase que has trobat. Raona la resposta.
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S
Soolluucciioonnaarrii ddee ll’’A
Am
maanniiddaa R
Roossssiinnii

C
R

M
L

O

R
O

S

R

S

A

A

I

N

N

B

I

I

S

C

I

O

T

A

O

N

F

N

R

D

E

E

I

G

I

V

M

F

N

D
D

I
A

N
I

O

C

S

Frase:
HEM ANAT AL LICEU A ESCOLTAR UNA ÒPERA. QUIN ES EL PERSONATGE QUE
T’AGRADA MÉS?

H

C

E

M

A

M

N

A

T

A

L

R

L

L

I

R

A

M

I

R

O

C

O

E

U

O

A

G

E

S

C

O

D

S

L

T

A

R

N

R

U

N

A

A

S

O

P

E

R

I

A

Q

U

I

N

I

N

E

E

S

F

N

E

L

P

D

N

E

R

B

S

I

O

D

N

A

I

I

T

G

S

E

C

Q

U

A

E

N

T

A

G

I

R

O

A

D

A

M

I

V

E

N

T

A

F

O

C

S

E

S
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Instruments musicals
Escriu els noms dels instruments musicals. Fes una creu als tres que has
escoltat en l’òpera La Ventafocs
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Escriu, tot seguint la direcció de les fletxes, la relació personal que existeix entre
els personatges. Aquestes són les respostes:

- No la vol perquè és molt orgullosa

- S’estimen

- Són germanes

- És el seu padrastre

- És la filla gran

- Es pensa que és un príncep

- No aconsegueix el seu amor

- És la filla petita

- Són bons amics
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Solucions
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Activitats per als
g ra n s

 Els creadors ens expliquen el seu treball
 La crítica
 Parlen els personatges
 La Cinderelle de C. Perrault
 L’argument i les dites populars
 Rossini a la ràdio
 Les veus
 Relacions interpersonals
 Don Magnífico canta un rap
 Amanida Rossini
 Els instruments musicals
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E
Ellss ccrreeaaddoorrss ddee llaa nnoovvaa pprroodduucccciióó ddee LLaa V
Veennttaaffooccss eennss eexxpplliiqquueenn
eell sseeuu ttrreebbaallll
Una òpera és el resultat de la feina d’un nombrós equip de persones que no veurem
dalt l’escenari, però que han treballat conjuntament durant molt de temps. Una
producció operística suposa: creació i realització dels decorats, moviments teatrals i
escènics, canvis d’il·luminació, vistositat en la caracterització dels personatges,
riquesa d’elements d’atrezzo… i, per sobre de tot, una acurada interpretació musical.
Relaciona cada frase amb els responsables que estan a la taula:
1. Rossini va compondre l’òpera La Cenerentola en 24 dies; la va orquestrar per
uns 40 músics. Jo l’he adaptat per a dos instruments: el piano i el fagot.
2. La nostra feina ha estat traduir i adaptar el text de l’italià al català. El libretto
inicial era de Jacopo Ferretti i es basava en el conte Cendrillon de Charles
Perrault.
3. La meva tasca és donar qualitat musical a l’òpera i conjuntar harmònicament
els músics, ―cantats i intrumentistes― amb el director d’escena.
4. Sóc director i fundador de Comediants. He fet espectacles multitudinaris com
les cerimònies olímpiques de Barcelona i Albertville (1992), les Exposicions
Universals de Sevilla (1992) i de Lisboa (1998). He participat en la direcció
escènica de La Flauta màgica de Mozart (2003) i La Cenerentola de Rossini
(2007).
5. L’estètica d’aquesta Ventafocs és marca Comediants. He vestit l’escenari amb
colors alegres i festius; he ideat unes parets llises que pugen amunt i
avall.
6. He vestit els personatges de colors llampants, amb una
estètica que busca la caricatura i s’apropa a les figures
geomètriques.
7.

