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El Gran Teatre del Liceu de Barcelona compta amb un Projecte Educatiu que té com a
finalitat apropar al màxim nombre de persones l'art de l'òpera, la dansa i altres
espectacles, tots amb el denominador comú d'integrar la màxima qualitat artística.
El Servei Educatiu del Liceu és l'estructura que coordina el desenvolupament de tot el
Projecte Educatiu i que vetlla, en tot moment, per la correcta aplicació del mateix.
Tant els espectacles de Petit Liceu, com la resta d'activitats, es dissenyen des d'un
enfocament educatiu per tal d'esdevenir un complement i un suport a la tasca educativa
que es fa a les escoles i, també, en el sí de les famílies.
La GUIA DIDÀCTICA és el material imprescindible que acompanya cada espectacle i
cada activitat. És una eina per ajudar a preparar l'assistència a l'espectacle o l'activitat,
i aquest és un aspecte que contribueix a reforçar enormement l'experiència. És
important que l'alumnat sàpiga a on va i què s'hi esdevindrà. En aquest sentit, realitzar
abans les activitats de la GUIA a l'aula els proporcionarà elements per seguir i entendre
millor l'espectacle.
Tots els infants neixen amb predisposició a la música i és convenient que l'entorn ofereixi
tots els recursos possibles per contribuir a una estimulació natural, que acompanyi el
creixement dels més petits, sempre a través d'experiències plaents.

Recomanacions per gaudir d'un bon espectacle
Un teatre d'òpera i dansa, una sala de concerts o un auditori, són espais en què hi anem
a viure una experiència excepcional: el contacte en viu i en directe amb l'expressió
artística. Això ho fan possible: músics, cantants, ballarins, actors i tot un equip de
creadors, productors, pedagogs i tècnics que hi posen tot l'esforç per oferir-nos un
espectacle de màxima qualitat.
Mentre en gaudim, es fa imprescindible col·laborar per construir, entre tots, l'ambient
òptim que impregnarà la sala i, així, un cop s'hagi acabat l'espectacle, ens en quedarà
un bon record.
Assistir a un espectacle és una ocasió ideal per treballar amb l'alumnat la competència
social i ciutadana, ja que hi podem veure presents els valors de responsabilitat social,
respecte i empatia amb allò que succeeix a l'entorn, entre d'altres.
Des del Servei Educatiu del Liceu volem agrair al professorat que s'implica amb el seu
alumnat educant en aquests valors. Us adrecem a un full de recomanacions per
contribuir a formar un bon espectador desitjant que ens ajudi a gaudir a tots plegats d'un
bon espectacle.
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1 Presentació
Mans a l’òpera! vol donar a conèixer el complex món que es viu darrera el teló.
L’espectacle ens ajudarà a comprendre els treballs i les responsabilitats de totes les
persones que estan darrera l’escenari. Sense el seu treball multidisciplinari, sense el
seu saber fer i ofici, no seria possible la posada en escena d’una òpera o d’una obra de
teatre. La seva professionalitat és tan necessària i important com les actuacions dels
artistes que aplaudim a l’escena.
En la representació d’una òpera o en el món del teatre i la dansa hi ha molts llenguatges,
a través dels quals s’estableix i es manté una comunicació amb el públic. El llenguatge
del cos, el so, el ritme, el color, el vestuari, els decorats, la il·luminació... A tots aquests,
s’hi ha d’afegir el llenguatge de la música i les paraules. Perquè tots aquests llenguatges
siguin possibles, es necessiten professionals que darrera l’escena completin la labor
dels artistes. Mans a l’òpera! ens vol facilitar la captació d’aquesta comunicació.
Viurem en directe i de manera excepcional, el primer assaig de l’escena setena del
primer acte de l’òpera L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti. Una hora de música i
teatre plena de tocs d’humor i d’elements del món del circ, interpretats per quatre tècnics
que fan rols diversos: maquinistes, attrezzo i elèctrics que treballen durant l’assaig
perquè tot estigui a punt en el moment que es necessiti.
Constatarem que aquest personal de producció fa créixer i desenvolupar l’estètica global
de l’espectacle. Un espai escènic inicialment buit, el convertiran en un muntatge
operístic que ens transportarà a l’espai i el temps ideats per la directora d’escena. Res
no és impossible per aquests tècnics; la seva creativitat els empeny a buscar solucions
i recursos de tot tipus: grans plafons que han de simular parets amb portes d’una plaça
de poble; llums i focus que donaran realisme i màgia a l’acció dels cantants; petits
objectes que seran utilitzats en l’acció pels personatges...
L’alumnat de Primària observarà, de manera distesa i divertida, com es desenvolupa
l’assaig d’un fragment d’òpera. Copsaran:
- El treball de la directora escènica que, amb les seves explicacions precises,
facilita que els personatges captin tant la intenció del director artístic com la del
músic compositor.
-La imprescindible actuació de la pianista repetidora, sempre amatent a la
comunicació i les veus dels cantants, tot interpretant al piano la partitura de la
reducció de l’orquestra.
L’espectacle pretén fer entendre a l’alumnat el treball constant i repetitiu que suposa un
assaig; talment com les obres de teatre o els concerts que es fan a l’escola. L’atenció i
l’esforç són sempre necessaris per tal de millorar-ne la qualitat del resultat final.
Escoltarem les veus de dos cantants: una soprano que fa el rol d’Adina i un tenor que
interpreta el personatge de Nemorino. Són els protagonistes de l’òpera bufa (còmica)
L’elisir d’amore del compositor italià Gaetano Donizetti (1797–1848). El fragment
d’assaig de l’òpera que escoltarem té una durada màxima de 6 minuts. La directora
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d’escena el farà repetir i cantar diverses vegades, demanant cada cop un nivell
d’interpretació i acció teatral creixents. Ens ofereixen el fragment en italià, com en la
seva versió original. Entremig, sentirem d’altres cançons i àries d’òperes, perquè l’acció
teatral de l’espectacle fa que els cantants evoquin moments musicals viscuts. (Veieu
apartat 4, Les músiques que escoltarem, pàg.:14)
La Guia didàctica que us presentem està centrada en set àmbits:
1. Guió de l’espectacle Mans a l’òpera!
Aportem el resum argumental de l’acció per tal de captar-ne les possibilitats
didàctiques i donar seguretat i sentit a la preparació de la sortida.
2. Els protagonistes
Aquest apartat es centra en el coneixement dels professionals que fan possible
l’espectacle.
Hi afegim el resum argumental de l’òpera L’elisir d’amore i algunes dades
biogràfiques del seu compositor Gaetano Donizetti.
3. Les músiques que escoltarem
Hi trobareu el llistat dels fragments musicals que escoltarem, així com algunes
partitures que poden ser treballades a l’aula.
4. Darrere el teló
Exposem les responsabilitats de cadascun dels oficis que són necessaris
perquè una representació operística es pugui dur a terme. Aportem imatges de
cada ofici per tal de poder-les il·lustrar i treballar.
5. Coneguem el Gran Teatre del Liceu
Inclou informació sobre l’edifici del Gran Teatre del Liceu i la seva història.
6. Currículum
Enumerem les diferents Competències bàsiques que s’inclouen en el
Currículum del Departament d’Ensenyament, centrats en l’Educació primària.
7. Propostes didàctiques
Les activitats didàctiques presentades suposen un conjunt d’idees de treball que
reforcen la comprensió de les actuacions dels professionals que treballen rere el
teló. Proposarem pistes per donar a conèixer aquelles feines que com a
espectadors no veiem, però que són imprescindibles perquè l’òpera esdevingui
una realitat.
Aquestes propostes permetran el treball grupal i la recerca d’informació a través
d’Internet. Cada activitat està presentada en una única pàgina per afavorir-ne
còpies per a l’alumnat.
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8. Bibliografia i d’altres recursos
Hi aportem un seguit de llibres i materials que ens apropen al món de l’òpera i la
seva didàctica. També hi ha enllaços a Internet d’alguns aspectes que creiem
poden ser d’interès.
[Tots els enllaços a Internet continguts en aquesta Guia eren actius en data:
25 de novembre 2018]
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2 L’espectacle Mans a l’òpera!
L’assaig real d’un fragment d’una òpera és una feina molt seriosa i de molta
responsabilitat. Ha d’estar molt ben acotat en el temps i l’espai. Cada equip professional
té ben programades les seves tasques; una feina multidisciplinària que té com a objectiu
anar de les parts de la música i l’escena al tot d’un espectacle operístic.
L’espectacle Mans a l’òpera! ens permet posar en evidència una part de la gran
quantitat de persones, feines i elements teatrals que són necessaris en una
representació, ja sigui d’una obra de teatre com d’una òpera. Veurem com un espai buit
es converteix en un escenari amb tots els elements escènics necessaris. Serem
espectadors d’un inèdit assaig ple d’improvisacions, sorpreses i acrobàcies.
Us presentem els trets més rellevants del guió de l’espectacle per tal de facilitar-ne
l’assistència a la representació i captar-ne les possibilitats didàctiques:

→ L’escenari és totalment buit. No està il·luminat. Sols hi veiem un piano amb una
banqueta. Un grup de tècnics, vestits de negre amb el logotip del Liceu, traslladen
elements teatrals i parlen amb la cabina de so per posar a punt els micròfons.

→ Entra a escena la pianista repetidora amb les seves partitures, s'instal·la al piano i
comença a escalfar dits.

→ Apareix la directora d’escena que saluda de forma afectiva a la pianista. També
parla amb els tècnics que estan treballant a l’escenari. S'estranya moltíssim quan
s’adona que la sala és plena de nens i nenes; no es costum convidar gent a un primer
assaig. Tot i la sorpresa, farà tot el que estigui a les seves mans perquè els tècnics
busquin els recursos necessaris i així, el públic assistent pugui anar-se fent a la idea
d’allò que suposa l’assaig d’un fragment d’una òpera.
De manera molt decidida i dinàmica, ens explica que assistirem a l’assaig d’una escena
de l'òpera L’elisir d’amore de Donizetti; que tot està per fer, però que està encantada
de compartir l’assaig amb una gent tan amatent. Demana als tècnics que li portin el kit
de direcció: cadira, aigua i una taula on poder posar la partitura i fer les pertinents
anotacions de l’assaig. Mentre no arriben els cantants, aprofita per donar al públic una
mica d’informació sobre l'òpera que es treballarà.
L’elisir d’amore és una òpera bufa còmica del compositor italià Gaetano
Donizetti, escrita el 1832 en italià. Els seus protagonistes són: Nemorino i Adina. Ell
està enamorat d'Adina, però ella, en principi, no li fa cas.
Mentre la directora repassa la partitura i els detalls de l’assaig, hi ha un tècnic que s’ha
quedat sol a l’escenari i, de manera espontània, utilitza unes cordes de la caixa escènica
per fer contorsions acrobàtiques. La pianista el veu i improvisa al piano un vals de
Puccini de l’òpera Il Tabarro, minut 7’ https://youtu.be/flob5uD5p20

→ Sentim veus a les cortines laterals (cametes). Entren a l’escenari una parella que
acaba d’arribar al Liceu. La directora escènica ens els presenta: són el tenor que farà
de Nemorino i la soprano que interpretarà el paper d’Adina. Els dona explicacions de
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l’escena musical que s’està a punt d’assajar. Certament, els cantants no esperaven
arribar i posar-se a interpretar una escena de l’òpera, però la novetat del públic que
omple el Liceu, suposa fer canvis de darrera hora. Nèstor, el tenor, s’apropa al piano
perquè necessita escalfar la veu abans de posar-se a cantar.

