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Presentació
Una fletxa, una poma, un nen, l’aventura d’un valent ballester... són les imatges més
immediates que els infants tenen de Guillem Tell. Saben, per tradició oral i popular,
que fou un senyor que va tirar una fletxa a una poma que estava damunt del cap d’un
nen. El que desconeixen són els motius; tampoc saben que era un llegendari heroi de
la independència Suïssa en temps de l’època medieval. A partir de la participació en
l’espectacle que els ofereix el Petit Liceu, descobriran també que Guillem Tell és el
protagonista d’una òpera escrita per Gioacchino Rossini.
L’espectacle comença a partir d’una tropa de comediants i músics que entren a escena
com si arribessin a la plaça d’un poble. Són un grup d’artistes que viatgen explicant la
llegenda de Guillem Tell: entre tots ho fan tot! S’instal·len a l’escenari i a partir
d’objectes, titelles i ombres, van representant els diversos personatges i situacions de
la llegenda:






com els austríacs destrueixen el petit poble suís on viu en Guillem Tell,
com aquest fa front als austríacs,
de l’àvida punteria que té per salvar la vida al seu fill,
de com cau presoner a mans del tirà Gessler,
com aconsegueix la llibertat i s’inicia la revolta dels pobles suïssos contra els
austríacs.

A nivell estètic, l’espectacle es submergeix plenament en el segell de la Companyia
de Comediants La Baldufa. Se situa en un univers intemporal inspirat en l’època
medieval, amb una proposta escènica acurada, al servei de l’espectacle. Mostra tot un
seguit de tècniques artístiques: titelles, ombres xineses, objectes, projeccions
d’animació audiovisual…, amb el llenguatge de la farsa i de l’humor com a eixos
vertebradors. A partir d’una història dramàtica, han aconseguit un relat còmic, on els
personatges dolents són molt dolents i els bons s’uneix a l’entorn de Guillem, l’heroi
del poble que lluita sense cap més arma que la que dóna la bellesa de la terra on
viuen.
La música té el segell de la darrera etapa rossiniana, però ni la temàtica ni les
coloratures, ni les melodies ens recordaran les òperes bufes amb les que ens té
habituats Rossini al Petit Liceu (El Superbarber de Sevilla i La Ventafocs). L’òpera
Guillem Tell és un cant a la llibertat, a la lleialtat entre pobles, a la lluita desesperada
però mai desesperançada d’un petit poble que avança amb la força de la seva unió. La
música està farcida de concertants a tres i quatre veus en la que els protagonistes
ens expressen els seus sentiments, pors i somnis. Les melodies estan impregnades de
coratge i harmonia; sovint ens recorden himnes patriòtics. Caldrà posar molta atenció
a l’acció i a l’expressió dels personatges, a tot el que succeeix a escena; caldrà
entreveure i entendre el què ens expressen amb les seves paraules fetes Música.
L’Albert Romaní ha fet una acurada adaptació i reducció de l’òpera original. De les
quatre hores que té l’Òpera Històrica, n’ha fet una de nova d’uns 65 minuts,
entenedora i adequada als infants d’entre 6 i 11 anys. Hi ha inclòs la participació
cantada de l’alumnat, fent que es sentin part activa de l’òpera, que es transformin en
els habitants dels pobles en revolta.
Veure partitures a l’apartat: Guillem Tell, versió La Baldufa (pàg.: 21) i a les activitats
per als grans (pàg.: 61) :


Amics d’aquesta pàtria



Jurem amb tot l’honor
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La Guia didàctica que us presentem està centrada en els àmbits:


Gioacchino Rossini
Mostrem els trets més rellevants de la seva vida i obres. També donem algunes
anècdotes que ens revelaran el sentit de l’humor del compositor belcantista, que
poden il·lustrar i apropar, de manera divertida, la biografia del compositor a
l’alumnat.
Aportem una taula cronològica amb alguns fets històrics de l’època de Rossini
com a compositor, entre els anys 1792 – 1829.



Guillem Tell: Versió La Baldufa (2012)
En aquest context exposem l’argument de l’òpera que escoltem al Petit Liceu,
realitzada per la Companyia La Baldufa. La presentem en dos formats: conte i
teatre, dues fórmules ideals per ajudar a viure i conèixer la història del
protagonista i els personatges que l’acompanyen. S’hi inclouen les partitures dels
fragments més emblemàtics; algunes de les melodies les podem ensenyar a
l’escola per tal que seguin reconegudes per la mainada durant la representació.
En aquest apartat s’hi presenten els creadors que han fet possible l’adaptació i
posada en escena de l’òpera.



Guillem Tell: Gran Òpera Històrica
Aquest bloc és per aquelles persones que vulguin saber més: aprofundeix en
l’argument, les veus i els protagonistes de la Gran Òpera de Rossini, la que té
quatre hores de durada.
També hi destaquem alguns dels moments musicals més emblemàtics.



Propostes de treball
Proposem un conjunt d’activitats didàctiques, subdividides en dos apartats, que
responen a diferents graus de dificultat: unes per a l’alumnat més petit i unes altres
per a l’alumnat més gran.
Totes les fitxes aporten propostes ampliables i obertes a qualsevol modificació.