Els canvis de llum donen prioritat als protagonistes de
l’òpera; també fan que l’escenari es transformi constantment.
1

Adaptació musical: Albert Romaní
Il·luminador: Alberto Rodríguez
Figurista: Joan G. Guillén
Direcció d’escena: Joan Font
Llibret: Joan Font i David Pintó
Direcció musical: Stanislav Angelov
Escenògraf: Joan G. Guillén
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Q
Quuèè ddiiuueenn lleess ccrrííttiiqquueess ddee ll’’òòppeerraa??
Tots els diaris fan reportatges i crítiques dels concerts i espectacles que es fan a les
diferents ciutats del nostre territori. Les òperes que produeix el Gran Teatre del Liceu
són notícia i omplen pàgines dels mitjans de comunicació.
Cada crític posa un títol a les seves pàgines d’opinió. Els fragments escollits
corresponen a diferents diaris i es van escriure amb motiu de l’estrena de la nova
producció de La Cenerentola (La Ventafocs) de G. Rossini al Gran Teatre del Liceu
la temporada 2007-2008

Títol de l’article

Autor / Diari
La Ventafocs de Font

Joan Font: «Tots volem que ens treguin de la quotidianitat»
La millor Ventafocs en un món on tots som comediants
Cuento de hadas con cantantes mágicos

AVUI
Joan Font no ho nega. Cada vegada se sent més còmode traslladant el món de
color i somnis dels seus espectacles teatrals de Comediants als grans coliseus
d'òpera del món. El 1999, amb La flauta màgica, de Mozart, va rebre un cop
d'esperó, que desitja que es confirmi amb La Cenerentola, de Rossini, que
s'estrena avui al Liceu després de passar per l'Òpera de Houston i l'Òpera
Nacional Gal·lesa (WNO), a Cardiff, que coprodueixen el muntatge amb el teatre
de la Rambla. També anirà a Ginebra i obrirà, l'octubre que ve, la temporada del
Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les. "Les produccions han de tenir vida.
Fer una òpera costa molts diners i la manera d'amortitzar-la és que volti molt",
diu a l'AVUI Joan Font.
La Cenerentola que veuran els espectadors del Liceu a partir d'avui és una
aposta molt important del director J. Font […] Damunt l'escenari s'hi belluguen
constantment sis rates que són el veritable fil conductor de la història.
La mezzosoprano Joyce DiDonato, que fa el paper d'Angelina, la Ventafocs,
admet que, d'entrada, no li va entusiasmar gaire la idea de les rates, però que
després s'hi va abocar completament. Joan Guillén, autor del vestuari i de
l'escenografia, va defensar-se dient que els rosegadors són una part fonamental
en la iconografia dels contes tradicionals. I que el muntatge pretén conciliar la
música amb el segell característic de Comediants, "molt visual, colorista i festiu".
Andreu Gomila
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EL PUNT

«LA CENERENTOLA» /òpera

El món és un gran teatre. Tots hi som comediants”, sentencia Alidoro,
el filòsof-mag que mou alguns fils de la trama de La Cenerentola i hi enceta el
joc de disfresses presentant-se com un pidolaire a la casa on la Ventafocs,
condemnada a fer-hi de serventa, li dóna una mica de menjar mentre les
germanastres el foragiten i bescanten. Mentre les germanastres es lliuren a la
vanitat i, estimulades pel seu pare i padrastre de la Ventafocs, al cultiu de les
grans aparences classistes, el príncep Ramiro es disfressa de criat i el seu criat
Dandini es converteix en príncep per un dia.
L'escenografia és una caixa de petites sorpreses controlada amb gust i intenció,
mentre que les rates, que s'humanitzen per posar-se al servei de la Ventafocs,
aporten un moviment que contrasta amb l'estatisme volgut dels personatges.
Imma Merino

EL PERIODICO
Joyce DiDonato y Juan Diego Flórez triunfan con “La Cenerentola”
Una historia universal con acentuada estética de cuento de hadas. Y unos
cantantes de primera para dar vida a la magia de La Cenerentola, última ópera
buffa del no menos mágico Rossini. El domingo, las unánimes aclamaciones del
público, dedicadas a todos los participantes del montaje, pero especialmente a
Joyce DiDonato y a Juan Diego Flórez, demostraron que la producción, lagunas
aparte, cuenta con el respaldo del Liceu.
La fidelidad de Comediants al libreto se pone de manifiesto desde el primer
momento. Nada de invenciones que vayan más allá de los ingenios con el sello
de la compañía de Joan Font y del responsable de la escenografía y vestuario,
Joan Guillén. Se trata de explicar visualmente el cuento de manera sencilla y
directa, con mucho contraste de luz, color y claras estructuras geométricas, que
también se manifiestan en los trajes, rematados con cómicas pelucas.
César López Rosell. Barcelona

