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Interior de l'escenari és l'àrea més gran de tot el conjunt del teatre. Té unes
dimensions de 19 metres d'amplada per 17 de profunditat. Té una torre escènica
que s'eleva a 38 metres per damunt del nivell d'escena i s'enfonsa a 16 metres per
sota. Està preparat per a poder representar simultàniament dos o tres títols
d'òperes diferents, amb boxes i mecanismes que contenen escenografies ja
muntades
La Sala d'assaig Mestres Cabanes es troba situada sobre la sala Principal. És un
espai amb llum natural que ofereix totes les possibilitats per desenvolupar
qualsevol assaig d'òpera
La Sala Principal del Teatre és una rèplica exacta de la Sala original. Té forma de
ferradura. Fou dissenyada per l'arquitecte Miquel Garriga i Roca l'any 1847. Té un
aforament de 2.292 localitats repartides en 6 plantes: la platea i els cinc pisos "en
voladís".
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.
La sala Foyer és un lloc de descans i trobada durant els entreactes. Permet ferhi espectacles i concerts de petit format. Està situada sota la platea.
L'accés principal del teatre es troba a la Rambla, entre els carrers Unió i Sant Pau.
És la façana històrica del Teatre. Sota els porxos hi ha les taquilles on es venen
les entrades.
El Saló dels Miralls és un espai de descans i de trobada. Les pintures del sostre
representen el déu Apolo en el seu tron amb les nou muses. Hi ha retrats
d'escriptors d'obres de teatre, compositors, cantants, ballarins,...
Darrera les portes d'accés que donen a la Rambla, hi ha el vestíbul. Hi ha tres
escales de marbre que condueixen a la Sala Principal.
La làmpada central es troba situada sobre la sala principal. Les pintures en els
vuit òculs del sostre són obra del pintor Perejaume. Dins de cada òcul hi ha focus i
material tècnic que permeten la il·luminació de l'escenari.

L'orquestra de Gran Teatre del Liceu és formada per quasi un centenar
d'instrumentistes.
Com totes les orquestres dels grans teatres d'òpera d'arreu del món, es situa al
fossat que hi ha entre l'escenari i la platea. Aquest fossat està a dos metres per
sota del pati de butaques, per tal que no tapi la visió de l'escenari.

Director/a musical és el màxim responsable dels aspectes musicals de l'òpera.
Amb la seva batuta dirigeix el ritme de la representació. Dirigeix dalt d'una tarima
ja que l'han de poder veure els membres de l'orquestra i els cantants.
Les indicacions musicals que el director d'orquestra expressa amb el gest són
gravades en unes càmeres internes que es retransmeten en directe des de dintre
l'escenari. Tothom ha de veure i entendre el gest del director musical.


Dibuixa un esquema on es mostri la distribució dels instruments de
l'orquestra simfònica. Utilitza un codi de colors per a visualitzar-la.



Comenteu entre la classe la responsabilitat del director/a
d'orquestra.



Qui és l’actual director musical del Liceu?

 Algunes dades històriques del Liceu de Barcelona (1)

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

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

 L'any 1873 començà la instal·lació de l'enllumenat elèctric de l'edifici.

 Des dels seus inicis el Gran Teatre del Liceu va destacar per les
representacions operístiques, -Rossini, Donizetti, Bellini i Verdi-, i per
una gran fascinació per la veu humana.

A finals del segle XIX el Liceu s'havia
convertit en un aparador de la burgesia
catalana. La societat catalana estava marcada
per molts conflictes de classe, fruit del procés
industrial. El novembre de 1893 l'anarquista
Santiago Salvador llençà dues bombes a la
plata que ocasionares 20 morts i molts ferits.

 Algunes dades històriques del Liceu de Barcelona (2)

L'any 1901 neix l'Associació Wagneriana,
entitat que promourà la difusió de les
òperes de R. Wagner. Barcelona era la
capital del wagnerianisme fora d'Alemanya.