→ La directora d’escena situa els dos protagonistes en el rol de cada personatge:
Nemorino, ets un pagès pobre, més aviat innocent, estàs enamorat secretament
d'Adina; al llarg de l’escena et mostraràs tímid i mai no t'atreviràs a declarar-li el teu
amor. Adina, ets la mestressa de la taberna del poble (osteria), una noia rica, saps
llegir, ets elegant, t’agrada que tothom et vagi al darrera; ets malcriada i capritxosa.
Els fa prendre consciència de l’espai on es desenvolupa l’acció. Tothom s’ha d’imaginar
on som, perquè l’escenari és totalment buit.
Som a una plaça d’un poble de la Toscana, Itàlia. Nemorino està content perquè un
venedor ambulant, un xarlatà de fira que es fa passar com a doctore, li ha venut un
elixir màgic i li ha assegurat que té poders amatoris. En realitat és vi; li ha fet creure
que és una poció d'amor que farà que en vint-i-quatre hores Adina caigui enamorada
als seus braços. Nemorino s’està emborratxant sense saber-ho. Es pensa que allò
que sent és la flama de l'amor.

→ Es fa el silenci, ambient necessari per començar un assaig. Escoltem per primera
vegada l’escena setena del primer acte d’L’elisire d’amore. Demana a la pianista
repetidora d’interpretar l’escena setena, pàgina 95, la que comença amb Caro elisir, sei
mio. https://www.youtube.com/watch?v=Fnf1gzx8ex4
Nemorino canta:
Caro elisir, Sei mio!

Estimat elixir! Ets meu!

Sì tutto mio... Com'esser dee possente

Sí, tot meu ... Com de potent deu ser

la tua virtù se, non bevuto ancora,

la teva virtut que, abans de beure’t,

di tanta gioia già mi colmi il petto!

m’omples el pit de tanta alegria.

Ma perché mai l'effetto

Però, per quina raó l'efecte

non ne poss'io vedere

no puc veure

prima che un giorno intier

abans que un dia sencer

non sia trascorso? Bevasi!

no hagi transcorregut? Bevem!

→ Al tenor Nèstor se li fa difícil posar-se en el rol del personatge sense disposar de cap
element escènic (ampolla, porta o paret...). La directora demana als tècnics els elements
necessaris per poder continuar l’assaig. Mentre esperen, el tenor i la soprano conversen
animadament. La pianista repetidora en veure’ls tan distesos, comença a interpretar
fragments de grans duets operístics i ambdós s’hi esplaien. Mostren les seves dots
vocals i el coneixement de les àries més famoses d’òperes, entre mirades de complicitat.
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→ Mentrestant, els tècnics van aportant mòduls grans a l’escenari que simulen l’espai
escènic virtual que ha descrit la directora escènica.

→ La directora recondueix l’acció i la concentració. Amb els nous elements dalt
l’escenari, cal repetir el mateix fragment d’assaig. Nemorino canta altra vegada Caro
elisir, sei mio. Quan entra a escena Adina, s’adonen que la llum de la protagonista no
és l’adequada perquè és dispersa i no mostra l’expressió de la seva cara. Es veu la
necessitat de crear una bona il·luminació per donar màgia a l’escena i atraure l’atenció
vers l’espectacle i la soprano protagonista. Els tècnics instal·len i comproven llums, tot
fent accions acrobàtiques.

→ Una llum rodona es desplaça per l’escenari; la seva lluïssor fa que la pianista
interpreti una melodia i soprano s’inspiri a cantar-la: La cançó a la lluna de l’òpera
Rusalka del compositor txec Antonin Dvorak. La música és tan encisadora que
l'activitat dalt l'escenari s'atura. https://youtu.be/hzgQPjbDTMM (Partitura i context, pàg.: 15 i 16)

→ Un dels tècnics travessa l’escenari amb una burra de vestuari (penja robes mòbil) i
interromp l’escena. La directora s'hi apropa i tria el vestuari adient pel tenor (Nemorino
és un pagès pobre) i un vestit elegant per la soprano (Adina és una pagesa rica). Els
explica que no tots els vestits són els adequats, cal triar els que s’ajusten a la
representació. Els comenta que la seva proposta escènica es situa a l’hivern i, per tant,
cal anar abrigats. Es fa evident que el vestuari i la caracterització són dos aspectes
importants que tenen rellevància en òperes i representacions teatrals.

→ Mentre el tenor es vesteix i es maquilla de Nemorino, es recorda de l’ària Vesti la
giubba de l’òpera I Paglacci del compositor Ruggero Leoncavallo. De manera
espontània, es posa a cantar l’ària, acompanyat pel piano. Accions concretes fan evocar
als cantants àries d’altres òperes i, sobretot, l’emoció que els ha transmès la seva
interpretació. https://www.youtube.com/watch?v=tLoeWZAHjAE (Partitura i context, pàg.: 21 a 23)

→ La directora d’escena demana de nou concentrar-se en l’escena del primer acte de
L’elisir d’amore. Predisposa Adina a interpretar el seu fragment musical. Ha de mostrarse més sorpresa perquè, per primera vegada, Nemorino no li fa cas ni la mira. És a partir
d’aquest moment que ella canviarà l’actitud vers ell.
Nemorino

Nemorino

Esulti pur la barbara
per poco alle mie pene:
domani avranno termine,
domani mi amerà.

Riu de les meves penes
per poc temps:
demà tot haurà acabat,
demà m’estimaràs.

Adina

Adina

Spezzar vorria lo stolido,
gettar le sue catene,
ma gravi più del solito
pesar le sentirà.

El molt desgraciat,
en va vol trencar les seves cadenes
però més pesades
encara les sentirà.

Nemorino: Lara, lara...

Nemorino: Lara, lara...
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→ Els tècnics, han incorporat tots els elements d’attrezzo: l'ampolla amb l'elixir, les
cadires, la taula, les estovalles, la fruita, els plats... Hi ha un tècnic de l’equip d’utillatge
que vol aportar a l’escena un element sorpresa que ens situarà a l’estació de l’any que
desitja la directora: l’efecte neu de l’hivern. Això suscita que els cantants es posin sota
la neu simulada, fent veure que tenen fred. L’ambient els evoca una nova cançó: Le
choeur des trembleurs del compositor Jean-Baptiste Lully.
https://www.youtube.com/watch?v=5-MgHAS_JRk (Partitura i context, pàg.: 17 a 20)

→ Abans de fer el darrer i definitiu assaig, la directora i els tècnics repassen si hi ha tot
el necessari: els decorats de l’escenografia, els llums, l’attrezzo, el vestuari, els tocs de
maquillatge...
Sembla que, definitivament, es pot fer el darrer i definitiu assaig. La pianista repetidora
i els cantants estan a punt: Mans a l’òpera!
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3 Els protagonistes de Mans a l’òpera!
3.1

Els creadors d’aquest espectacle. Músics, cantants i actors
-

3.2

Idea original: Xavi Mateu
Direcció i dramatúrgia: Anna Llopart i Xavi Mateu
Escenografia i vestuari: Nadia Balada
Il·luminador: Miki Arbizu
Cantants: Laura del Rio (soprano) i Néstor Losán (tenor)
Mestra pianista: Olga Kovekina
Directora d’escena: Judit Saula (fent el paper de Renata Campari)
Tècnics d’escena: Freddy Burrows, Asier Garnatxo, Raimon Mató,
Famara Pardo.

L’òpera L’elisir d’amore de G. Donizetti

En aquest apartat donem una visió general de l’òpera, l’argument i l’autor per situar-nos
en l’entorn i la globalitat de l’escena que es treballa en l’espectacle. L’objectiu de Mans
a l’ópera! és mostrar com es desenvolupa l’assaig d’una escena de L’elisir d’amore, un
fragment d’uns 6 minuts, si tenim en compte que tota l’òpera transcorre en dues hores.
https://www.youtube.com/watch?v=Fnf1gzx8ex4

Òpera còmica: L’elisir d’amore
Llibretista: Felice Romani
Estrena: 12 maig de 1832 a Milà
Estrena a Catalunya: 1833 (Teatre Santa Creu), 1848 (Liceu)

Gaetano Donizetti. Bèrgam (1797-1848)
Altres òperes: Lucia di Lammermoor (1835), La fille du régiment
(1840), La favorite (1840), Don Pasquale (1843)
http://www.donizetti.org/fd/

 Resum argumental
Acte I
Nemorino, jove indecís i malenconiós, està enamorat de la jove Adina que es complau
a exhibir-li indiferència i arrogància, fet que encén la gelosia i la inseguretat del noi.
Desesperat, Nemorino compra un misteriós elixir que li ha ofert Dulcamara, un xarlatà
de fira que es fa passar com a doctore. Li ha assegurat despertarà una passió immensa
en la noia, donat que el beuratge té poders amatoris. El que el jove ha comprat és vi. La
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seguretat que mostra Nemorino en tenir aquest màgic elixir i beure’n el seu contingut,
irrita Adina que, per despit, anuncia el seu casament imminent amb Belcore, un sergent
fatxenda i arrogant que ha arribat al poble amb el seu regiment.
Acte II
Nemorino es sent desesperat davant la notícia de les noces de la seva estimada.
Demana a Dulcamara una nova dosi de l’elixir miraculós, que faci més potent l’efecte
per enamorar Adina. En no disposar dels diners necessaris que li demana el xarlatà
entabanador, decideix aconseguir-los allistant-se a l’exercit com a soldat.
Mentrestant, les noies del poble s’assabenten que Nemorino ha heretat una fortuna
substanciosa i el persegueixen, fet que el noi ho atribueix a la màgia i eficàcia de l’elixir.
Adina s’assabenta que Nemorino s’ha fet soldat per tal d’aconseguir diners per comprar
un beuratge que ha de fer-la enamorar. És aleshores quan ella s’entendreix per la
fidelitat, honradesa i passió del noi. Emocionada, Adina compra el contracte militar que
lligava a Nemorino i li declara el seu amor. Dulcamara aprofita l’ocasió per subratllar les
virtuts extraordinàries de les seves medicines.
 Gaetano Donizetti (1797-1848)
Va néixer a la ciutat italiana de Bèrgam. Era un músic treballador i ràpid escrivint òperes,
arribant a fer una mitja de producció de 4 òperes per any. En els seus 28 anys de treball
musical intens, va escriure quasi 70 òperes. Va guanyar-se el sobrenom de Dotzinetti
perquè escrivia òperes a dotzenes! Un bon exemple d’aquesta rapidesa és L’elisir
d’amore, escrita l’any 1832; diuen la va compondre en només dues setmanes. Segons
estudis recents, la va acabar en un mes. Sigui com sigui, és una composició plena
d’inspiració vocal i orquestral, escrita en un temps rècord.
Junt amb Gioacchino Rossini (1792-1868) i Vincenzo Bellini (1801-1835), van ser els
compositors d’òperes més importants de la seva època, destacant en el corrent del
belcanto, òperes plenes de belles melodies on la veu cantada és sempre la
protagonista.