EL PUNT
El director de Comediants imagina al Liceu una Ventafocs intrèpida i lluitadora
Realitat, desig i somni són els tres eixos que tensen el conte de la Ventafocs, un mite,
segons Joan Font, que recorre totes les cultures, pel fet que representa un trencament
amb la quotidianitat. Aquesta ruptura és el que marca La Cenerentola, de Rossini, que
presenta el director de Comediants al Gran Teatre del Liceu entre avui i el 20 de gener.
Una altra particularitat de la posada en escena: la transformació de les rates en
personatges que uneixen la grisor de la realitat amb la màgia.

Valèria Gaillard. Barcelona
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Parlen els personatges
Qui és el personatge de l’òpera La Ventafocs, a que es refereix cada frase?

“Sóc la que canto les notes més agudes
de les veus femenines. A part de ser una
soprano excel·lent, se ballar la mar de
bé”

________________________

“Som imatges recurrents en els gravats
antics per representar ambients de
pobresa i decadència. En aquest
muntatge col·laboro en les transformacions escèniques”

________________________

“Formo part de la literatura infantil
gràcies a Charles Perrault (1697). La
meva realitat d’orfe i criada canviarà en
menys de 24 hores”

________________________

“Em disfresso de criat per trobar una noia
que m’estimi de debó”

________________________

“Tot el món gira al meu voltant. Sóc la
segona en edat i interpreto la tessitura
més greu de les germanes: sóc mezzo”

________________________

“Sóc un baró arruïnat de Montefiascone.
El millor elogi que m’han dit en aquesta
òpera és: “Tales patris, talem filias”.
Sabeu què vol dir?”

“Tinc la veu de baríton, una tessitura poc
adequada pels papers principals, tot i així
he aconseguit ser príncep per un dia”

________________________

________________________
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LLaa C
Ciinnddeerreellllee ddee C
Chhaarrlleess P
Peerrrraauulltt
L’any 1697, l’autor francès Charles Perrault va escriure el conte Cinderelle (en català
Ventafocs).
Jacopo Ferretti (1817) va escriure una nova versió del conte de Perrault que fou el
llibret de l’òpera de G. Rossini: La Cenerentola.
Llegeix amb atenció la trama de la història i destaca amb colors diferents les
tres parts del conte:
Color
vermell