Materials de suport
Hem incorporat un seguit d’enllaços a Internet per ampliar continguts sobre Rossini
i la seva obra i per conèixer el llegendari Guillem Tell. També hem indicat una
sèrie d’enllaços de fàcil accés al servidor YouToube que recullen moments
musicals claus de la Gran Òpera.
Hi aportem un llistat lectures de diferents contes i versions del protagonista suís,
així com una colla de llibres per endinsar-nos en el coneixement del món de
l’òpera.
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L’autor
Gioacchino Rossini
gi o
 Vida i òperes de G. Rossini
 El sentit de l’humor de G. Rossini
 Fets històrics a l’època de Rossini
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Vida i òperes de G. Rossini
Gioacchino Rossini va néixer un 29 de febrer de 1792 (dia
de traspàs!) a la ciutat italiana de Pesaro, en plena època de
Revolució Francesa, quan les tropes de la República gala la
van envair per la força i s’estengueren per moltes ciutats
d’Itàlia.
La modesta família de Rossini es dedicava a la música: el
pare era el trompetista del poble, treball que compaginava
amb el d’inspector d’escorxadors; la mare era una cantant de
segona fila, que havia d'aprendre's els papers de les òperes
de memòria, perquè no sabia llegir música.
Gioacchino tenia molt bona veu i va mostrar des de molt jove unes notables aptituds
musicals. A més va poder tenir accés a moltes representacions d'òpera amb la seva
mare.
Als 14 anys Rossini va ser admès a l'Acadèmia Filharmònica de Bolonya. Allí
pogué estudiar música i consultar les obres de Mozart i Haydn. L'Acadèmia de
Bolonya era l'únic lloc de tot Itàlia on es podien trobar les partitures dels dos músics
alemanys. El seu estudi li permeté millorar les nocions de llenguatge musical.
Rossini amplià l’orquestra, donant més importància als instruments de vent, fins
aleshores poc presents en les orquestres italianes. Aportà a l’orquestra una sonoritat
més potent amb la incorporació de crescendos i diminuendos, que fan que la música
vagi progressivament de la tensió al relaxament, canvis molt apreciats per
l’espectador.
El mateix any d’ingrés a l'Acadèmia, el 1806, Rossini escriuria la seva primera òpera:
Demetrio e Polibio, que no va ser representada fins l’any 1812.
L’any 1810 un teatre d’òpera de Venècia li va encarregar una òpera bufa en un sol
acte: La cambiale di matrimonio. La representació va ser un èxit de públic. Amb 18
anys començava la seva carrera com a compositor d’òpera professional.
Dels divuit als vint-i-set anys va compondre i estrenar 30 òperes. Les òperes
bufes ―còmiques― més conegudes i interpretades actualment són: L'italiana in
Algeri (L'italiana a Alger - 1813), Il turco in Italia - (El turc a Itàlia - 1814), Il barbiere
di Siviglia (El barber de Sevilla -1816) i La Cenerentola (La Ventafocs - 1817).
Les òperes de Rossini el van fer famós per tot Itàlia.
Val a dir que les òperes bufes eren molt esperades
pel públic italià de finals del segle XVIII i principis del
XIX. Els empresaris de les principals teatres
europeus (Venècia, Milà, Nàpols, Roma, Viena,
París...) demanaven constantment als compositors
de moda, nous repertoris per encàrrec, per tal
d’omplir les temporades amb nous espectacles. Se li
ha de reconèixer ser el màxim exponent del bel
canto (gènere musical que dona més importància a
la bellesa melòdica que al drama o la profunditat
emocional dels personatges).
Les darreres 10 òperes van ser escrites en 9 anys, un període de temps més
tranquil en comparació amb les 30 primeres òperes, escrites sols en 10 anys!
En aquella època Rossini viatjà per Europa, Viena, Londres, Itàlia...., on a més
d’augmentar la seva fama, guanyà molts diners fent concerts privats a l’alta burgesia
europea i donant classes de música.

7

Excel·lents solistes dominaven les seves àries plenes de coloratures, temps ràpids,
notes molt agudes i sobtats crescendos.
De fet, Rossini acostumava a escriure per a veus
conegudes, com la soprano espanyola Isabella
Colbrand, que fou la seva primera esposa. Tot i
així, el compositor no permetia ornamentacions
improvisades, esperava que els solistes cantessin,
de forma precisa, allò que ell havia escrit.
L’any 1824, quan ja era reconegut a tota Europa,
es va traslladar a París, on la monarquia francesa li
va oferir un contracte vitalici i la possibilitat de
compondre deu òperes que s’estrenarien a L'Òpera de París. Era una temptadora
oferta econòmica! L’òpera Il viaggio a Reims (1828) és un dels exemples d’aquella
etapa de compositor.
Guillem Tell (1829) fou la seva darrera composició operística, realitzada i estrenada a
París.
La Revolució de Juliol de 1830 va fer caure la monarquia francesa i va suposar-li la
cancel·lació del seu contracte amb l’administració Borbònica. Van ser temps difícils,
amb demandes judicials contra l’Estat francès; si a això li sumem una llarga malaltia
(sífilis) i el deteriorament de la seva relació amb Isabella Colbrand, podrem entendre el
seu estat d’ànim entre els anys 1830-40. Per aquests motius i d’altres que es
desconeixen, es va retirar com a compositor als 38 anys. A partir d’aleshores es va
dedicar a ell mateix. A mesura que es va anar fent gran i es va recuperar de la seva
salut, es va dedicar a la bona vida i als bons aliments, recollia el fruit de la seva fama.
Va viure fins els setanta-sis anys sense tornar a crear novetats musicals importants,
però envoltat d’admiradors/es que el festejaven. Morí a Passy, prop de París, el 13 de
novembre de 1868. La majoria de les seves creacions van restar en l’oblit, entre
d’altres motius per l’impuls romàntic - verista dels darrers anys del segle XIX i d’altres
estètiques més modernes. No va ser fins els anys 1960, amb l’estudi i recuperació de
les òperes de tots els temps, que es van tornar a escoltar les òperes de Rossini.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rossini