Imatges de Gaetano Donizetti
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4 Les músiques que escoltarem
4.1

Fragments de les músiques

Aportem les músiques en l’ordre que els escoltarem a Mans a l’òpera!, amb enllaços a
YouTube per poder-les visionar i escoltar a l’aula.
El duet que dona sentit a la representació és Caro elisir, sei mio, un fragment de l’òpera
L’elisir d’amore de G. Donizetti, però durant la representació es canten d’altres àries i
duets famosos perquè els dos protagonistes evoquen melodies que han cantat en altres
ocasions. Creiem que l’escolta prèvia d’algunes d’aquestes conegudes melodies farà
més receptiva i entenedora la representació per part de l’alumnat.
Caro elisir, sei mio de l’òpera L’Elisir
d’amore de Gaetano Donizetti (1797-1848).
Escena setena del primer acte

Interpretat per Rolando Villazón (Nemorino) i
Anna Netrebko (Adina). Director: Alfred
Eschwé. Posada en escena: Otto Schenk.
Orquestra Metropolitan de Nova York (2005)

Escena setena del primer acte de 6:20’
Òpera sencera; fragment 47:51’ a 54:10’

Vals de l’inici de l’òpera Il Tabarro de
Giacomo Puccini (1858-1924)

És un vals que podem trobar al minut 7 de
l’inici de l’òpera. Gravació feta al Palacio de
Bellas Artes de Mèxic (2002)

Òpera sencera; vals al minut 7’
Duets d’amor famosos:

Conversa musical entre el tenor i la soprano
feta a base de fragments i frases d'òperes
conegudes.

Papageno, Papagena (duet) de La flauta Màgica de W. A. Mozart
Libiamo ne’lieti calici (El brindis) de La Traviata de J. Verdi
Ària de Musetta Quando m’en vo soleta, de l’òpera La Boheme de G. Puccini
Ària La Donna e’ mobile de l’òpera Rigoletto de G. Verdi
Habanera de Carmen de G. Bizet interpretada per Elina Garanca (fragment d’òpera)

La cançó a la lluna de l’òpera Rusalka
d’Antonin Dvorak (1841-1904)

Kristine Opolais n’és la protagonista en la
temporada 2016-2017 del Metropolitan
Opera House. Director: Sir Mark Elder.

Ària La cançó de la lluna de 2:09’ minuts

Gran Teatre del Liceu – Guia didàctica – Mans a l’òpera!

14

Vesti la giubba de l’òpera I Paglacci de
Ruggero Leoncavallo (1857-1919)

Jonas Kaufmann (tenor). Direcció musical:
Christian Thielemann. Direcció d’escena:
Philipp Stölzl. Salzburg (2015)

Ària Vesti la giubba de 3:55’

Le choeur des trembleurs (L’hiver qui
nous tourmente) de Jean-Baptiste Lully
(1632-1687)

De la tragèdia en música Isis. Ensemble La
Simphonie Du Marais. Direcció: Hugo Reyne.
Cantants: Isabelle Desrochers i Bernard
Deletre.

L’hiver qui nous tourmente (S’hi pot llegir la lletra en francès)
L’hiver qui nous tourmente (Interpretat per William Christie- Les Arts Florissants)

4.2

Partitures i context de les àries

Durant l’espectacle escoltarem algunes àries que els dos cantants interpreten perquè
algun detall de l’acció els evoca una melodia. Són peces que cal contextualitzar per tal
que l’alumnat pugui copsar-ne la seva bellesa i intencionalitat.

 La cançó a la lluna de l’òpera Rusalka d’Antonin Dvorak (1841-1904)
Song to the moon - Mesicku na nebi hlubokem
Traducció al català
Lluna, que amb la teva llum il·lumines tot
des
de
les
profunditats
del
cel
i vagues per la superfície de la terra
banyant amb la teva mirada la llar dels homes.
Lluna,
atura't
un
moment
i digue’m on es troba el meu amor!

Versió original en txec
Mĕsíčku
na
nebi
hlubokém,
Svĕtlo
tvé
daleko
vidi,
Po
svĕtĕ
bloudíš
širokém,
Díváš
se
příbytky
lidí.
(bis)
Mĕsíčku
postůj
chvíli,
Řekni mi, kde je můj milý? (bis)

L'argument del llibret de l’òpera s'inspira en el conte popular La sireneta que va recopilar
l’escriptor danès Hans Christian Andersen (1837). Rusalka, l'ondina dels llacs, li demana
a una bruixa convertir-se en dona per lliurar-se a un príncep de qui s'ha enamorat
bojament després d’haver-lo salvat d’un naufragi. La bruixa la converteix, però la nimfa,
com a dona, perd la veu cantada i parlada. En veure com el príncep traeix el seu amor,
Rusalka es veu obligada a tornar a les aigües, però ja no serà nimfa sinó el sinistre
esperit que acompanya els homes a la mort. Quan el príncep vol recuperar l'estima de
Rusalka serà massa tard. Un petó d'ella significarà la mort d'ell.
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L’ària Cançó a la lluna que canta la soprano, s’emmarca en el context del desig serè
de la nimfa Rusalka per trobar el seu estimat en una nit de lluna plena.
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 L’hiver qui nous tourmente de Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Les notes repetitives i el text quequejat de la cançó en situen al fred de l’hivern. Sembla
talment que estem fent petar les dents i la gelor no ens deixa parlar bé.
Presentem la melodia en francès, en la seva versió original i en català per poder ser
interpretada a classe; les dues partitures són a quatre veus; cantem-ne la melodia de
soprano.
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Jean-Baptiste Lully per Paul Mignard
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Versió en català de L’hiver qui nous tourmente de Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
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 Vesti la giubba de l’òpera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo
Vesti la giubba (Posa't el vestit) és una ària de tenor molt coneguda de l’òpera
Pagliacci (1892), una de les òperes més destacades de Ruggero Leoncavallo (Nàpols
1857–1919)
Vesti la giubba s'interpreta al final del primer acte, quan el pallasso Canio descobreix la
infidelitat de la seva muller però no obstant això s'ha de preparar per a la seva actuació
com a Pagliaccio (pallasso) perquè l'espectacle ha de continuar. Canio ens fa partícips
del seu drama: fer riure el públic quan només té ganes de plorar; confessió que té el seu
moment culminant en la l'ària que escoltarem a l’espectacle.
Fem adonar del dramatisme de la música en un moment que un pallasso no té ganes
de fer riure el públic, però ha de fer-ho perquè és la seva feina.

Versió original en italià

Traducció al català

Vesti la giubba e la faccia infarina.
La gente paga, e rider vuole qua.
E se Arlecchin t'invola Colombina,
ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto
in una smorfia il singhiozzo e 'l dolor, Ah!

Posa't el vestit i enfarina't la cara.
La gent paga i aquí vol riure.
I si Arlequí et pren Colombina,
riu, Pagliaccio, i tothom t'aplaudirà!
Transforma en bromes l'angoixa i el plor
en una ganyota, els gemecs i el dolor, ah!

Ridi,Pagliaccio,
sul tuo amore infranto!
Ridi del duol, che t'avvelena il cor!

Riu, Pagliaccio,
damunt el teu amor destrossat!
Riu del dolor que t'enverina el cor!
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 Caro elisir, sei mio de l’òpera L’Elisir d’amore de Gaetano Donizetti (Bèrgam
1797-1848) .
El fragment Caro elisir sei mio, pot ser un bon exemple per explicar a l’alumnat la
diferència entre un recitatiu i una ària, o duet.
En les òperes fins a mitjans del segle XIX, hi ha moments teatrals en què l’acció ha
d’avançar i es necessita una música dinàmica, sense repeticions, que permeti que
l’argument flueixi, són el que s’anomena recitatius.
A l’inici de la seva intervenció, Nemorino canta un recitatiu; moments després, també
s’hi afegeix Adina. Ell ens explica de manera “casi parlada” i amb poc acompanyament
instrumental que té un beuratge que farà que Adina caigui rendida d’amor als seus peus,
mentre, va bevent. Adina exposa la seva sorpresa en veure que ell no li fa cas. (De l’inici
de la gravació a YuoTube fins el minut 3:37’)
A la segona part els dos cantants interpreten junts un duet. L’acció s’atura per tal que
Adina i Nemorino expressin el seu estat anímic, amb una música que té més entitat
pròpia, amb paraules que es van repetint i més intervenció orquestral. Ell va insistint
esperançat que demà l’estimarà; ella expressa que encara que Nemorino vulgui fer-se
l’indiferent serà en va. (Minut 3:37’ a 6:15’)
Podem explicar que els recitatius i les àries són les formes característiques del teatre
musical des del seu origen, a inicis del segle XVII, l’època barroca.
Els recitatius no tenen rima ni sentit poètic, sinó que formen part del teixit argumental de
la història. Les àries, fragments cantats per un o més solistes, segueixen una versificació
i una coherència mètrica.
En Caro elisir sei mio també podem posar de relleu algunes paraules del recitatiu que
en ser puntualitzades musicalment tenen un sentit més expressiu i rellevant. Alguns
exemples:
.- Quan Nemorino beu el xarop, l’orquestra fa un glissando que sembla que el vi llisqui
avall. (minuts 0:36’ i 0:44’)
.- Quan Nemorino canta:
Tant’è... domani adorar mi dovrà quel cor spietato, [M’és igual... Demà m’adorarà
aquest cor despietat.] el terme despietat l’expressa amb ràbia continguda. (2:00’)
Oh! qual di vena in vena dolce calor mi scorre! Ah! forse anch’essa, forse la fiamma
istessa incomincia a sentir. [Oh! Per les venes una dolçor em recorre! Ah! Potser la
mateixa flama ella comença ja a sentir] Tot el fragment és interpretat pel protagonista i
l’orquestra amb ràbia i dubte a la vegada. (0:48’ a 1:03’)
.- Quan Adina canta Com’e cambiato!, [Com ha canviat!] el caràcter de la música intenta
mostrar el sentiment de desconcert. (minut 2:10’)
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5 Un teatre d’òpera
El Gran Teatre del Liceu és un teatre d'òpera que funciona sense interrupcions durant
tot l’any. 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. Aquesta programació anual exigeix un nombrós
equip de persones treballant davant i darrera el teló. És així com el Liceu ha conquerit
una merescuda projecció nacional i internacional des de 1847.