Parts del conte
Plantejament

verd

Nus

groc

Desenllaç

Hi havia una vegada un gentil home que tenia una filla, dolça i bondadosa, atributs
que li feien recordar la seva difunta esposa. Va casar-se en segones núpcies amb
una dona altiva i esquerpa que tenia dues filles orgulloses que molt se li
assemblaven.
Celebrat el casament, la madrastra, conscient de les bones qualitats de la noia li
encarregà les més humils feines de la casa; fins i tot la feia dormir en el paller mentre
les seves dues filles estaven en habitacions ben acomodades.
La pobre infeliç fillastra ho patia tot amb paciència i no
gosava queixar-se al seu pare, que no captava res, donat
que estava dominat per la seva desdenyosa nova esposa.
Dia rera dia, després d’una dura jornada, cansada i
humiliada, anava a un racó de la xemeneia i s’asseia prop
de les cendres, d’aquí que li posessin per nom:
Ventafocs.
Un dia el fill del rei va anunciar un ball al qual va convidar-hi totes les joves del regne.
Vet-aquí les dues germanes atrafegades triant vestits, perruques i penjolls per poder
ser les més boniques de la festa i així tenir opcions per casar-se amb el bell príncep.
La que estava més enfeinada era la pobre Ventafocs que, a més de les tasques
habituals, havia de rentar, cosir i planxar les robes que les dues germanes anaven
provant-se.
Va arribar el dia del ball a palau. La desventurada Ventafocs va despedir les dues
germanes emperifollades. En quedar-se sola es va posar a plorar prop de les
cendres.
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La seva fada padrina en veure-la tan trista i coneixent el seu amagat desitg d’anar al
ball, li manà que portés del jardí la més gran carabassa. Davant la sorpresa de la
jove, amb la vareta màgica va convertir el vegetal en una magnífica carrossa. Amb el
mateix enginy, va transformar els ratolins del paller en cavalls i patges d’aquell insòlit
carruatge. La fada padrina continuà els tocs de màgia i convertí els vells parracs de la
jove en un preciós vestit de seda daurat. Llavors la va calçar amb unes sabatetes de
cristall tot recomanant-li que abandonés el ball abans de les dotze de la nit; si s’hi
quedava un moment més, tot l’encanteri es desfaria convertint la carrossa en
carabassa i els cavalls en ratolins.
En arribar al palau van donar avís al príncep: una desconeguda es presentava al ball,
ningú la coneixia. En entrar al gran saló es va fer un silenci d’admiració, tothom
coincidia en destacar l’extraordinària bellesa de la nouvinguda.
El príncep va quedar immediatament prendat de la jove, de manera que va estar tota
l’estona ballant i pendent d’ella.
Ningú no la va reconèixer, ni tan sols la madrastra ni les dues geloses germanes que
feien tot el que podien per apropar-s’hi.
El temps va passar i sense ni adonar-se van tocar les dotze campanades. Llavors
Ventafocs sortí tan depressa com va poder. Per les escales va perdre una de les
seves sabates de cristall, que el príncep, desconcertat per la fugida, va recollir.
Ventafocs va arribar a casa cansada i desvestida de qualsevol magnificiència, sols li
havia quedat una de les sabatetes de cristall.
El príncep va fer preguntar als guàrdies de palau si havien vist sortir una princesa,
però sols havien vist còrrer una noia desparracada.
El fill del rei va fer públic un edicte que anunciava, a toc de trompeta, que es casaria
amb aquella noia a qui s’amotllés a la sabata de cristall que havia perdut la nit del
ball.
Totes les noies del reialme van provar-se la sabateta amb l’esperança de ser les
escollides del príncep. En arribar a casa de les dues germanastres, aquestes van
intentar amb grans esforços posar-se el brillant calçat,
però els va ser impossible. Ventafocs va demanar si podia
provar-se’l. Malgrat les riotes de les dues germanastres, la
sabata de cristall entrà perfectament al peu de la noia, que
al mateix temps mostrà l’altra parella a tota la
concurrència. En aquell moment aparegué la fada padrina,
qui amb la seva vareta màgica transformà de nou els
parracs de Ventafocs en vestits meravellosos. Just en
aquell moment van reconèixer en ella a aquella jove
desconeguda que va aperèixer al ball. Li van demanar perdó pels maltractaments a
que sovint l’havien sotmesa. Ventafocs les perdonà.
Vestida com una reina la van conduir al palau amb el jove príncep, qui encara la va
trobar més bonica que la primera vegada. Es van casar pocs dies després. Van ser
molt feliços i van menjar…
Comediants, adapten la Cenerentola de Rossini per al muntage de La
Ventafocs
Escriu la teva versió de La Ventafocs amb elements, problemàtiques i
situacions com si fos un personatge actual.
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R
Reessuum
m aarrgguum
meennttaall ii lleess ddiitteess ppooppuullaarrss
Hi havia una vegada una noia que en morir-se la seva mare, va quedar privada del
paper que li corresponia a la família. El seu padrastre Don Magnífico i les seves
cruels germanastres, Clorinda i Tisbe, li imposaven el paper de criada, fent-la
treballar prop dels fogons, per això l’anomenaven Ventafocs.
La vida de Ventafocs canvià quan va aparèixer a casa una visita molt especial que
els anunciava que a la cort se celebraria un ball en el qual el príncep Don Ramiro
escolliria la seva esposa. El que no sabia Ventafocs, ni ningú de la família, és que qui
els anunciava el ball era el propi príncep Don Ramiro disfressat de criat. Així,
amagava la seva reial persona perquè volia que qui s’enamorés d’ell, no fos per la
seva riquesa. La desventurada Ventafocs i el criat, Don Ramiro disfressat, en veure’s
a casa per primera vegada van quedar captivats l’un de l’altra.
Malgrat l’oposició del padrastre Don Magnífico i les rialles burletes de Clorinda i
Tisbe, la jove assistirà al ball. Serà gràcies a la màgia d’una rateta que convertirà els
seus parracs en un elegant vestit de seda.
Ventafocs atraurà l'atenció de tothom a palau, però ningú la reconeixerà. Dandini, el
criat que va disfressat de princep, ballarà amb ella sense descans. A la mitja nit però,
Ventafocs abandorarà la festa; desapareixerà tan depressa que en la fugida perdrà
una de les seves sabates de cristall.
El príncep Don Ramiro, enamorat i molt desconcertat per la fugida, deixarà de fer de
criat i buscarà personalment la jove.
Don Ramiro trobarà Ventafocs i li mostrarà la seva autèntica identitat de príncep. Ella
en un acte de generositat, perdonarà l’actitud cruel de la seva família.
Escolliu una dita popular que defineixi la moral del conte. Expliqueu la vostra
elecció.