El sentit de l’humor de G. Rossini
Rossini era una persona amb molt sentit de l'humor. Hi ha
recollides moltes anècdotes que insinuen que les deixava
anar tal qual, sense embuts ni miraments.



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



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



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



Il Barbiere di Siviglia: diuen que va escriure
aquesta òpera en 13 dies. Gioacchino Rossini
tenia 23 anys. El dia de la seva estrena (20 de
febrer de 1816) l’òpera tingué una acollida
particularment negativa. Van convergir-hi diversos factors en el fracàs: incidents
escènics (guitarres desafinades, cantant que cau i comença a sagnar pel nas, irrupció
d'un gat sobre l'escenari...) i sobretot la presència a la sala de nombrosos enemics de
Rossini, confabulats per provocar un escàndol a base de xiulets i crits. Malgrat tot,
l'endemà, el públic de El Teatro Argentina de Roma va acceptar escoltar de nou l'obra i
ben aviat va ser un èxit. Els aplaudiments del públic van confirmar el triomf de Rossini,
que va ser portat enlaire fins a casa seva.



Domenico Barbaia, famós empresari del Teatre San Carlo
de Nàpols, l'any 1816 va encarregar una òpera al jove
Rossini, considerat el millor compositor d'òperes del moment.
Per tal que pogués realitzar Otello amb comoditat, li va deixar
el seu Palazzo Berio. Amb 24 anys Rossini va acceptar el
compromís. L'hoste es va convidar durant sis mesos al palau
del bon Barbaia, menjant i bevent amb companyia de bons
amics. Va arribar un moment en què l'empresari se'n va atipar
i una nit els criats el van raptar i el van tancar a una habitació
solitària. Rossini va quedar amb una ració de macarrons
bullits i aigua fins que no acabés la feina, que segons diuen encara no havia ni
començat. Amb vint-i-quatre hores va composar l'obertura i pocs dies després els tres
actes de l'òpera, que sols tenien d'original els números 1, 2 i 3. Barbaia no sabia
música i el jove Rossini havia repetit tota l'obertura moltes vegades. Així va recobrar la
llibertat i va poder menjar els macarrons trufats que tant li agradaven!



Quan Rossini tenia 37 anys va escriure la seva darrera òpera: Guillem Tell. Es va
estrenar a París i fou un èxit, però amb el pas del temps i degut a la seva llarga durada
(4 hores), va deixar de representar-se. Anys més tard, a França, va posar-se “de
moda” representar en una sola vetllada, fragments populars de diferents òperes, de
manera que el segon acte de Guillem Tell es representava sovint, però rarament es
feia l’òpera sencera. Quan al final de la vida de Rossini se li va comunicar que es
cantaria de nou el segon acte de Guillem Tell, va respondre amb la ironia que el
caracteritzava:
- De debò? El segon acte sencer?
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Fets històrics des de 1792 a 1829, època de Rossini compositor

Rossini


Naixement de G. Rossini
a Pesaro, el 29 de gener.

Any

Fets històrics

1792


El 2 de gener s’estrena el Rèquiem KV 626 de
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).



El 9 de gener es fa el primer vol en globus per
l’aeronauta francès Jean Pierre Blanchard, que en
46 minuts va volar des de Filadèlfia a Deptfort.



El 8 de novembre, El Museu del Louvre va obrir
les portes al públic.

1797



El 31 de gener neix el compositor austríac Franz
Schubert.

1798



L’any 1798 Beethoven composa la Sonata per a
piano en Sol major op. 14 i Haydn composa La
Creació.

1799



El 15 de juliol de 1799 es descobreix La Pedra
Rosetta a Egipte, fet que permetrà desxifrar els
jeroglífics egipcis.

1800



L’any 1800 Francisco de Goya pinta La Maja nua.

1793
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Rossini



Rossini va ser admès a
l'Acadèmia Filharmònica
de Bolonya.

Any

Fets històrics

1801



El 3 de novembre neix el compositor italià
Vincenzo Bellini.

1802



Victor Hugo neix el 26 de febrer.

1803



El 31 de desembre neix Hector Berlioz.

1804



El 2 de desembre es celebra la Coronació de
Napoleó Bonaparte com a Emperador de la
República Francesa.