5.1

Què es necessita per poder ser un teatre d’òpera?

Des del punt de vista tècnic, un teatre d’òpera ha de tenir un escenari gran per poder
donar cabuda als desplaçaments d’un cor nombrós, cantants i tècnics, així com el
moviment de grans estructures escèniques. Durant una funció d’òpera poden arribar a
coincidir darrera l’escenari fins a quatre-centes persones entre artistes i equip tècnic. Un
teatre d’òpera ha de disposar de tots els mecanismes que permetin els canvis de
decorats (feina atribuïda als mecànics o tramoia); ha d’estar ben dotat de quadres
d’il·luminació (responsabilitat dels elèctrics) i de pantalles de televisió amb circuit tancat
intern perquè els cantants, sigui quina segui la seva posició a l’escenari, vegin el gest
del director de l’orquestra. Ha de disposar d’espais on poder emmagatzemar molts tipus
d’elements que necessiten els protagonistes (se’n fa càrrec l’equip d’utillatge). A
diferència d’un teatre convencional, un teatre d’òpera ha de tenir d’un fossat on hi càpiga
una orquestra simfònica que pot arribar a tenir fins a una vuitantena de músics i un
coverol on hi té la seva feina l’apuntador.
Així mateix, serà imprescindible la feina de diferents equips: administratius, personal de
neteja, pintors, sastres, maquilladores, perruqueres, cap de premsa, responsables
d'arxius, personal de seguretat, porters, responsables dels guarda-robes, acomodadors,
taquilleres... I molts músics: els cantants, tant solistes com suplents, els músics de
l'orquestra, els membres del cor, el repetidor de piano, l’apuntador i els figurants... Amb
el treball de totes aquestes persones, cada vespre es produeix la màgia de l'espectacle
de l'òpera. Ah! Si mai succeís una situació d'emergència, estan en alerta: infermeres, un
metge del teatre, bombers i policia.
El que defineix un teatre d’òpera és la seva gestió: un departament musical que depèn
de la Direcció Artística i un departament administratiu que depèn de la Direcció General.
L’objectiu principal de l’espectacle i d’aquesta guia és posar de relleu el departament
tècnic, format per un conjunt de professionals dividits en diversos equips i feines:
maquinària, llums, sastreria, attrezzo, caracterització (perruqueria i maquillatge) i
regidoria.

5.2

L’escenografia i el treball de l’equip tècnic

De la munió de professionals que actuen rere el teló, Mans a l’òpera! us proposa ser
conscients del treball multidisciplinari de l’equip tècnic que depèn de l’escenografia,
sempre diferent a cada representació d’òpera. A l’altre costat del teló, des d’on aplaudim
als artistes, no tenim consciència que la caixa escènica i els treballs que s’hi porten a
terme siguin tan importants i immensos. Coneguem alguns dels equips professionals.
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 Maquinistes o l’equip de tramoia
No fa pas gaires anys eren els tramoistes, un ofici que es mantenia de pares a fills.
Actualment, són tècnics encarregats de la maquinària i del muntatge dels decorats,
anomenats maquinistes. Han de ser capaços de interpretar i muntar els plànols que ha
creat l’escenògraf tot adaptant-los a l’espai escènic. Han de manipular la maquinària i
assegurar-ne el seu manteniment. Els teatres d'òpera moderns disposen de plataformes
giratòries 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 dreta i a esquerra, a dalt i a baix. Són com uns vagons en els que s’hi posa
l’escenografia.
Quan s'instal·la una escenografia dalt l'escenari, l’equip de maquinistes o de tramoia
n’ha d'assajar els moviments i maniobres, muntant i desmuntant els decorats. Són els
responsables de tot allò que es pot moure per mitjà de màquines. Quan es representa
una òpera, es disposa d’un temps molt acotat per canviar d’escenografia. La seva feina
ha d'estar molt ben sincronitzada i coordinada amb el director escènic i, en la seva
absència, amb l’equip de regidoria.

 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 semicircular o llis (ciclorama) 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, destaqui o faci desaparèixer l'acció i els personatges.
Els elèctrics han de conèixer el maneig de tots els aparells i equips d’il·luminació que
intervenen en un muntatge, així com tenir cura del seu manteniment. Han de saber
interpretar els plànols que ha realitzat el responsable d’il·luminació de l’òpera i adaptarlos a les característiques del l’espai escènic que disposen.
El responsable tècnic d'il·luminació del Liceu ha de coordinar totes aquestes tasques
des del seu ordinador, situat al fons de la sala d'espectadors (cabina de control), on hi
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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 i deixar-ho tot anotat a la
partitura de regidoria.

 L'equip d’utillatge, l'attrezzo
L'utillatge és un dels elements de l'escenografia, junt amb el vestuari, la perruqueria, el
maquillatge, la il·luminació, el so i els decorats. Tots els detalls imprescindibles que els
intèrprets necessiten per actuar són responsabilitat de l'equip d’utillatge (attrezzo en
italià). Tot allò que no és fix però que completa l'escenografia ha d’estar a punt en una
representació, sigui d’òpera o de teatre: gerros, taules i cadires, màscares, fruiteres,
copes, ampolla de vi, quadres, estovalles... Són els accessoris necessaris que en el món
del teatre s'anomenen attrezzo i que depenen de l'argument i l'ambient que aporta el
text. Aquest equip proporciona i realitza, si cal, els objectes i accessoris que formen part
de l’escenografia.
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 L’equip de caracterització
És evident, que el vestuari, el maquillatge i la perruqueria són aspectes importants que
tenen molta rellevància i donen realisme i màgia a les òperes, al món del cinema, a les
representacions teatrals...
Sastreria o vestuari. Els vestits han estat ideats per una figurinista que ha estat treballant

amb l’escenògraf amb el seu concepte general de l’escenografia de l’òpera.
És responsabilitat de l’equip de sastreria del Liceu emprovar i posar a punt els vestits a
la gent del cor, els solistes i els figurants. Cal supervisar, organitzar, netejar i mantenir
el vestuari de l’espectacle. Si el vestuari s’ha de fer, perquè és una producció nova i
pròpia del Liceu, l’equip de sastreria haurà de confeccionar els vestits a mida: interpretar
la idea del figurí, prendre mesures al cor i solistes, realitzar els patrons, tallar les robes,
muntar els vestits, provar mides..., i tots els processos que calen per acabar els vestits.
Quan s’accedeix a una producció d’una òpera portada ja als escenaris, el vestuari ja ve
realitzat com un element més de la producció.

Durant els assaigs, l’equip de sastreria ha de dispensar elements de vestuari simulats i
simples que serviran perquè els cantants i figurants tinguin més volum al cos i així
sàpiguen quins tipus de moviments poden fer a l’escenari.
L’equip de sastreria, en coordinació amb el de regidoria, ha de saber en quina banda de
l’escenari els cantants s’han de posar els vestits; també han de saber el temps que
disposen entre escenes per si hi ha un canvi ràpid de vestuari.
Perruqueria i maquillatge. Les persones que actuen davant del públic i treballen en un

teatre, TV..., normalment porten algun tipus de maquillatge que els ressalta i embelleix
el rostre. Al Liceu, com en d’altres grans teatres, hi ha un equip de persones que
apliquen productes adequats a la pell dels qui actuen a l’escenari per tal de modificarne i il·luminar les faccions de la cara; un equip que transforma els trets dels cantants i
els canvia completament el rostre: des de transformar un personatge en una persona
d’edat avançada, fins a fer-li una cicatriu, o convertir-lo en un monstre...
El maquillatge ajuda a crear i transformar els personatges segons les exigències del
guió i el concepte ideat per l’escenografia. La perruqueria i els postissos als cabells són
una part molt important de l’equip de caracterització. Cada artista ha de passar per la
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sala de caracterització per provar les perruques i els matisos de la cara abans dels
assaigs generals davant el públic.

 Regidor/a i el seu equip
La coordinació del complex engranatge que hi ha darrera una òpera se sosté gràcies a
la responsabilitat de l’equip de regidoria. La cap de regidoria és una figura imprescindible
en una producció operística, molt sovint desconeguda, capaç d’unir els esforços de
tothom perquè res no s’escapi del guió.
Quan el director d’escena acaba els assajos i es dona pas a les funcions, regidoria és
qui agafa el relleu i assumeix la responsabilitat més gran de cada funció. Malgrat no ser
una cara visible, aquesta figura és la qui s’encarrega que tot allò que s’ha projectat des
de la direcció escènica en els assaigs, s’acabi reflectint a l’escenari durant l’òpera.
Des de la taula de regidoria es marquen absolutament tots els moviments d’escena, des
de les memòries de llums, fins a moviments dels decorats, entrades de solistes i cor,
canvis de vestuari... Tots els implicats en la funció actuen al ritme d’allò que dicta la
regidoria, anotat en la seva partitura particular.
Segons paraules d’una regidora:
“Hi ha tres moments claus en el nostre treball:





Preproducció: estudiar molt bé la partitura. Si és una producció llogada, que ja s’ha portat
a escena, cal llegir-ne les anotacions per poder ajudar a avançar els assaigs.
Període d’assaigs: el treball dels primers assaigs a la sala de simulació és més suau, es
va provant i anotant les indicacions del director d’escena. Paral·lelament, hi ha assaigs
tècnics a l’escenari, on es va incorporant el decorat real; també s’hi incorporen les llums.
En aquest període, sols treballem amb els cantants, el cor, els figurants, els ballarins i
un piano. L’orquestra s’incorpora més endavant, en els assaigs de conjunt; és aleshores,
que a part d’atendre el director d’escena, he d’estar atenta al director musical. Tenim
assaigs amb vestuari i els assaigs generals.
Programació amb públic: En aquell moment, ja ho tenim tot marcat i assajat. És aleshores
quan hem de repetir a cada representació el que s’ha estat treballat en els assaigs, tenint
en compte no sorgeixi cap sorpresa.