Dita popular

Moraleja



Bellesa i flors de maig,
en un dia me’n vaig



Para ganar voluntades,
para abrir-se corazones,
más que trajes y tocados
sirve un alma pura y noble.



Val més virtut que bellesa



No olvidéis que entre
las dádivas de las Hadas,
la mejor no es la belleza del rostro,
sino la del corazón.
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R
Roossssiinnii aa llaa rrààddiioo!!
Rossini era una persona intel·ligent amb molt sentit de l'humor. Expliquen moltes
anècdotes que insinuen que les deixava anar tal qual, sense embuts ni miraments.
Transformeu alguna de les anècdotes del músic Rossini en notícia o
entrevista radiofònica.

1

Expliquen que una soprano per recollir paraules d'elogi del músic Rossini va
interpretar l'ària de Rosina Una voce poco fa de la seva òpera El barber de
Sevilla. La cantant va fer una quantitat impressionant d'ornamentacions i
floritures que l'autor no havia escrit a la partitura. Quan va acabar la interpretació
Rossini li va dir seriosament: - Molt bé; molt bonic! De qui és la partitura?

2

Quan Rossini tenia 18 anys estrenà la seva primera òpera: La cambiale di
matrimonio. Va incrementar el nombre de músics en l’orquestra fins a un punt
mai superat en una òpera bufa. Els músics van fer una petita revolta, deien que
aquella partitura d’orquestra no es podia tocar. Asseguraven que hi havia massa
instruments que tocaven alhora i que tanta quantitat de soroll els destorbava.
També van revoltar-se perquè consideraven que era un òpera feta per un
principiant de 18 anys que no en sabia prou!

3

Una vegada un jove pianista i compositor tenia molt interès en assistir a una de
les vetllades que Rossini feia les nits dels dissabtes a Passy (prop de París).
Volia que el famós compositor escoltés les dues partitures que havia escrit i li
aconsellés quina era la més bona per a presentar-la a un concurs. Rossini va
escoltar la primera de les dues partitures i abans que el jove comencés a
interpretar la segona es va alçar i li va dir:
- Ja ho sé, ho tinc molt clar! Presenti la segona, sempre serà millor que la que he
escoltat...

4

Domenico Barbaia, un famós empresari del Teatre San Carlo de Nàpols, l'any
1816 va encarregar l’òpera Otello a Rossini. Per tal que pogués realitzar la
composició amb comoditat li va deixar el seu Palazzo Berio. Amb 24 anys
Rossini va acceptar el compromís. Heu de saber que el jove de Pèsaro era
considerat el millor compositor d'òperes del moment.
L'hoste es va convidar durant sis mesos al palau del senyor Barbaia, menjant i
bebent amb companyia de bons amics, segons diuen, encara ni havia començat
la feina. Va arribar un moment que l'empresari se'n va atipar i una nit els criats el
van raptar i el van tancar a una habitació solitària. Fins que no acabés la feina
Rossini va haver d’acontentar-se amb una ració de macarrons bullits i aigua.
Amb vint-i-quatre hores va composar l'obertura, pocs dies després els tres actes
de l'òpera, que sols tenien d'original els números 1, 2 i 3. Barbaia no sabia
música i el jove Rossini havia repetit tota l'obertura moltes vegades. Així va
recobrar la llibertat i va poder menjar els macarrons trufats que tant li agradaven.
Més endavant va acabar l’òpera.
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LLeess vveeuuss aa ll’’òòppeerraa LLaa V
Veennttaaffooccss ddee R
Roossssiinnii
Completa les paraules que falten a les definicions de les veus humanes i els
personatges.