Durant la guerra civil (1936 -1939) el Teatre del Liceu es
converteix 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 ,-M. Caballé, Victòria dels Angels, R. Tebaldi...- i per
l'ampliació del repertori amb òperes de l'est d'Europa.



L'any 1.981 es crea el Consorci del Gran Teatre del Liceu, amb
participació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona, la Societat de Propietaris del Gran Teatre del Liceu,
la Diputació de Barcelona i el Ministerio de Cultura. El Consorci
disposa de més localitats d'abonament i pot replantejar-se una
política de difusió i de recuperació de públic.
El 31 de gener de 1994 un incendi destrueix
totalment l'edifici del Liceu. Es proposa la
reconstrucció 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
gràcies al nou finançament d'una Fundació que
es gestiona amb aportacions econòmiques
privades.

 L'òpera és el resultat d'un treball d'equip, en el qual és imprescindible la
col·laboració de molts i diversos professionals. Coneguem-ne alguns i
defineix el treball que fan:
El cor: Conjunt vocal d'homes i dones
encarregat d’interpretar els
passatges musicals - escènics que
cada òpera requereix.
El cor del Liceu té unes setanta veus.

L’escenògraf:

La tramoia:

L'apuntador:

L'equip d'utillatge (attrezzo):

Visita el web del Gran Teatre del Liceu (visita virtual) i extreu-ne les respostes
que et plantegem a cadascun d'aquests espais del Teatre .

http://www.liceubarcelona.cat/ca

_______________ és l'àrea més gran
de tot el conjunt del Teatre. S’ s'eleva
40 metres per damunt del nivell
d'escena i s'enfonsa 24 metres per sota
d'aquest nivell.

La sala ___________, és una cafeteria
durant els entreactes i s'utilitza també
com a sala per a concerts i
representacions de petit format.

El _______ _____ _________ , salvat
de l'incendi de 1.994, és un espai que
conserva intacta l'atmosfera de l'antic
Teatre del Liceu.

La Sala del Teatre té un aforament de
_____________ localitats, repartides
amb la platea i cinc plantes.

Nom:_________________________

Data: _______________

T’agrada seguir el fil argumental d’una història, d’una obra de teatre o d’una
pel·lícula? Has somniat alguna vegada en ser actor o actriu i fer representacions
amb vestits de debò i decorats fantàstics?
Doncs segur que t’agrada l’òpera.
L’òpera és una representació de teatre on els personatges expliquen una
història cantant. Una de les maneres que tenen per expressar-se és cantant una
ària.
Ària: és una melodia en la que un/a cantant exposa un sentiment, acció i/o
emoció en l’òpera.
Escolta la història d’Orfeu del compositor italià Claudio
Monteverdi (1567 - 1643).
Diuen que les melodies que entonava Orfeu emocionaven fins
i tot el déus de l’Olimp.
Orfeu canta una ària quan rescata la seva estimada Euridice
dels Inferns. Entendràs els sentiments d’esperança, alegria i
por que la música vol transmetre.

Qual onor di te fia degno,
mia cetra onnipotente,
s’hai nel tartareo regno
piegar potuto ogni
indurata mente?
Luogo avrai
fra le più belle
imagini celesti ond’al
tuo suon le stelle danzeranno
in giri or tardi or presti.
Io per te felice appieno,
vedrò l’amato volto,
e nel candido seno
de la mia donna oggi sarò raccolto.
Me mentre io canto, ohimè!
chi m’assicura
ch’ella mi segua?
Ohimè!
Chi mi nasconde de l’amate pupille
il dolce lume?



Quin honor no és digne de tu,
lira meva omnipotent,
si en el regne tàrtar
has pogut commoure totes
les endurides ments?
Tindràs un lloc
entre les més belles
imatges celestes, on,
al teu so, les estrelles ballaran,
fent girs lents o vius.
Jo, plenament feliç gràcies a tu,
veuré el rostre estimat
i en el càndid pit
de la meva esposa seré avui acollit.
Però mentre jo canto, pobre de mi,
qui m’assegura
que ella em seguirà?
Pobre de mi!
Qui m’amaga la dolça llum
de les estimades pupil·les?