La meravella d’un espectacle en viu és que mai saps què passarà realment. No tot està
marcat, has de saber reaccionar davant imprevistos. Has de saber resoldre’ls!”
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Les claus per portar a terme la seva tasca són: saber transmetre calma (malgrat que la
tensió vagi per dins), saber improvisar davant de qualsevol salt de guió, tenir molta
rapidesa mental i ser conciliador, ja que molts treballadors depenen de la feina de
regidoria.

 Centres especialitzats. Podeu consultar els centres on es poden cursar les
especialitzacions de tecnologia de l’espectacle fins ara comentats:
ESTAE: Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’espectacle (Catalunya)
http://www.institutdelteatre.cat/thm24/escoles-i-centres-territorials.htm
INAEM: Instituto nacional de las artes escénicas y de la música (Madrid)
http://cte.mcu.es/

5.3

Direcció general, artística i musical d’un teatre d’òpera

Són les persones que dirigeixen el teatre. Han de distribuir els diners necessaris per a
fer front a una eficient i complexa organització del Gran Teatre del Liceu. Han de
preveure amb molta antelació la programació anual del teatre; han de triar el repertori i
programar aquelles òperes que més interessen; han de contractar els millors cantants,
directors d’orquestra i directors d’escena.
Des de la Direcció General s’ha de coordinar 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.
El funcionament d’un teatre d’òpera és complex. Pensem que per poder estrenar una
producció calen mesos, fins i tot anys, de planificació: contractació de produccions
pròpies o d’arreu del món, lloguer d’escenografies, vestuaris, partitures... Quan tot està
programat, comencen els assajos que poden durar entre quatre i cinc setmanes. En
aquest temps, cal que el director musical, el pianista repertorista (mestre repetidor) i
l’ajudant de direcció musical treballin amb els cantants, el cor i l’orquestra; aquests
també han d’escoltar i dramatitzar les indicacions precises que els aporta el director
d’escena. És necessària molta coordinació entre tots els equips: el musical, l’escènic i
el tècnic.
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 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 de la partitura que ha creat el
compositor. Abans de la representació, haurà de matisar amb els cantants les seves
interpretacions mentre assagen 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 producció 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—, figurants, maquinistes,
attrezzo 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,
estigui en la posició que sigui dalt l’escenari, ha de poder veure i entendre el gest del
director musical.

Moments d’assaig amb Josep Pons, director
musical del Liceu

M. Piollet fent assaig a la sala d’orquestra

 L’Orquestra
L’orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu és l’orquestra titular del Liceu i és la
més antiga de l’Estat espanyol. Va ser fundada, com el teatre, l’any 1847. Des del
setembre de 2012, Josep Pons n’és el seu director titular. Segons les òperes pot arribar
a tenir una vuitantena de músics.
Els assaigs de l’orquestra es fan a la sala d’assaig, situada a la tercera planta de l’edifici.
Quan es fan els assaigs generals i les representacions amb públic, l’orquestra es situa
al fossat, espai que es troba davant de l’escenari i per sota de la sala, per facilitar la
visió de l’espectacle i perquè el seu so no apagui les veus dels cantants.
https://www.liceubarcelona.cat/ca/orquestra-simfonica
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L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu interpreta l'obertura de Le nozze di Figaro de Mozart,
amb direcció musical de Josep Pons. (clica la imatge)

 El Cor
El Cor del Gran Teatre del Liceu neix juntament amb el Teatre el 1847 i protagonitza des
d'aleshores les estrenes de la pràctica totalitat del repertori operístic, des del barroc als
nostres dies. Conxita García n’és l’actual directora titular. Té un grup estable de 58
cantaires que pot ampliar-se amb reforços i assistències segons les necessitats de
l’òpera. Treballen regularment a la sala Romano Gandolfi, espai situat a la tercera planta
de l’edifici.

Va pensiero de l’òpera Nabucco de G. Verdi (clica la imatge)

 Mestre assistent o repetidor/a
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. Acompanya
musicalment el treball regular del cor del Gran Teatre
del Liceu, a la sala Romano Gandolfi.
També fa el suport musical a tots els assaigs d’escena
que es fan a la Sala Mestres Cabanes, situada
damunt de la Sala Principal. És en aquest espai,
semblant a l’escenari, on els cantants, el cor i els figurants, repassen cadascuna de les
escenes de les òperes programades al Liceu, talment com la feina que veurem a
l’espectacle Mans a l’òpera!
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El mestre assistent treballa amb coordinació amb el director musical, qui li indicarà els
matisos i el ritme musicals que portarà a terme en la direcció de l’òpera. L’actual mestra
assistent del cor del Liceu és Vanessa García.
 L'escenografia
Cada òpera te una escenografia diferent que depèn de l’escenògraf. Aquest vesteix
l'escenari amb el conjunt d'elements visuals que conformen l’escenificació. Crea el món
màgic on es desenvoluparà la història de l'òpera. Les primeres idees les plasma en
maquetes petites que donen la primera idea de l'espai físic on passarà l'acció. Aquestes
maquetes, si tenen el vist i plau dels responsables del teatre i superen l'informe tècnic,
podran fer-se en les proporcions i mides exactes per a ser l'escenografia d'una òpera.

Les grans edificacions que aparenten ser de marbre o pedra, actualment estan
simulades en fustes i porexpan (poliestirè), 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.
 Dissenyador de vestuari o figurinista
Té com a responsabilitat el disseny del vestuari en figurins fets en imatges d’ordinador.
Estan fets tenint en compte tots els detalls: barrets, sabates, complements..., i serveixen
de mostra per a la confecció dels vestits. L'escenògraf i el director d'escena 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 treballar per posar a la mida la roba
de cada cantaire.

Disseny del vestuari per a La petita flauta màgica d’A. Mozart de Joan Guillén
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 Direcció escènica
El director escènic és el màxim responsable de la posada en escena d’una òpera, també
d’una obra de teatre. Té la visió de conjunt de la música de l'òpera i la manera com
portarà a terme cadascuna de les seves escenes. Instrueix els cantants i decideix els
seus moviments dalt l'escenari. Coordina totes les interpretacions i dona contingut
dramàtic a l'acció. Ha de trobar una forma pròpia i creativa d’interpretar el text del llibret,
demostrant capacitat d’evidenciar allò que pels demés no és tan evident. En les òperes
que es fan en l’actualitat, el director d’escena pren decisions i conceptes artístics i
escenogràfics que a vegades sobrepassen la partitura i el text de l’òpera.
A diferència del treball teatral, la posada en escena d’una òpera té les seves
particularitats: una representació d’òpera no depèn solament de l’acció escènica, sinó
que cal una relació directa entre partitura i moviments dels cantants. La creativitat,
l’entesa i el treball dels dos responsables directes d’una òpera —el director musical i el
director d’escena— són imprescindibles perquè el resultat de l’acció musical i dramàtica
siguin màgiques dalt l’escenari.

Als segles XVIII i XIX el paper del director escènic 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, en l'actualitat feina de regidoria.
En l’espectacle Mans a l’obra! veurem de manera simulada i un molt distesa, la seva
feina en el rol de la directora d’escena.
 Mestre apuntador
És l'indiscutible i silenciós ajudant dels cantants. Amagat al coverol, dalt del prosceni,
xiuxiueja el text amb bona vocalització, anticipant les frases dels cantants. Té total
coneixement del text, sigui en l’idioma que sigui, 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
cadira alta. Jaume Tribó és el gran mestre apuntador del Liceu.
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El Mestre Jaume Tribó amb la pianista repetidora

 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;
actuen però no intervenen cantant.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Figurant

Gran Teatre del Liceu – Guia didàctica – Mans a l’òpera!

42

6 Coneguem el Gran Teatre del Liceu
6.1

Apunts de la història del Liceu

Són molts els esdeveniments importants en la història de la institució. N’esmentem els
més destacats.

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, la burgesia
catalana del moment. L'arquitecte fou Miquel
Garriga i Roca. La Sala acollia tot tipus de representacions, des d'òperes, dansa, concerts,
teatre, màgia, varietats...

El 14 d'abril de 1861, catorze anys després de
ser inaugurat, un gran incendi destruí la sala i
l’escenari. Cal tenir en compte, que en aquell
temps, la il·luminació del teatre era amb gas i
espelmes d’oli.
El Liceu es reobrí el 20 d’abril de 1862,
reconstrucció feta en un sol 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.

La funció social del Liceu com a aparador de la burgesia
industrial i financera de la Barcelona de l'època, el convertí
en símbol d'aquesta oligarquia i en un dels punts de mira
dels moviments de revolta social del moment, liderats per
l'anarquisme. El 7 de novembre de 1893, en la funció
inaugural de la temporada, mentre es representava
Guillaume Tell de Rossini, l'anarquista Santiago Salvador
llançà dues bombes sobre la platea, de les quals només
n'explotà una que causà una vintena de morts.
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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 fou
nacionalitzat i convertit per les autoritats republicanes en 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: Montserrat Caballé, Victòria dels
Àngels, Renata Tebaldi, Josep Carreras, Jaume Aragall..., i per l'ampliació del
repertori amb òperes de l'est d'Europa.
El 1980, el primer govern de la Generalitat de Catalunya, davant el perill de
desaparició del Liceu, creà el Consorci del Gran Teatre del Liceu, amb l'Ajuntament
de Barcelona i la Societat de Propietaris, que van fer-se càrrec de la gestió i explotació
de l’entitat; als quals s'afegiren en posterioritat, la Diputació de Barcelona (1985) i el
Ministeri de Cultura (1986). 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 de
Catalunya.
Més informació al web del Liceu: https://www.liceubarcelona.cat/ca/historia

Gran Teatre del Liceu – Guia didàctica – Mans a l’òpera!

44

6.2

L’edifici del Liceu

L'accés principal del teatre es troba a La Rambla de Barcelona, 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, dissenyada per
l'arquitecte Miquel Garriga i Roca l'any 1847 i inspirada en Teatro alla Scala de Milà. Té
la planta en forma de ferradura amb platea i cinc nivells. Té un aforament de 2.292
localitats.

https://www.liceubarcelona.cat/ca/sala-principal

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.
https://www.liceubarcelona.cat/ca/llotja

 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. No va patir l’incendi de
1994. Conserva intacta l’atmosfera de l’antic teatre del Liceu.
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https://www.liceubarcelona.cat/ca/salo-dels-miralls

 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.

https://www.liceubarcelona.cat/ca/vestibul

 La sala Foyer està situada sota la platea. És un lloc de descans i trobada durant els
entreactes. Permet fer-hi espectacles i concerts de petit format i les sessions
informatives prèvies a cada representació operística.
https://www.liceubarcelona.cat/ca/foyer

 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.
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https://www.liceubarcelona.cat/ca/sala-dassaig

 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 poden contenir escenografies ja muntades.