Definicions


Sóc ___________________, interpreto
a la cantant femenina amb la veu més aguda.
La meva veu és ___________________



Som la ______________ i la ___________
La nostra veu es troba entre la soprano i la
contralt. Som: ______________________



La veu de __________________________
és el registre més greu de la veu femenina. El seu
timbre, fosc i càlid és difícil de trobar. No hi ha
aquesta tessitura en l’òpera La Ventafocs.



Em dic _____________________
Tinc la veu més aguda dels homes, que reb el
nom de _______________________



Interpreto al personatge _________________
La meva tessitura és la més comuna de les veus
d’home, està situada entre la veu de tenor i baix:
______________________________ .



Represento al cantant líric masculí capaç
d'aconseguir les notes més greus de la veu
humana. Faig el paper de ________________
La meva tessitura de veu és de ____________
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E
Ell rraapp ddee D
Doonn M
Maaggnnííffiiccoo
En aquests versets Don Magnífico ja s’imagina com a pare d’una princesa! Té aires
de grandesa, elucubracions mentals, somnis de poder, fantasies de riquesa…
Llegiu els pensaments del padrastre. Oi que tenen ritme?
En grups de tres o quatre inventeu-vos un rap amb aquests versos.
Després de la vostra interpretació escolteu el que va composar Rossini. S’hi
assembla?

Vull pensar que l'una o l'altra
d'aquí poc serà princesa;
i us demano, filles meves, gentilesa,

Fora, fora, no us vull veure,

recordeu-vos del papà.

vinga fora, lluny d’aquí!
Posaré la cadeneta

Ja imagino com seria

per tancar la paradeta,

ser el papà d'una princesa...

no vull veure més pallussos.

pidolant-me nit i dia
tot buscant l'avinentesa:

Vinga fora, (ben) lluny d’aquí,

aquest vol que el protegeixi,

ràpid ràpid, lluny d'aquí!

l'altre ve i em porta xurros,
aquell busca que li donin
una càtedra i és burro... i és burro!
l'exclusiva de les mines,
de la pesca de sardines,
tots demanen i exigeixen
m'obsequien i maregen,
amb gallines, porcs, ovelles,
amb ampolles de vi negre,
i amb espelmes i pastissos,
amb pernils, confits i anissos,
confitures suculentes,
sumptuoses vestimentes,
amb espècies importades,
arengades i cafè.
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A
Am
maanniiddaa R
Roossssiinnii

Verticals
1.- Títol de l’òpera que van escriure Rossini i J. Ferreti
5.- Compositor italià que va escriure El Barber de Sevilla
7.- Companyia de teatre de la qual Joan Font n’és el director
10.- Nota musical. Personatge a qui Ventafocs neteja la seva mansió
11.- Animal que fa de narradora a l’òpera
14.- (A l’inrevés) Escriptor francés del conte original de La Ventafocs
17.- Nota musical que emet un diapasó a 440 vibracions per segon
18.- Objecte que perd una noia de conte després de sortir d’un ball a la mitjanit

Horitzontals
C.- Instrument de doble canya que intervé en l’òpera
D.- Relació que s’estableix entre el príncep D. Ramiro i Dandini
G.- La dita popular diu: “L’…………… enganya”
I.- La més gran de les germanastres
J.- Representació musical cantada
L.- Nom de la filla petita del baró de Montefiascone
N.- (A l’inrevés) Criat que es disfressa de príncep
P.- Nom de la noia orfe protagonista d’un conte de Perrault
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A
Am
maanniiddaa R
Roossssiinnii

A
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Solucionari als mots encreuats “Amanida Rossini”
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IInnssttrruum
meennttss m
muussiiccaallss
Escriu el nom de cada instrument. Fes una creu als tres que has escoltat en
l’òpera.
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Figurins
Joan J. Guillén (escenògraf)
gio

 La Ventafocs
 Clorinda
 Tisbe
 Rateta narradora
 Dandini disfressat de príncep
 Dandini, el criat
 Don Magnífico
 Don Ramiro disfressat de criat
 Don Ramiro, el príncep
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Ventafocs

Ventafocs guarnida pel ball

Clorinda

Clorinda

Tisbe

Tisbe

Rateta narradora

Rateta narradora

Dandini disfressat de príncep

Dandini, el criat

Don Magnífico

Don Magnífico

Don Ramiro disfressat de criat

Don Ramiro, el príncep

Materials de suport

 Rossini a Internet
 La Cenerentola / La Ventafocs
 Enregistraments a You Toube
 DVD de l’òpera La Cenerentola / La Ventafocs
 CD de l’òpera La Cenerentola