Crea un codi amb els sentiments que has copsat. Intenta pintar les frases
amb colors diferents, que mostrin el canvi d'actitud d'Orfeu.

Nom:_________________________

Data: _______________

El compositor anglès Henry Purcell (1659-1695) va
composar l'òpera Dido i Enees. Escolta la seva
història i escriu el nom dels personatges més
importants:




L'ària que escoltaràs té per títol:
Fear no danger to ensue (No tinguis cap por). La canta la germana de Dido i una
dama. A la repetició s'hi afegeix un cor mixt.



Segueix el tema A en la partitura:



Completa l'esquema formal de l'audició amb les repeticions:

A



B

C

A

C

Pinta amb vermell el fragment interpretat per les dues sopranos; amb blau
el que canta el cor mixt.

Nom:_________________________

Data: _______________

Wolfgang Amadeus Mozart neix a Salzburg el 27 de
gener de 1756. El seu pare , músic i compositor, va ser
el seu primer mestre. Des de molt petit va mostrar
unes extraordinàries capacitats per a tocar el
clavicèmbal, el violí i fer composicions musicals. Les
seves primeres obres són de quan tenia quatre anys.
Amb el pare i la seva germana van viatjar per les
principals corts d'Europa: Viena, Milà, Florència, Roma,
Venècia, París..., on donaven concerts i demostracions
del seu talent. En aquests viatges va tenir la possibilitat d'aprendre molt.
W. A. Mozart ens ha deixat escrites més de 700 obres; vint-i-una són òperes.
Escoltarem i llegirem el cant de Papageno de La flauta màgica (1791), òpera
escrita l'últim any de la seva vida.

El text és cantat en alemany i exposa el desig de l'ocellaire per trobar una dolça
Papagena que l'estimi i el faci feliç.


Quantes estrofes ha cantat el baríton Papageno? __________________



Quin instrument musical acompanya sempre a Papageno? ______________



A l'última estrofa hi intervé l'instrument de broquet: _______________

Nom:_________________________

Data: _______________

Gaetano Donizetti (1797 - 1848) és un autor molt

prolífic, va compondre unes 70 òperes en uns 25 anys
actius de carrera. Diuen que era més ràpid escrivint la
música que els seus llibretistes escrivint el text.
L'òpera a Itàlia era la forma més popular d'anar a
teatre als segles XVIII i XIX; si el públic assistia a les
representacions, els músics havien d'escriure noves
òperes.
L'òpera més popular de Donizetti és L'elisir d'amore
(1832).

Argument de L'elisir d'amore :
El jove camperol Nemorino està enamorat de la rica pagesa Adina, però la seva
timidesa l'impedeix apropar-s'hi i dir-li que l'estima. Nemorino troba valor quan ha
begut una poció màgica, que segons diu el seu venedor ambulant, Dulcamara, fa que
les noies s'enamorin de qui la beu. La poció resulta ser vi de Bordeus i el jove
parlarà més del normal. Després de situacions còmiques, la jove Adina declara el
seu amor a Nemorino.
L'ària per a tenor líric Una furtiva llàgrima descriu les sensacions que el jove
Nemorino sembla intuir en la seva estimada Adina.
Una furtiva lacrima
negli occhi suoi spuntó...
Quelle festose giovani
invidiar sembrò...
Che più cercando io vo?
M'ama, sì, m'ama, lo vedo.
Un solo instante i palpiti
del sou bel cor sentir...
i miei sospir confondere
per poco a' suoi sospir!...
I palpiti, i palpiti sentir!
Confondere i miei co' suoi sospir!
Cielo, si pupo morir;
di più non chiedo, non chiedo, Ah!
Cielo...
di più non chiedo.
Si può morire, si può morir d'amor.