El 18 de febrer el poeta i dramaturg alemany
Friederich Schiller acaba la seva obra Wilhelm
Tell.



El 28 de febrer entren les tropes franceses a
Barcelona i el 2 de maig el poble de Madrid
s’aixeca contra les tropes de Napoleó. Goya
immortalitzarà aquella data en el quadre Els
afusellaments del 3 de maig (1814).

1806

1808
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Rossini

Any


El 3 de febrer neix el compositor alemany Fèlix
Mendelssohn; el 12 de febrer del mateix any neix
el naturalista britànic Charles Darwin.



El 31 de maig mor el compositor austríac Joseph
Haydn.



L’1 de març neix a Zelazowa Wola, Polònia, el
pianista i compositor Frédéric Chopin.



El 8 de juny neix el compositor alemany Robert
Schumann.

1811



El 22 d’octubre de 1811 neix el compositor
hongarès Franz Liszt.

1812



A l’octubre L. van Beethoven acaba la seva 8ª
simfonia.



El 7 de febrer neix l’escriptor britànic Charles
Dickens.



El 22 de maig neix Richard Wagner i el 9
d’octubre en Giuseppe Verdi.

1809





L'any 1810 un teatre
d'òpera de Venècia li va
encarregar una òpera
bufa en un sol acte: La
cambiale di matrimonio.

El 22 de maig de 1813
Rossini estrena
L’Italiana in Algeri a
Venècia.

Fets històrics

1810

1813
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Rossini

Any
1815



El 20 de febrer de 1816
es presenta a Roma Il
barbiere di Siviglia.

1816



El 25 de gener de 1817
estrena al Teatre Valle de
Roma: La Cenerentola.

1817

1819

Fets històrics


El 23 de desembre de 1815 neix l’enginyer i
urbanista català Ildefons Cerdà.



El 28 de setembre de 1819 neix a Figueres Narcís
Monturiol, intel·lectual i inventor del primer
submarí tripulat.



L’any 1821 visita Viena
per l’estrena de Zelmira i
coneix Beethoven, amb
qui no va establir
relacions cordials.

1821



L’any 1824, reconegut a
tota Europa, Rossini es
va traslladar a París.

1824



A principis d’any L. van Beethoven dóna per
finalitzada la seva 9ª simfonia.

1827



Mort de L. van Beethoven, el 26 de març.
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El 3 d’agost Rossini
estrena a París Guillem
Tell.

1829



El poeta J. W. von Goethe estrena la seva obra
Faust el 19 de gener.



L’11 de març Felix Mendelssohn dirigeix La
Passió segons San Mateu de J.S. Bach, per
primera vegada després de la mort del compositor.

En aquells anys s’estava pintant:



El carro de farratge de John
Constable



Pintures Negres de Goya
(L’aquellarre)



Ulisses ridiculitzant
Polifem de J. M. W. Turner



La llibertat guiant al poble
d’Eugène Delacroix

1821

1823

1829

1830
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Guillem Tell
Versió La Baldufa
(2012)
 Argument
 Fitxa artística
 Expliquem la història
 Fem una obra de teatre
 Els creadors de l’adaptació
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Argument
La història de Guillem Tell té tantes mirades com narradors l’han volgut explicar. Als
personatges de llegenda se’ls fa difícil aconseguir una versió històrica; la visió literària
sempre emmascara un fets que podrien o no haver estat reals.
La companyia La Baldufa ha creat una nova versió de Guillem Tell (any 2012) que
s’identifica de lluny amb l’òpera de Rossini, entre d’altres motius perquè el llibret ha
hagut d’escurçar-se tres hores, per poder ser adaptat al públic infantil. També la Gran
Òpera Històrica de Rossini (1829) va modificar-se en relació a la narració que va ferne el seu creador Schiller (1804). El que realment ens aproparà i recordarà l’autor
belcantista seran els fragments musicals, seleccionats per Albert Romaní.
Heus aquí la història que ens han recreat la Companyia La Baldufa de Lleida, amb
l’adaptació al català d’Enric Pinyol. Podeu fer-la vostra i explicar-la als infants de les
vostres aules.
Si voleu conèixer la història que narra la Gran Òpera del compositor italià, haureu de
llegir l’apartat: Guillem Tell: Gran Òpera Històrica (pàg.: 33).

Fitxa artística
Música:
Adaptació dramatúrgia i Direcció:

Gioacchino Rossini
Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan
(Companyia La Baldufa)

Adaptació musical:

Albert Romaní

Adaptació del text:

Enric Pinyol

Direcció musical:

Olga Kharitonina

Direcció d’actors:

Ramon Molins

Disseny d’escenografia, vestuari i
il·lustracions:
Disseny il·luminació:
Animació audiovisual:
Construcció escenografia i atrezzo:
Vestuari:
Producció La Baldufa:
Col·laboració:

Nova producció:

Carles Pijuan

Miki Arbizu
Litosfera
Juan Manuel Recio, Joan Pena i Xevi Planas
Teresa Ortega
Amàlia Atmetlló
Teatre l’Amistat de Mollerussa, Escola de
Música L’Intèrpret, Aula Municipal de Teatre de
Lleida
Gran Teatre del Liceu
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Repartiment
Guillem Tell (Baríton):
Eduvigis (Mezzosoprano):
Jemmy (Soprano):
Gessler, Leutold i Meltchal (Baix):
Melcthal i acomodador:
Comediant:

Xavier Mendoza o Toni Marsol
Marta Valero o Montserrat Bertral
Maia Planas o Helena Abad
Pep Ferrer o Xavi Fernàndez
Emiliano Pardo o Carles Pijuan
Enric Blasi o Ferran López

Músics
Piano:
Flauta / Piccolo:
Trompa:

Manel Ruiz o Olga Kharitonina
Jaume Cortadellas
Pau Valls

Expliquem la història
La història ens porta a mitjans del segle XIV al poble d’Altdorf, un llogarret del cantó
d’Uri, Suïssa. La gent del poble hi viu feliç, s’estima la seva terra i cadascú, en el seu
ofici, treballa amb responsabilitat:
Mireu quin bell paratge
voltat de grans muntanyes,
vestit de prades verdes,
banyat d'un llac pregon.
Mireu la nostra terra,
que bella, rica i plena.
Som gent ben lliure i ferma,
som gent de pau i honor.
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El poble d’Altdorf vivia en harmonia, fins que les tropes austríaques, manades pel tirà
Governador Gessler, van voler sotmetre’ls. En no poder imposar-los els estàndards i
símbols, van fer una gran trencadissa, amb l’amenaça que tard o d’hora tornarien a
imposar les seves lleis. Aquella gent senzilla i molt orgullosa dels seus paisatges, va
reconstruir de nou el poble.
El petit Jemmy, fill del millor arquer de la contrada, no entén els motius que porten als
austríacs a apoderar-se d’una terra que no és seva, tot i així, ajuda a la seva mare
Eduvigis en la reconstrucció de la destrossa.
Mentre treballen s’interpreta aquesta música incidental:

L’arribada de Guillem Tell al poble, alegra per uns instants als atemorits i atrafegats
vilatans. Però la treva es trenca per l’entrada del pastor Leutold, qui explica que en
defensa pròpia ha matat un soldat austríac. En Leutold no podia permetre que un
soldat austríac li prengués la filla.
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El pastor demana ajuda; prega si algú, expert en el maneig d’embarcacions, vol
acompanyar-lo fins arribar a l’illa que hi ha al mig del llac. Sap que si es queda al
poble, el cruel Governador li llevarà la vida.
Guillem, sense pensar-s’ho gens ni mica, s’ofereix:
Company Leutold, estàs de sort,
jo et portaré fins a aquell port.

Tots dos agafen una barca i fugen dels soldats austríacs.
Liderats pel Governador Gessler, arriben de nou al poble els soldats, amb la intenció
de trobar aquell qui ha matat un dels seus. Interroguen Jemmy, Eduvigis i el vell pastor
Meltchal. Ningú delata els dos valents que han marxat en barca. Desesperat, davant la
lleialtat d’aquell tossut poble, el Governador s’endu l’ancià Meltchal.
Gessler segueix amb les seves amenaces:
Farem pillatge,
farem damnatge,
com uns salvatges
sembrem terror.
Sabreu qui mana
o com acaba
qui desacata
el meu furor.

L’esposa i el fill de Guillem Tell no temen res. El seu coratge els empeny a cantar:
Fareu pillatge,
fareu damnatge,
com uns salvatges
sembreu terror.
Busquem empara
en l’esperança
segur que ens salva
el seu valor.
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Gessler s’ha endut el vell i noble pastor, però aquest no delata els seus. La seva ferma
actitud treu de polleguera el tirà Governador qui, sense més, el tira als cocodrils i es
mor.
Davant les constants amenaces a tot el poble i en conèixer la mort del lleial Meltchal,
la preocupada Eduvigis escriu una carta al seu espòs implorant-li que torni. Serà un
missatger a cavall qui li farà arribar les tristes noves.
Molt estimat i enyorat espòs.
Ploro desconsolada perquè els soldats
han arrasat el teu poble. T'imploro:
has de tornar, ets la força que ens cal.
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En llegir la carta, Tell es fa conscient de la greu situació que viu el seu poble, a més,
coneix amb molta tristesa la mort de l’ancià Meltchal en mans del despietat Gessler.
En Guillem i el pastor fugat Leutold es revolten i inicien un pla per acabar amb la
tirania del Governador i els soldats austríacs. Ambdós fan una crida a la gent que viu
prop del llac; els exposen la necessitat de revoltar-se contra els invasors.
Concerten una trobada secreta en un dels boscos prop del llac. És de nit, a tothom els
fa molta por la inestable situació, però entenen que la lluita i la revolta contra els
austríacs és la única solució.
Arriben els pagesos del cantó d’Unterwalden, seguits pels caçadors del cantó de
Schwitz. Finalment, després de travessar amb dificultats el llac, arriben els pescadors
del cantó d’Uri.
En aquest moment de l’òpera, els representants dels tres cantons ens
convidaran a cantar una melodia de revolta. Ens convertirem en la veu dels
pagesos d’Unterwalden, o dels caçadors de Schwitz, o dels pescadors d’Uri,
segons on estiguem asseguts com a públic. Caldrà seguir les entrades –
invitacions al cant- donades pels protagonistes, als diferents cors en fer la
melodia a cànon.
Amics d’aquesta pàtria.
Salut valents amics.
La revolta ha començat.
Lluitarem tots ben units
per la llibertat.
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Cada un dels tres cantons ha estat rebut amb tota solemnitat. La por els embolcalla,
però la força de la unió i els cants els fan forts.
Per segellar aquesta entesa, fan jurament solemne d’aquest compromís.
Aquest jurament cantat també forma part de la participació de l’alumnat que
assisteix a l’òpera. Caldrà aprendre la melodia i estar atent a les indicacions
d’entrada donades pels actors.
Jurem, jurem amb tot l’honor
que els enemics derrotarem.
Si algun dels nostres és traïdor,
que digui adéu si l’enxampem,
no tornarà mai a veure el sol.
Sí, sí, ho jurem!
Victòria!
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Entre tots acorden que Guillem anirà a la ciutat d’incògnit; quan consideri que ha
arribat el moment oportú, encendrà una foguera que servirà de senyal perquè pugui
començar la revolta. Les fogueres enceses sobre els cims de les muntanyes seran la
llum de la llibertat dels tres cantons de Suïssa.
Han passat dies, potser mesos. El tirà Gessler, instal·lat al poble d’Altdorf, ha fet posar
un escut d’armes al mig de la plaça al que tothom ha de fer reverència.
Els invasors estan de festa, mostren el seu poder amb danses i demés actuacions que
obliguen a fer als pobres suïssos i que són la riota dels invasors.
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Si vols dansar, no badis pas,
aquests acords marquen el pas.