 La visualització Street View permet visitar el Liceu en format de realitat virtual 360°.
El Gran Teatre del Liceu obre les seves instal·lacions perquè hi accedeixin els usuaris
d’arreu del món gràcies a la col·laboració de Google i la Generalitat de Catalunya. El
servei panoràmic de Google Maps permet accedir a molts dels racons del Teatre, des
d’indrets emblemàtics com el Saló de Miralls, fins a espais desconeguts pel públic com
els departaments de sastreria i caracterització, l’interior de l’escenari o les sales
d’assaig.
https://www.liceubarcelona.cat/ca/google-street-view
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6.3

Esquemes del perfil del Gran Teatre del Liceu

Aquestes dues imatges ens mostren una secció en perfil de l’edifici del Liceu de les
Rambles, amb els seus espais esquematitzats i el lèxic concret.
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7 Currículum
L’assistència a un espectacle en viu i el treball a l’aula, abans i/o després d’un
espectacle, permeten adquirir i desenvolupar tota una sèrie d’habilitats que no són
únicament pròpies de la competència artística i cultural, sinó que es poden treballar com
a projecte interdisciplinari ja que incideixen 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 diferents matèries per
treballar conjuntament a l’entorn de l’espectacle.

7.1

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’espectacle visualitzat i essent capaç d’intercanviar aquestes opinions amb el grup.

-

Interpretant la lectura de textos, vídeos, gràfiques per tal d’entendre el treball
multidisciplinari que hi ha darrera el teló.

-

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 i en l’assistència a l’espectacle.

-

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 oficis de les arts escèniques, 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 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 a l’aula.

Competència d’autonomia i iniciativa personal
-

Coneixent les motivacions, el caràcter i les tasques de les arts escèniques.

-

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

-

Posant-se a la pell i en les emocions dels personatges.

7.2

Objectius
1. Apropar-se a l’art de l’òpera i l’espectacle.
2. Valorar i entendre les múltiples feines que es fan darrera l’escenari.
3. Copsar el treball tècnic d’una escenografia com a tasca multidisciplinària, on
cadascú és imprescindible.
4. Desvetllar el gust d’escoltar música amb atenció i silenci.
5. Entendre que la repetició, l’esforç i la concentració són importants perquè una
òpera o concert a l’escola... siguin realitat en el treball compartit.
6. Apreciar i valorar l’òpera amb sentit crític com a gènere musical.
7. Participar en debats amb el grup classe expressant amb respecte, opinions sobre
el contingut de l’espectacle Mans a l’òpera!
8. Buscar informació a la xarxa relativa a l’espectacle: oficis de l’escenografia.
9. Gaudir del treball previ i posterior, escoltant, cantant o bé tocant amb instruments
fragments de les músiques escoltades.
10. Conèixer la història i l’edifici del Gran Teatre del Liceu, com a espai cultural i
patrimonial de Catalunya.

7.3

Continguts
Per a Cicle Inicial
-

La reflexió i l’expressió oral com a actes per la comprensió.

-

L’escolta i l’atenció en les explicacions a classe i durant l’espectacle.

-

El repartiment de tasques perquè esdevingui un espectacle.

-

Les veus de soprano i tenor.

-

El piano, un bon instrument per acompanyar.

-

El Liceu, un espai d’òperes; els seus espais emblemàtics.
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Per a Cicle Mitjà
-

La reflexió i l’expressió oral en la comunicació dels objectius de l’espectacle.

-

L’escolta i l’atenció en les músiques que apareixen a Mans a l’òpera!

-

Els oficis que no es veuen i intervenen en un espectacle.

-

Les veus de soprano i tenor.

-

La pianista repetidora, les seves tasques.

-

Els espais emblemàtics del Gran Teatre del Liceu.

-

El Liceu en els mitjans de comunicació i la web.

-

Les sensacions que ens produeix la música en directe.

-

L’esforç i la concentració pilars bàsics perquè l’òpera funcioni.

Per a Cicle Superior
-

La reflexió i el debat en captar els oficis tècnics que fan possible l’òpera.

-

Tasques tècniques i artístiques, diferències i rellevància de cadascuna.

-

Els cantants i el seu mitjà d’expressió: la veu.

-

La pianista repetidora, la reducció d’una orquestra en el piano.

-

L’escolta i l’atenció en les músiques que apareixen a Mans a l’òpera!

-

Les responsabilitats de la directora escènica.

-

El treball en equip, imprescindible al món laboral i escolar.

-

La història i els espais del Liceu com un patrimoni cultural de Catalunya.

-

La manipulació del web del Liceu, descoberta d’espais emblemàtics.

-

El Liceu en els mitjans de comunicació.

-

Les sensacions que ens produeix la música en directe.

-

L’esforç, la repetició i la concentració, pilars bàsics perquè l’òpera sigui una
realitat; comparació amb els reptes de caire escolar: concerts, obres de teatre...
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8 Propostes didàctiques
El seguit de propostes i activitats que desglossem tenen una intenció educativa àmplia
en quan a l'edat a qui van dirigides: alumnat de Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària.
El professorat serà qui haurà de trobar el grau de dificultat i el nivell adient segons el
grup classe a qui es dirigeixi. Hem volgut proposar activitats interrelacionades amb els
diferents aspectes curriculars per tal de possibilitar que l'alumnat treballi un mateix tema
des d’una visió educativa àmplia i facilitar l'intercanvi entre mestres i especialistes les
propostes amb el títol: La representació il·lustrada, parteixen d’educació visual-plàstica,
llenguatge i biblioteca-. Hi ha propostes per treballar en grup, per fer recerca a internet,
per jugar i aprendre, per deduir a partir de lectures i imatges... Les solucions impliquen
el coneixement del llenguatge operístic i les diverses feines d’equip que hi ha darrera el
teló.
Activitats
1.- Conec el Gran Teatre del Liceu
2.- Darrera el teló. Quin ofici tinc?
3.- Darrera el teló. Qui sóc?
4.- Darrera el teló. Bingo!
5.- Darrera el teló. Un enigma
6.- Entre bambolines
7.- Les paraules treballades a: Vocabulari teatral
8.- Busco paraules amagades
9.- La representació il·lustrada: l’escenografia
10.- La representació il·lustrada: amb quin attrezzo?
11.- La representació il·lustrada: què fan i com es senten?
12.- La representació il·lustrada: amb quina claror es presenten?
13.- La representació il·lustrada: com es vesteixen i es pentinen?
14.- Lèxic d’un teatre
15.- Observo i responc
16.- Sopa de lletres Mans a l’òpera!
17.- Moments a l’òpera
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8.1

Conec el Gran Teatre del Liceu

Escriu una frase sota cada imatge per mostrar el teu coneixement del Liceu.

L'accés principal del teatre es troba a la Rambla de Barcelona.
La sala principal té un aforament de 2.292 localitats.
L’interior de l'escenari és l'àrea més gran de tot el teatre.
El Saló dels Miralls és un espai de descans i de trobada.
El vestíbul del Liceu té tres escales de marbre que condueixen a la Sala Principal.
Té la planta en forma de ferradura amb platea i cinc nivells.
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8.2

Darrera el teló. Quin ofici tinc?

Escull d’aquest llistat els oficis que intervenen en una representació operística i
escriu sota cada imatge la paraula de l’ofici que li correspon.
Elèctric, perruquera, regidora, sastre, director d’orquestra, attrezzo,
mecànic o tramoia, pianista, directora d’escena, cantant solista, figurant.
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8.3

Darrera el teló. Qui sóc?

Escriu l’ofici després de cada frase i relaciona les imatges amb cada ofici.

1

2

3

4

5

6

7

8

 Sóc un dels tècnics encarregats de la maquinària i del muntatge dels decorats del
Gran Teatre del Liceu. ____________________

 Els tècnics del meu equip podem aconseguir espais màgics on la llum embelleixi,
destaqui o faci desaparèixer l’acció i els personatges de l’òpera. __________________

 Tot els accessoris de decoració i mobiliari que s’utilitzen en un muntatge operístic
són responsabilitat del meu equip. ____________________

 És responsabilitat del meu equip emprovar i posar a punt els vestits de la gent del
cor, els solistes i els figurants. ____________________

 Formo part de l’equip de professionals que apliquem productes adequats a la pell
dels qui actuen per tal de modificar i il·luminar les faccions de la cara.
__________________

 Anoto a la meva partitura particular tots els moviments que ha projectat el director
d’escena (llums, decorats, entrades de solistes i cor, canvis de vestuari...) perquè quan
es fa la representació de l’òpera es realitzin amb precisió. ____________________

 Tinc la feina de seure al piano i ajudar a repetir i memoritzar l’òpera al cor i als
solistes.

 Coordino totes les interpretacions dramàtiques i els moviments dalt l’escenari, ja
siguin dels cantants solistes com del cor i figurants. ____________________
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8.4

Darrera el teló: Bingo!
Espais
Liceu

Direcció
musical

Direcció
artística

Equip tècnic

Fossat
orquestra

Director
orquestra

Escenògraf

Maquinistes

Sala
principal

Cor

Figurinista

Regidoria

Vestíbul

Solistes

Direcció
escènica

Attrezzo

Saló dels
miralls

Mestre
repetidor

Mestre
apuntador

Caracterització

Sala
assaig
Mestres
Cabanes

Orquestra

Figurants

Elèctrics

Tria i escriu el contingut d’una de les quatre columnes. Si les encertes, fas Bingo!
Espais Liceu

Direcció musical

Direcció artística
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8.5

Darrera el teló. Un enigma

Encercla el número de cada solució correcta.

Tots els detalls que els intèrprets necessiten
per actuar són responsabilitat de l’equip:

Quin any va ser inaugurat el Gran Teatre del
Liceu?

On es col·loca l’orquestra quan es representa
una òpera?

1

Attrezzo

2

Elèctrics

3

Regidoria

4

1870

5

1847

6

1874

7

En el fossat de l’orquestra

8

Dalt de l’escenari

9

Amagada en un racó de l’escenari

10

Giacomo Puccini

L’òpera L’elisire d’amore és del compositor: 11 Gioachino Rossini
12

Gaetano Donizetti

13

Vestuari, maquillatge i perruqueria

L’equip de caracterització el formen: 14 Maquillatge, elèctrics i vestuari
15

Perruqueria, attrezzo i vestuari

Nom del noi ingenu que creu en l’eficàcia 16 Romeu
dels elixirs d’amor per seduir la seva 17 Nemorino
estimada Adina:
18

Rossini

Relaciona el número de la resposta amb la lletra d’aquesta taula.
Hi trobaràs una paraula amagada: _ _ _ _ _ _
1 = T

2 = L

3 = S

4 = D

5 = E

6=S

7 = A

8 = Z

9 =C

10 = R

11 = G

12 = T

13 = R

14 = O

15 = N

16 = U

17 = E

18 = P
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8.6

Entre bambolines

Tots els sabers tenen un llenguatge propi i el món de darrera d’un escenari també.
Com a potencials actors i actrius cal conèixer noves paraules que enriqueixin el lèxic i
puguin fer més rigorós el treball i el coneixement del món del teatre i l’òpera.
Mireu l’esquema i poseu atenció als múltiples elements i paraules que donen sentit a les
feines de darrera el teló. Després, cliqueu la imatge i observeu el vocabulari teatral.