Una furtiva llàgrima
ha escapat dels seus ulls.
Semblava que envejava
les festes joves.
Què més puc demanar?
M'estima, m'estima, puc veure-ho!
Si sols un instant
pogués escoltar el batec del seu cor,
i confondre els meus sospirs
pels seus sospirs, un moment...
Escoltar el seu batec!
Confondre el meu batec amb els seus!
Cel, poder morir,
no demano res més, res més, Ah!
Cel...
No demano res més.
Si puc morir, morir d'amor.

És una ària: m __ l __ n __ ò __ l __ c __ i molt l __ n __ a.

Nom:_________________________

Data: _______________

Les melodies de Giuseppe Verdi (Le Roncole, 1813 - Milà, 1901) eren tant populars
a Itàlia que s'escoltaven en els orguenets a les places dels pobles i les cantaven la
gent del carrer.
Aida (1870) és l'òpera més representada la Liceu de
Barcelona amb més de 410 representacions.
La Marxa triomfal és un dels moments més cèlebres de la
història de l'òpera. Pertany a l'inici del segon acte. S'hi
exposa la victòria dels egipcis per damunt dels etíops. La
seva posada en escena ha suposat espectaculars
muntatges, amb l'aparició de cavalls, elefants, nombrosos
figurants...
És una marxa amb un marcat pas rítmic, per a ser caminada
pels actors i figurants. Els instruments de broquet són els protagonistes més
destacats de l'orquestra.


Segueix la partitura de la marxa triomfal:

Treballs de recerca:
L'òpera Aida va ser un encàrrec oficial del Govern Egipci per a la inauguració del
Canal de Suez.


Busca on és el canal de Suez i escriu l'any que es va obrir : _________

Nom:_________________________

Data: _______________

La persona que dissenya de vestuari té com a responsabilitat dibuixar dels
figurins d'una òpera en paper. És la persona coneixedora de l'estil, roba, colors,
detalls de cada època i cada personatge.
Els figurins estan fets tenint en compte tots els detalls: barrets, sabates,
complements...-; serveixen de mostra per a la confecció dels vestits.

Aquests dos figurins són
antics; es van utilitzar per
fer el vestuari de Aida i
Radamés de l'òpera de
Verdi.



Fes de nou dos figurins per Aida i Radamés amb l'estil, roba, colors i detalls
que més t'agradin.

Nom:_________________________

Data: _______________

Richard Wagner (Leipzig, 1813 - Venècia 1883) es va dedicar
exclusivament a la composició de 13 òperes.
Fins l'arribada de Wagner l'òpera es representava amb la sala
completament il·luminada. És ell qui per primera vegada exigeix
que s'apaguin els llums, per tal de centrar l'atenció del públic
vers la música i les veus de l'òpera; l'escenografia amb les
llums, els decorats i el vestuari...
La primera vegada que es va deixar la platea i els primers pisos
del Liceu a les fosques fou per l'estrena d'una òpera de Wagner l'any 1899.


Trobes correcta la decisió de compositor de deixar la sala sense llums?
Perquè?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Posa atenció a la història del cavaller de l'armadura de plata: Lohengrin (1848).
És una història de l'època medieval alemanya que explica com la dama Elsa és
salvada per un cavaller desconegut. Elsa i el cavaller sense nom, es declaren l'amor.
Ell li posa una sola condició: -Mai em preguntis ni el meu nom ni d'on vinc.



Segueix el tema del Cant nupcial de l'òpera Lohengrin de Wagner en
partitura:



Pinta les dues frases del tema en dos colors diferents: la primera
suspensiva (vuit compassos) i la segona conclusiva (vuit compassos).



La marxa nupcial de Mendelssohn també és molt coneguda. Saps com sona?

Nom:_________________________

Data: _______________

L’òpera és una representació de teatre on els personatges expliquen una
història cantant.