De cop, els soldats arrosseguen al centre de la plaça en Guillem Tell i el seu fill
Jemmy; l’arquer es nega a agenollar-se davant l’escut d’armes de Gessler. Davant
l’atreviment i la total negativa d’acatament, el Governador l’agafa i li pren les armes:

D'orgull en tens massa,
d'aquesta no passa,
ets una amenaça,
això s'ha acabat.

En Guillem no té por. La seva lleialtat al poble li dona la força necessària per desobeir
les lleis injustes del tirà. Tot i això, demana al seu fill que marxi de pressa d’aquella
situació. En Jemmy però, vol fer-li costat i valent com és, en nega a abandonar la
plaça:

La por mai no em glaça,
valent sóc de raça,
malgrat l'amenaça
vull fer-te costat.
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Veient la gosadia del pare i la fidelitat del fill, Gessler obliga a Guillem Tell a tirar una
fletxa amb la seva ballesta per demostrar la seva punteria. Però la fletxa haurà
d’apuntar una poma posada damunt del cap del petit Jemmy. Guillem s’hi nega, és
massa perillós, és massa arriscat. La confiança de Jemmy i l’amenaça de mort que
també els ha llançat el Governador, són els motius pels quals el valent Tell accepta
l’afronta:
Resta immòbil i fins a terra
inclina el genoll per resar.
Invoca Déu, perquè sols ell podrà
salvar-te, fill, si el tret ton pare erra.
Queda't ben quiet i mira cel amunt,
que l'emoció podria destorbar-me
al disparar el dard, i et puc ferir als ulls.
El mínim moviment... Jemmy,
pensa en la mare!
Tornarem a estar tots tres junts!
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Es crea un silenci glaçador a la plaça. Guillem Tell tensa l’arc, es concentra i dispara.
La poma ha encertat. Pare i fill s’abracen. El poble crida d’alegria.
Gessler allibera el petit Jemmy, però ple d’ira, s’emporta presoner el ballester Tell. El
durà al mateix lloc on els cocodrils van matar l’ancià Meltchal. La fugida és en un
vaixell austríac i es fa entre mig d’una gran tempesta.
Mentrestant... Jemmy està a casa i explica a sa mare Eduvigis tot el que ha passat. La
tristesa de la família s’incrementa per l’arribada del amic llenyataire Leutold, qui narra
com s’ha enfonsat el vaixell que comandava el Governador. Poques són les
esperances de trobar en vida l’espòs i el pare. Però la perícia i el coneixement del
territori ajuden el nostre heroi. Guillem Tell és l’únic que ha sobreviscut a la tempesta.
S’han encès les fogueres sobre els cims de les muntanyes de Suïssa. Els poblats dels
cantons d’Unterwalden, Uri i Schwitz han començat la revolta. El poble comença a
cantar la seva victòria:
Per fi podem somriure,
podem tornar a viure sense por.
el nostre gran país torna a ser lliure.
Victòria! Victòria!
El nostre país ja és lliure.
Lluitarem per un futur
sempre en pau i llibertat.
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Representem la llegenda de Guillem Tell
Hem fet una adaptació de l’obra Guillem Tell per a teatre, versionant frases i idees
d’Enric Pinyol, qui ha fet l’adaptació del text per a la companyia La Baldufa.
Us proposem fer una representació teatral de Guillem Tell a l’escola, per tal de
memoritzar i donar vida als personatges de la llegenda.
L’obra està dividida en tres escenes: la primera a la plaça del poble d’Altdorf; la
segona a les muntanyes on es prepara la revolta; la tercera de nou a la plaça del
poble.
El repartiment és per a 14 personatges importants que poden ampliar-se fins a una
vintena llarga si es doblen els narradors o si s’afegeix més gent del poble.
El caràcter popular de l’obra permet que el vestuari pugui ser simple i expressiu:
amples bruses, llargues i recollides a la cintura; samarres de pell, mitjons gruixuts,
casquets i capes...
El diàlegs són senzills i fan entenedora i viscuda la història.