La imatge presentada és de la Enciclopèdia Catalana, cercador de referència en català.
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8.7

Les paraules treballades a: Vocabulari teatral

Entreu a aquesta web de vocabulari teatral i completeu aquestes definicions:
 Actor: Persona que representa un ______________ en el teatre, el cinema, la ràdio
o la televisió.
 Arlequí: Cameta, habitualment armada, que forma part de la ______________ i que
delimita l’amplada de la boca.
 Attrezzo: Conjunt d’accessoris de decoració, de mobiliari... que s’utilitzen en el
muntatge_________________________ .
 Bastidor: Qualsevol de les teles pintades fixades en una armadura de fustes i llistons,
que es posen a dreta i a esquerra de l’escenari formant part de la _____________
____________.
 ________________________ : Sala petita, tancada per mampares de vidre i situada
a l’extrem oposat de l’escenari d’un teatre, des d’on els tècnics regulen el so i els llums.
 Ciclorama: Peça de la decoració teatral consistent en un fons semicilíndric de color
neutre o blanc sobre el qual hom pot projectar ________________.
 Draperia: ____________________________ que emmarquen l’escena per darrera
del teló de boca fins a l’escenografia muntada.
 __________________: Part del teatre en què els actors i les actrius desenvolupen
l’acció dramàtica i on es munten els elements escenogràfics.
 Escenògraf: Persona que s’encarrega de ____________________________, l’art i la
tècnica de muntar l’escena teatral.
 _______________ : Persona que assisteix a un espectacle.
 Fossat de l’orquestra: Espai entre l’escena i les butaques on es posen ___________
que executen la part musical d’una obra teatral.
 Platea:_______ ___ ___________. Planta baixa d’un teatre on hi ha una sèrie de files
de cadires o de butaques pels espectadors.
 ________________ : Persona que construeix o dirigeix les tramoies, mitjà o conjunt
de mitjans mecànics emprats en el teatre per fer transformacions escèniques, figurar
aparicions...
 Teló de boca: Tela gran pintada de l’amplària de l’escenari, la qual es pot baixar i
pujar i, baixada, _______________________.
 Trapa: __________ que tapa una obertura, practicada en un sostre o trespol.
_____________________________ : Estructura que s’utilitza per a penjar-hi focus i
altres elements d’il·luminació.
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Solucionari: Les paraules treballades al web de vocabulari teatral
Les paraules en vermell son les que l’alumnat ha d’escriure per tal de donar sentit a les
definicions treballades.
 Ciclorama: peça de la decoració teatral consistent en un fons semicilíndric de color neutre o
blanc sobre el qual hom pot projectar la llum.

 Tiranta: corda o joc de cordes que s’utilitza per a fer pujar i baixar els contrapesos.
 Pota de gall: element de l’escenari en forma d’escaire que es fixa als bastidors, les fermes,
els aplics, etc... per mitjà d’unes frontisses per tal de mantenir-los drets.

 Escenari: part del teatre en què els actors i les actrius desenvolupen l’acció dramàtica i on es
munten els elements escenogràfics.

 Tramoista: persona que construeix o dirigeix les tramoies, mitjà o conjunt de mitjans
mecànics emprats en el teatre per fer transformacions escèniques, figurar aparicions...

 Arlequí: cameta, habitualment armada, que forma part de la draperia i que delimita
l’amplada de la boca.

 Draperia: conjunt de cortines que emmarquen l’escena per darrera del teló de boca fins a
l’escenografia muntada.

 Boca: part anterior de l’escenari que és més propera als espectadors.
 Teló de boca: tela gran pintada de l’amplària de l’escenari, la qual es pot baixar i pujar i,
baixada, tapa l’escenari.

 Platea: pati de butaques. Planta baixa d’un teatre on hi ha una sèrie de files de cadires o de
butaques pels espectadors.

 Fossat de l’orquestra: espai entre l’escena i les butaques on es posen els músics que
executen la part musical d’una obra teatral.

 Varal de llums: estructura que s’utilitza per a penjar-hi focus i altres elements d’il·luminació.
 Cabina de control: sala petita, tancada per mampares de vidre i situada a l’extrem oposat de
l’escenari d’un teatre, des d’on els tècnics regulen el so i els llums.

 Escenògraf: persona que s’encarrega de l’escenografia, l’art i la tècnica de muntar l’escena
teatral. L’escenografia és el conjunt d’elements que permeten reproduir un determinat clima o
ambient per una representació teatral, un espectacle...

 Focus: llum de diferents graus de potència que concentra una intensitat lluminosa en un lloc
concret.

 Encarregada de vestuari: persona responsable de confeccionar o posar a punt el vestuari
de la representació.

 Trapa: porta que tapa una obertura, practicada en un sostre o trespol.
 Actor: persona que representa un personatge en el teatre, el cinema, la ràdio o la televisió.
 Attrezzo: conjunt d’accessoris de decoració, de mobiliari... que s’utilitzen en el muntatge
d’una escenografia.

 Bastidor: qualsevol de les teles pintades fixades en una armadura de fustes i llistons, que es
posen a dreta i a esquerra de l’escenari formant part de la decoració teatral.

 Espectador: persona que assisteix a un espectacle.
 Taula de so i de llums: taules on hi ha els dispositius electrònics necessaris per tal de
regular i tractar el so i la il·luminació d’una obra teatral.
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8.8

Busco paraules amagades

Busqueu en aquesta sopa de lletres les paraules:
fossat, orquestra, tenor, soprano, escenari,
elèctric, attrezzo, mecànic, platea, pianista.
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Solucionari: Busco paraules amagades
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8.9

La representació il·lustrada: l’escenografia

Llegir un llibre narratiu il·lustrat és com assistir a una representació teatral o a una òpera.
L’il·lustrador/a ha assumit el rol de director musical i d’escena i s’ha responsabilitzat del
càsting dels personatges: de com mostrar el què fan o senten, del vestuari que duen, de
l’escenografia, de l’attrezzo, de la il·luminació, dels efectes temporals i espacials...
L’il·lustrador/a ha decidit els materials, les tècniques i eines adients a fi de transmetre
unes emocions i uns sentiments determinats que faran de la seva personal visió del text
una representació única i memorable.
Aneu a la biblioteca de la vostra escola o del vostre poble i busqueu els il·lustradors dels
contes que més us agradin. Descobriu quina és l’escenografia que han escollit.

Il·lustradora: Fina Rifà

Il·lustradora: Pilarín Bayés
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8.10 La representació il·lustrada: amb quin attrezzo?
Per ambientar millor la història que es narra, estigui congelada en un conte o sigui una
òpera, cal triar quins estris, mobles o atuells són més representatius i significatius. El
lector del conte o l’espectador d’una representació operística entendrà millor el relat
Aquests elements són imprescindibles dins l’escenografia; formen part de l’attrezzo. La
seva tria pot ser feta a partir dels records personals, de coses vistes o observades a
altres bandes, o senzillament imaginades.
Observa els diferents elements d’attrezzo de les següents habitacions.
Busca a la biblioteca imatges de contes amb diferents tipus d’attrezzo.

Il·lustradors: 1- Xavier Salomo; 2- Francesc Rovira; 3- Roser Capdevila
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8.11 La representació il·lustrada: què fan i com es senten?
Els personatges d’una òpera o una obra de teatre no estan mai quiets. Els d’un llibre
il·lustrat tampoc. La traça d’un il·lustrador/a consisteix en que entenguem clarament què
està fent cadascun dels seus protagonistes. Per fer-ho, és molt important aconseguir
congelar el moviment i el gest. Així, arribem a interpretar a quin verb del vocabulari
correspon cada acció i sentiment.
En mirar aquestes il·lustracions, intenteu buscar els sentiments i accions que millor les
defineixen. A tall d’exemple: riuen, és feliç, ballen, pinten, es mostren satisfets,
observen, caminen, corren, semblen neguitosos, tristos, parlen, juguen, estan
preocupats, canten...

Il·lustradors: 1- Carme Solé Vendrell; 2- Montse Ginesta; 3- Birgitta Sif; 4- Francesc Rovira
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8.12 La representació il·lustrada: amb quina claror es presenten?
Les il·lustracions d’un conte els cal un bon joc de llums per il·luminar l’escenari on passa
l’acció, talment com a les representacions que es fan al Liceu. L’il·lustrador/a ha de
decidir quina claror convé a cada imatge a fi d’obtenir-ne la màxima expressivitat. Les
més lluminoses transmetran alegria, les més matisades serenor, les més fosques neguit,
i algunes sobtaran pels seus insospitats efectes focals.
Per assolir aquests efectes lumínics s’ha de dominar molt bé el color i saber ombrejar
adientment. Mira aquestes tres il·lustracions i pensa quin és l’adjectiu que millor defineix
la llum que presenten:
Ombrejada, exterior, tènue, difuminada, sobrenatural, matisada, fosca, estranya,...

Il·lustradores: 1-Birgitta Sif; 2- Roser Capdevila; 3- Carme Solé Vendrell
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8.13 La representació il·lustrada: com es vesteixen i es pentinen?
Quan es dissenya un personatge d’un conte, cal decidir com vestir-lo i caracteritzar-lo,
tal com fa l’equip de caracterització que hi ha al teatre del Liceu. La roba que es decideix,
el tipus de color de la cara i el pentinat que porti..., donaran una personalitat pròpia i
única que faran dels protagonistes una representació única i memorable.
Crea el teu personatge d’algun dels protagonistes que has vist a Mans a l’òpera!