R
Roossssiinnii aa IInntteerrnneett


Informació sobre Rossini: biografia i obres
http://es.wikipedia.org/wiki/Rossini



Llistat d’òperes de G. Rossini
http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:%C3%92peres_de_Gioacchino_Rossini

 The Internet’s Premier Classical Music Source és una pàgina en anglès dedicada a

la música clàssica. HI podem trobar un espai dedicat al compositor G. Rossini
http://www.classical.net/music/composer/masterindex.php
http://www.classical.net/music/comp.lst/rossini.php
 Pàgina personal que presenta una interessant ressenya de G. Rossini, amb la seva

biografia i fitxers MIDI. En italià i anglès
http://www.emmedici.com/hobbies/ehobbies.htm

LLaa C
Ceenneerreennttoollaa // LLaa V
Veennttaaffooccss
 Web dedicada als infants. A més de trobar-hi la història resumida i musicada de La

Ventafocs (La Cenerentola) (discografia NAXOS), hi ha jocs didàctics de l’òpera per fer
amb ordinador.
En la mateixa hi trobareu moltes d’altres òperes seleccionades per edats amb
aportacions didàctiques molt interessants.
http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp?variable=index_partitura.htm
 Informació sobre l’òpera La Cenerentola

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cenicienta_(Rossini)
 Informació de la trama i les diferents versions del conte La Ventafocs

http://ca.wikipedia.org/wiki/La_ventafocs
 Informació de l’òpera La Cenerentola de G. Rossini (català, castellà i francès)

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrillon
 Llistat cronològic de les òperes més importants de tots els temps des de 1600 a

1958. Conté fotos del autors i una breu ressenya de l’òpera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27%C3%B2peres_m%C3%A9s_importants
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 Text del conte La Cenicienta o La chinela de cristal de Charles Perrault. Traduït al

castellà per Teodoro Baró. Extret de la web de la Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482735339136079643846/
p0000001.htm#I_0_
 Pàgina web El poder de la palabra amb la fitxa tècnica de l’òpera La Cenerentola de

G. Rossini. Molt interessants els dos enllaços musicals vers dos enregistraments:
Cecilia Bartoli i Ewa Polles
http://www.epdlp.com/opera.php?id=80

E
Ennrreeggiissttrraam
meennttss aa Y
Yoouu TTuubbee ddee LLaa C
Ceenneerreennttoollaa:: LLiicceeuu // C
Coom
meeddiiaannttss
((22000088))
 Els enregistraments exposats es troben a Internet, fets a partir d’una retransmissió

de TV2, sota la direcció musical de Patrick Summers.
. Les veus protagonistes són:


El tenor Juan Diego Flórez, Don Ramiro



El baix buffo Bruno de Simone, Don Magnífico



El baríton David Menéndez, Dandini



La mezzosoprano rossiniana Joyce DiDonato

 Duet d’amor entre el príncep Don Ramiro i la infeliç Ventafocs: Tot d’un cop a dins

del pit. Aquest fragment és molt més llarg que el que escoltarem a la reducció de El
Petit Liceu. Val la pena posar atenció al virtuosisme vocal dels dos intèrprets.
http://www.youtube.com/watch?v=p05riXnoFBU&feature=related
 El baix buffo Bruno de Simone interpreta Miei rampolli femminini. És una ària molt

còmica en què el padrastre canta el seu enuig perquè les filles l’han despertat. També
hi podem escoltar el seu somni premonitori, desitg de reialesa.
http://es.youtube.com/watch?v=Ip_SLpjKgK4&feature=related
 Dandini, el baríton David Menéndez, entra a casa de Don Magnífico disfressat de

príncep. Canta l’ària Come un ape ne’ giorni d’aprile i anuncia que es vol casar. Es pot
escoltar molt bé la veu de baríton. És un fragment llarg i brillant, set minuts, que acaba
en un concertant a cinc veus: Al final la nostra comedia en tragèdia es convertirà
http://es.youtube.com/watch?v=t_uoZr3hEkg
 Concertant del Final de l’acte I. L’acció es situa quan Don Magnífico veu per primera