Personatges
Narradora
Narrador
Guillem Tell: Llenyataire i patriota suís.
Espòs d’Eduvigis i pare de Jemmy
Meltchal: El pastor més ancià del poble d’Aldorf
Jemmy: Fill de Guillem Tell i Eduvigis, d’uns deu anys d’edat
Eduvigis: Esposa de Guillem Tell i mare de Jemmy
Gessler: Governador austríac, malvat i cruel
Llenyataire missatger: Qui fa arribar la carta a Tell
Leutold: Pastor. Patriota fugitiu, salvat per Guillem Tell
Soldats austríacs
Gent del poble d’Altdorf: Ceramista, peixatera, pagès, pagesa, caçador...
Compatriotes d’Uri: La majoria es dediquen a la pesca
Compatriotes de Schwitz: La majoria es dediquen a la caça
Compatriotes d’Unterwalden La majoria es dediquen a la pagesia
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(A la plaça major d’Altdorf: una pagesa té una parada amb els seus productes del
camp, un ceramista treballa amb les mans un vol de fang, un llenyataire carrega un
feix de llenya, una dona va amb un cistell de pa, una peixatera, un caçador...)
Narradora: Som a Suïssa, entre les altes muntanyes dels Alps. En aquest poble
hi viu gent treballadora, tranquil·la i feliç.
Ceramista: ― Mireu quin bell paratge, voltat de grans muntanyes, vestit de
verdes prades i banyat d'un llac ben net.
Peixatera: ― Mireu la nostra terra, que bella, rica i plena. Som gent ben lliure i
ferma. Som gent de pau i honor!
Narrador: Però aquesta gent estava molt espantada per culpa d’un senyor
molt poderós i dolent.
Narradora: Era un Governador imposat pels austríacs que cobrava impostos
altíssims, es quedava les collites, robava les esposes i les filles dels
camperols de tota la contrada.
Narrador: El seu nom era Gessler i castigava amb una crueltat terrible la gent
que li duia la contrària.
Pagès: ― El Governador Gessler s’ha quedat el meu bou i l’arada.
Pagesa: ― A mi els soldats austríacs m’han robat tota la collita.
Caçador: ― Aquest matí han passat per casa i han fet foc al meu paller
perquè no els volia donar els meu gossos caçadors.
Guillem Tell: ― La tirania de Gessler és intolerable! No ho podem suportar més!
Jemmy: ― Però nosaltres què els hem fet? Mare, perquè tanta maldat i
tantes destrosses?
Eduvigis: ― Que siguem lliures els fa nosa. Envegen el nostre llac, les
nostres prades, les nostres altes muntanyes... Cal seguir treballant,
les lamentacions de res no ens serviran!
Narradora: Mentre la gent del poble d’Altdorf intenta posar-se de nou a la feina,
crits d’espant paralitzen la plaça.
Leutold: ― Auxili! Auxili! Salveu-me!
Jemmy: ― De què tens por?
Eduvigis: ― Leutold, amic pastor, qui és que t'amenaça?
Leutold: ― El més cruel, qui mai no perdona, el terrible Governador. Per
complir el meu deure i defensar l'honra de la meva única filla, he
mort un soldat que volia prendre-me-la.
Guillem Tell: ― Fes-me cas, amic meu, fuig de pressa, guilla!
Leutold: ― Algú em pot ajudar a arribar a l'illa que hi ha al bell mig del llac?
Guillem Tell: ― Jo t’ajudaré. Anem a la barca i fins aquell port et duré.
Narrador: Navegant amb mà experta, fins a l'illa han arribat. Però s'ha acabat
la feina i la pau. El vil Gessler ha tornat!
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Soldat: ― Volem el culpable de la mort del nostre soldat! Digueu qui ha
sigut, us hi va a tots la pell!
Meltchal: ― En aquest lloc, senyor, no hi trobareu cap delator.
Gessler: ― Aquestes paraules d’orgull no les puc permetre. Agafeu el vell
rebel!
Narrador: En sentir aquestes paraules i ple d’ira, el Governador s’endu l’ancià
Meltchal.
Narradora: Tot el poble d’Altdorf es tanca desolat a les seves cases.