Il·lustradors: 1-Gusti; 2- Valentí Gubianes; 3- Carme Solé Vendrell; 4- Max
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8.14 Lèxic d’un teatre

1.- escenari

2.- fossat d’orquestra

3.- platea

4.- tallafoc

5.- bambolina

6.- teló de boca

7.- cortina americà

8.- bastidor

9.- coverol

10.- corbata

11.- escotilló

12.- boca

13.- attrezzo

14.- escenografia

15.- cambra negra

16.- varal de llums

17.- ciclorama

18.- camerinos

19.- moll de càrrega
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8.15 Observo i responc
Observa la il·lustració Lèxic d’un teatre, hi trobaràs les definicions que et demanem.
Quan tinguis les respostes, pots omplir la sopa de lletres:


Horitzontals

B: Tela gran pintada de l’amplària de l’escenari, la qual es pot baixar i pujar. _ _ _ _
E: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ és el conjunt d’elements que permeten reproduir un determinat
clima o ambient per una representació teatral, una òpera...
I: taló d’acer que separa l’escenari de la sala de butaques, que serveix per a evitar que
el foc es propagui d’una banda a l’altra: _ _ _ _ _ _ _ _
J: Espais on es vesteixen i maquillen els actors (revés): _ _ _ _ _ _ _ _ _
K: Banda de roba que cobreix i tapa la part frontal davantera de l’escenari: _ _ _ _ _ _ _
L: És la porta que tapa una obertura dins l’escenari on hi poden aparèixer i desaparèixer
elements: _ _ _ _ _ _ _ _ _
M: Banda de tela que està penjada del sostre de l’escenari i forma part d’una decoració:
_________
N: Peça de la decoració teatral consistent en un fons semicilíndric de color neutre o
blanc sobre el qual hom pot projectar la llum: _ _ _ _ _ _ _ _ _
O: Basament elevat sobre el pla del sòl, per a facilitar la càrrega i descàrrega de
camions: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Verticals

1: Part del teatre en què els actors i les actrius desenvolupen l’acció dramàtica i on es
munten els elements escenogràfics (revés): _ _ _ _ _ _ _ _
4: Conjunt d’accessoris de decoració, de mobiliari... que s’utilitzen en el muntatge d’una
escenografia: _ _ _ _ _ _ _ _
6: Part anterior de l’escenari que és més propera als espectadors: _ _ _ _
8: En el prosceni d’un teatre, el forat de l’apuntador, proveït d’una coberta: _ _ _ _ _ _ _
9: Pati de butaques a la planta baixa d’un teatre on hi ha una sèrie de files de cadires o
de butaques pels espectadors. _ _ _ _ _ _
12: Estructura que s’utilitza per a penjar-hi focus i altres elements d’il·luminació.
(revés) _ _ _ _ _
13: Espai entre l’escena i les butaques on es posen els músics que executen la part
musical d’una òpera o obra teatral: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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8.16 Sopa de lletres: Mans a l’òpera!
Si ja tens les paraules escrites a Observo i responc, pots pintar-les de colors diferents
en aquesta sopa de lletres.
Després busca la frase amagada.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

I

M

A

A

N

S

A

C

L

O

P

E

F

B

R

R

A

T

E

N

S

O

A

T

E

L

O

C

A

J

U

T

D

A

A

V

P

E

N

T

S

D

N

E

N

R

D

B

R

E

L

E

E

L

S

E

E

S

C

E

N

O

G

R

A

F

I

A

A

F

C

L

C

Z

O

C

M

O

T

P

L

R

T

G

S

E

Z

M

A

O

L

E

N

Q

A

O

H

E

U

E

O

H

I

H

A

A

A

M

V

R

I

A

G

A

T

A

L

L

A

F

O

C

T

Q

J

D

A

R

S

O

N

I

R

E

M

A

C

U

K

R

E

R

E

C

O

R

B

A

T

A

L

E

L

E

E

S

C

O

T

I

L

L

O

S

C

S

M

E

N

A

B

A

M

O

L

I

N

A

T

N

C

I

C

L

O

R

A

M

A

R

I

.

R

O

M

O

L

L

D

E

C

A

R

R

E

G

A

X

B

La frase amagada
Un cop has trobat totes les respostes, hi ha una sèrie de lletres no utilitzades que una
darrera l’altra, fan una frase amagada. Escriu-la.
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Solució a la sopa de lletres: Mans a l’òpera!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

I

m

a

A

n

s

a

C

l

o

p

e

F

B

R

r

a

T

e

n

s

O

a

T

E

L

O

C

A

j

u

T

d

a

a

V

P

e

n

t

S

D

N

e

n

R

d

B

r

E

L

e

e

L

S

E

E

S

C

E

N

O

G

R

A

F

I

A

A

F

C

l

c

Z

o

C

m

O

T

p

l

R

T

G

S

e

Z

m

A

o

L

E

n

q

A

O

H

E

u

e

O

h

i

h

a

A

a

m

V

R

I

a

g

a

T

A

L

L

A

F

O

C

t

Q

J

d

a

r

S

O

N

I

R

E

M

A

C

U

K

r

e

r

e

C

O

R

B

A

T

A

l

E

L

e

E

S

C

O

T

I

L

L

O

s

c

S

M

e

n

a

B

A

M

O

L

I

N

A

T

N

C

I

C

L

O

R

A

M

A

r

i

.

R

O

M

O

L

L

D

E

C

A

R

R

E

G

A

x

B

La frase amagada
Mans a l’òpera ens ajuda a entendre el complex món que hi ha amagat darrere
l’escenari.
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8.17 Moments a l’òpera
Alguns artistes han pintat instantànies mentre escoltaven una òpera.
Et proposem pintar aquell moment que més t’ha agradat de l’espectacle Mans a l’òpera!

Ramon Casas, El Liceu (1901-02)

Roser Capdevila, El Liceu

Edgar Degàs, L’orquestra de l’òpera (1868-89)
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9 Bibliografia i d’altres recursos
9.1

Llibres

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.
Alessandro Taverna
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
de 160 òperes amb gran quantitat de fotografies actuals i històriques.
Jordi Sierra i Fabra
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. Hi podem trobar el resum de l’òpera L’elisir d’amore (pàg.: 26 a 38)
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Jordi Sierra i Fabra
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 què combina les seves dues passions
d’infantesa: literatura i música.
Fernando Palacios
Las óperas del Real para los más jóvenes
Agruparte Producciones
Vitoria-Gasteiz, 2002
ISBN: 84–95423–4–3
Llibre que apropa als més joves trenta-set òperes de tots els temps. Conté il·lustracions de Jesús
Gabán plenes d’humor i color.
Dorothée Kreusch-Jacob
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. Llibre interessant per entendre qui
treballa darrere el teló i les necessitats del grup per arribar a acomplir el seu objectiu: representar
una òpera.
Daniel Snowman
La ópera. Una historia social
Editorial Siruela. Colección: 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. Ajuda a entendre la música i la societat dels cinc
últims segles a la vella Europa. Conté CD.
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David Puertas i Jaume Radigales
100 coses que has de saber de l’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.
Mònica Martí – Isabel Sanz
Escenografia i maquillatge
Editorial Parramon. Col·lecció: A escena!
Barcelona, 2001
ISBN: 9788434224230
Als infants els agrada disfressar-se, maquillar-se, jugar a fer teatre. Cadascun dels llibres que
integren la col·lecció A escena! faciliten la tasca de muntatge d'obres de teatre amb nens.
Ofereixen idees per a qualsevol tipus de posada en escena i proporcionen solucions per realitzar
el decorat, el maquillatge, el vestuari...
En cada llibre es presenten dues obres diferents, on es descriu amb profunditat un aspecte de
l'escenificació. Són obres divertides que requereixen mitjans poc costosos per portar-les a terme.
Mònica Martí – Isabel Sanz
Decorats i vestuari
Editorial Parramon. Col·lecció A escena!
Barcelona, 2002
ISBN: 978-84-342-2424-7
S’aporten idees per transformar materials i objectes en vistosos decorats. Es proposen tècniques
i recursos per modificar el rostre dels actors.
Maria Espuga Solé
Paraules de teatre
Editorial Barcanova. S.A.
Barcelona, 2012
ISBN -978-84-489-2913-8
Recull de vocabulari i expressions del món del teatre, acompanyat de textos poètics i suggeridors.
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9.2

Enllaços a internet

 Projecte LÓVA
Crear per créixer, l’òpera un vehicle per a l’aprenentatge
Podeu conèixer i apropar-vos al projecte LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje)
creat i adaptat per Mary Ruth McGinn (mestra de primària a EEUU, creadora i
transmissora del projecte a Espanya) a partir d’un programa original ideat per Gregory
Pliska i Bruce Taylor (Director d’Educació de la Washington National Opera)
http://www.proyectolova.es/
Crear per créixer és un documental d’una hora de durada, dirigit per Juan Olcina i
produït per Fundación SaludArte, que mostra el desenvolupament del projecte de fer
una òpera en tres escoles públiques en el decurs d’un any escolar.
Us atreviu a muntar una òpera? En el vídeo podreu veure el procés de realització i les
diferents fases per portar-lo a terme, la superació de dificultats i l’energia que posen els
infants quan un projecte els atrapa.
http://www.proyectolova.es/documental/

 Lèxic del món del teatre
Enciclopèdia catalana. Cercador de referència en català. Hi podem trobar l’esquema
de l’interior d’un teatre amb la terminologia adequada:
https://www.enciclopedia.cat/materia/teatre?page=164

Vocabulari teatral. Enllaç a una pàgina web on hi ha molts termes i el vocabulari emprat
al món teatral.
https://www.slideshare.net/lacaretateatre/vocabulari-teatral/19?smtNoRedir=1
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El lèxic del teatre. Pàgina web on hi trobem terminologia teatral confeccionada per les
oficines de promoció del teatre en valencià (Diputació i Generalitat Valencianes)

https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/gabinet/campanyes/campanyes_anu
als/2008_Lexic_Teatre.pdf

 El Gran Teatre del Liceu:
Pàgina que dóna accés al web del Gran Teatre del Liceu. Hi podem trobar imatges de
l’edifici i la història del Teatre; la programació de la temporada i la del Petit Liceu.
http://www.liceubarcelona.cat/ca#
La bomba del Liceu (2010). Document que mostra moltes veus especialitzades que
expliquen els fets històrics del Liceu, partint de la bomba llençada per l’anarquista
Salvador (1893). (1:23:50)
https://vimeo.com/95967928
El Gran Teatre del Liceu (2010). Vídeo que dona una visió general de la seva història
i equipaments. (3:27)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=LMyX43S9iFM
El apuntador: el susurrador de los cantantes. Lourdes Morgades (2016). Article on
es posa de relleu el treball de l’apuntador.
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/reportajes/27-reportajesarticulos/126-el-apuntador-el-susurrador-de-los-cantantes
Jaume Tribó, mestre apuntador. Vídeo emès en el programa Entre Línies, de TV3
(temporada 2010-11) (1:25’’)
https://vimeo.com/77547975

 El Teatro Real de Madrid
Tras el telón. Vídeo per a mestres per fer-se una idea de la complexitat de la producció
d’una òpera i les feines que hi ha darrera el teló (48:16)
https://www.dropbox.com/sh/1naevcuegf2ly15/AABW3Hu2bcaK4k6lhPGUCApa/Tras%20el%20tel%C3%B3n%20(v%C3%ADdeo%20del%20Teatro%20Real)?dl=0&pr
eview=Tras+el+tel%C3%B3n+-+versi%C3%B3n+de+calidad+reducida.m4v
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