vegada la jove desconeguda que ha entrat a palau. Li sembla reconèixer a Ventafocs,
però dubta. Es prepara el sopar i tots els comensals van a taula.
http://es.youtube.com/watch?v=KuEM6m1gqdo
 El concertant a sis veus Questo è un nodo avviluppato és un dels moments més
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còmics i brillants de l’òpera La Cenerentola. Aquest fragment no l’escoltarem a la
reducció La Ventafocs, però val molt la pena mirar-lo, escoltar-lo i posar atenció al
treball escènic i als moviments de cada personatge
http://www.youtube.com/watch?v=ZZkxDsPF1EY&feature=related
 Zitto, zitto, piano, piano és un duo entre el criat Dandini i el príncep Don Ramiro.

Aquest li demana, amb veu baixa i sense fer soroll, que li dongui referències de quina
de les dues germanes creu que és digna de casar-se amb ell. La resposta és
contundent i ràpida: les dues són insolents i vanitoses, no en són dignes!
http://es.youtube.com/watch?v=VUsKoxlX7_M&feature=related
 El tenor Juan Diego Flórez canta l’ària: Ah ritrovarla lo jiuro. L’enregistrament mostra

el moment final del ball, quan Ventafocs marxa deixant en penyora un braçalet. El
príncep Don Ramiro decideix deixar de fer de criat i anar a buscar la desconeguda de
la qui s’ha enamorat.
http://es.youtube.com/watch?v=haoM8J4hG1g
 Bruno de Simone com Don Magnífico, i David Menéndez, fent de criat Dandini,

canten Un segreto d'importanza. La veritat queda al descobert: el criat confessa que
no és príncep i assegura que el príncep de debó no vol casar-se amb cap de les seves
dues filles.
http://es.youtube.com/watch?v=VUsKoxlX7_M&feature=related
 La cantant Joyce DiDonato interpreta la brillant i difícil ària Non piu mesta del final

de l’òpera. La dificultat de les coloratures és una prova de foc per totes les cantants.
http://www.youtube.com/watch?v=jYyTvZyH3ko&feature=related

D
D’’aallttrreess eennrreeggiissttrraam
meennttss aall Y
Yoouu TTuubbee
 Fragments finals de l’òpera La Cenerentola amb Cecilia Bartoli. Extrets de

l’enregistrament fet a Houston, Grand Opera, 1996
http://www.youtube.com/watch?v=oAw7O13aiVM
 Cecilia Bartoli cantant l’ària Non piu mesta. Ja és princesa i ha perdonat a les

persones que l’han fet patir. Són destacables i molt interessants les coloratures de la
mezzosoprano al final de l’òpera. (1997)
http://www.youtube.com/watch?v=qVZNx39xYiA&feature=related
 Pel·lícula de Walt Disney de Cenicienta (1950)

http://es.youtube.com/watch?v=BjQqpaQSi6k
 Animació sobre l’òpera de G. Rossini procedent del film francès Opéra Imaginaire.

http://es.youtube.com/watch?v=QCvoJL4ZfGg
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E
Ennrreeggiissttrraam
meennttss eenn D
DV
VD
D ddee ll’’òòppeerraa LLaa C
Ceenneerreennttoollaa // LLaa V
Veennttaaffooccss

 DVD de l’òpera La Ventafocs, produïda per

Comediants i adaptada per al públic infantil.Té
una durada de 60 minuts. És interessant
visualitzar l’apartat de Continguts extres.

 Aquest DVD mostra una versió molt còmica i

ben intrepretada de l’òpera La Cenerentola.
Interessants les entrevistes amb el director
d’orquestra, Vladimir Jurowski, i el director
d’escena Sir Peter Hall.

.


En aquesta versió podem escoltar la
mezzesoprano lírica Cecilia. Bartoli fent una
interpretació extraordinària de Cenerentola. Així
mateix el baix buffo Enzo Dara canta una versió
molt personal i divertida del personatge Don
Magnífico
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E
Ennrreeggiissttrraam
meennttss eenn C
CD
D ddee ll’’òòppeerraa LLaa C
Ceenneerreennttoollaa

La Cenicienta, El triunfo de la bondad a
partir de l’ópera de Rossini. Selección
de Georgina García-Mauriño, 2007

ROSSINI: La Cenerentola
(amb Cecilia Bartoli)
2 CDs, 436 902-2
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