Escolta la història de Turandot (1926) del compositor italià
Giacomo Puccini (Lucca, 1858 - Brusel·les, 1924).
El dilluns 11 d'octubre de 1999 el Gran Teatre del Liceu
reobria les seves portes després del gran incendi de 1994.
Turandot va ser la primera representació que es va fer al nou
Liceu.

Completa l'argument de l'òpera:
Turandot és la princesa la més bella de __________; es casarà amb el príncep
que resolgui els seus tres ___________ : esperança, sang i Turandot. Un príncep
desconegut, enamorat de Turandot, resol els tres enigmes.
Mirant-la fixament als ulls, li exposa que ell no l'estimarà mai per la força, sinó per
________. Li proposa sols un enigma, que si l'encerta no caldrà que es casi amb ell.
Haurà d'endevinar ______________________. Ningú dorm per tal d'esbrinar el
nom del desconegut (Nessun dorma).
El príncep li recrimina el seu odi; ella el mira. La princesa transforma el seu orgull
en amor. Davant la seva nova tendresa el príncep li confessa el nom: Calaf.
Turandot convoca a l'Emperador i al poble, doncs ha vençut. Davant tota la
concurrència diu que el nom del desconegut príncep és ____________.



Fes el dibuix del moment de la història que t’hagi agradat més.



Posa-hi títol.

Nom:_________________________

Data: _______________

Busca la cronologia d'aquests autors d'òperes i ordena'ls segons la data del seu
naixement.
Purcell



( _____ - _____)
Rossini



( _____ - _____)
Verdi



( _____ - _____)

Wagner



( _____ - _____)
Mozart



( _____ - _____)
Puccini



( _____ - _____)

Montverdi



( _____ - _____)
Donizetti



( _____ - _____)
Bizet



( _____ - _____)

Nom:_________________________

Data: _______________

Completa el nom/cognom i subratlla la tessitura d'aquests/es cantants d'òpera

Alfredo ____________

baix - baríton - tenor

Montserrat _________
mezzosoprano - soprano

________ dels Àngels
contralt - soprano

Josep _____________
baix - baríton - tenor

____________ Domingo
baix - baríton - tenor

Ainoa____________
soprano - contralt

_________ Berganza
mezzosoprano - contralt

Jaume _____________

Lucciano
____________ baix baríton - tenor

baix - baríton - tenor

Nom:_________________________

Data: _______________

 Llegeix aquesta nota de premsa i completa programa de mà amb les
dades que hi manquen.
Avui, 11 d'octubre de 2002, s'ha representat l'òpera Turadot de Giacomo Puccini. En el
repartiment de les veus solistes volem destacar el paper de la princesa Turandot
interpretat per Victòria del Àngels; el seu pare, l'emperador xinès Altoum, ha estat el
tenor Josep Carreras. El príncep tàrtar Calaf ha anat a càrrec del tenor Jaume Aragall. Els
tres ministres xinesos Ping, Pang i Pong eren: el baríton Joan Pons i els tenors Plácido
Domingo i Luciano Pavarotti. La diva Montserrat Caballé ha protagonitzat l'esclava Liú. El
rei tàrtar Timur ha estat cantat pel baix Kurt Moll.
Núria Espert ha treballat la direcció escènica dels personatges. Mercè Paloma ha
confeccionat l'escenografia i el vestuari. La il·luminació ha estat a càrrec de l'Albert
Faura. Bertrand de Billy ha protagonitzat la direcció musical de l'òpera.

Turandot de

___________________

________________



Victòria dels Àngels

Calaf



_________________________

_________________



Montserrat Caballé

Timur



_________________________

Altoum



_________________________

Ping



Joan Pons

Pong



Luciano Pavarotti

Pang



_________________________

Direcció __________



Bertrand de Billy

Direcció d'escena



____________________

_____________ i vestuari



Mercè Paloma

Il·luminació



____________________



Gran Teatre del Liceu

Producció

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