(En un racó de l’escenari hi trobem un llenyataire missatger i
Eduvigis. Ella acaba d’escriure una carta, que vol fer arribar al seu
espòs. L’espai escènic està representat per un bosc)
Eduvigis: ― Porta aquesta carta al meu espòs. Saps molt bé on s’amaga.
Explica-li que el poble ha estat de nou arrasat. Fes-li saber que al
vell i valent ancià Meltchal han matat.
Llenyataire: ― Les tristes noves faré arribar a Guillem Tell. No patiu. Tornarem!
Narradora: En saber la situació del seu poble, el jove Guillem convoca els
representants dels pobles propers.
Narrador: Han arribat a un prat prop del llac. És fosc; volen preparar-se per la
revolta contra el tirà Gessler.
Guillem Tell: ― Benvinguts valents pagesos i pageses del cantó d’Unterwalden!
Unterwalden: ― Amics d’aquesta pàtria. Hem vingut a escoltar i a lluitar!
Guillem Tell: ― Benvinguts des del cantó de Schwitz.
Schwitz: ― Salut valents amics! La nit estrellada ens empara. Volem viure en
pau, volem la nostra terra lliure del tirà Gessler!
Guillem Tell: ― Benvinguts pescadors i pescadores del cantó d’Uri.
Uri: ― Des del llac hem arribat. Farem el que calgui per lluitar plegats!
Guillem Tell: ― El dia de la revolta ha d’arribar aviat! Tots contra Gessler i els
seus poderosos exèrcits! Les eines de la nostra feina, seran els
instruments per a la nostra lluita justa!
El senyal per al dia de la rebel·lió seran les fogueres enceses sobre
els cims de les nostres muntanyes. El foc serà la llum de la nostra
llibertat!
Tothom junt: ― La revolta ha començat. Lluitarem tots ben units per la llibertat!
Unterwalden: ― La gent del cantó d’Unterwalden fem jurament solemne d’aquest
compromís.
Schwitz: ― Els vilatans de les contrades de Schwitz també fem jurament
solemne d’aquest compromís
Uri: ― Nosaltres, pescadores i pescadors del cantó d’Uri, fem jurament
solemne d’aquest compromís que ha de dur la pau i el benestar a la
nostra terra suïssa.
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Tothom junt: ―La revolta ha començat. Lluitarem tots bens units per la llibertat!

(Tornem a trobar-nos a la plaça del poble d’Altdorf.)
Narradora: Van anar passant els dies i els mesos... A la ciutat d’Altdorf, on
Gessler hi té el castell, el Governador ha manat alçar una estaca al
mig de la plaça; al cim hi ha fet penjar el seu barret.
Narrador: Sabeu perquè ho ha fet? Per humiliar encara més aquella pobra
gent. Si algú, per descuit, passa sense reverenciar-lo, serà tancat a
les presons del castell, on a la llarga, morirà de fam i de pena.
Ceramista: ― Un fred matí, en Guillem i el seu fill Jemmy, han baixat al centre
de la ciutat. Xerrant, xerrant, han passat per la plaça i s’han
descuidat de reverenciar el barret.
Peixatera: ― Immediatament, els soldats els han aturat amb les seves llances.
Gessler: ― Inclineu-vos davant el meu estendard. Que no teniu por del que
us pugui passar?
Guillem Tell: ― Jo només m’inclino davant Déu nostre Senyor!
Gessler: ― D’orgull en tens massa. Ets una amenaça. D’aquesta gosadia no
t’oblidaràs!
Jemmy: ― Què passa pare? Què és el que hem fet malament?
Gessler: ― Digues marrec: el teu pare seria capaç d’encertar aquesta poma
a cent passes de distància?
Jemmy: ― I tant que sí senyor. A més de cent i tot!
Gessler: ― Vegem-ho, doncs. Si l’encerta, us deixaré lliures als dos.
Peixatera: ― El Governador ha lligat en Jemmy a una estaca i li ha posat una
poma al cap!
Guillem Tell: ― No! No puc disparar sobre el meu fill!
Gessler: ― Si no ho fas us mataré als dos directament.
Jemmy: ― No tinguis por pare; jo no en tinc!
Narradora: El millor arquer de les contrades amb gest segur, tensa l’arc, apunta
i dispara....
Pagès: ― El tret ha estat tan net, que ha fet xiular l’aire!
Pagesa: ― La sageta ha travessat la poma i Guillem l’ha clavada a l’estaca!
Narrador: Pare i fill s’abracen. La gent d’Altdorf crida d’eufòria. Gessler es mor
de ràbia.
Gessler: ― Aquesta gosadia la pagareu els dos.
Guillem Tell: ― Sóc jo qui t’ha desafiat. El meu fill mereix perdó.
Gessler: ― Per un cop seré clement. El noi pot marxar a casa, però tu,
Guillem, vindràs amb mi a la presó del més llunyà i segur castell.
Soldats poseu a punt la barca. Marxem sense perdre el temps.
Soldat: ― Però Governador, sembla que ve una forta tempesta!
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Gessler: ― Mano jo! L’orgull d’aquest poble ja no és una amenaça. Avui sóc
el vencedor. Res hem de témer!
Soldat: ― Les vostres ordres obeirem, sense pensar-ho massa....
Ceramista: ― La tempesta és forta.
Peixatera: ― La llum dels llamps ens mostren la barca. El vent bufa fort i fa
trontollar-la.
Pagès: ― Jo no la vaig! Sembla que una gran onada s’ha empassat la
barca.
Pagesa: ― Sols el que coneix les contrades i l’onatge del llac es salva.
Caçador: ― És el valent Guillem Tell!
Jemmy: ― Pare!
Eduvigis: ― Espòs!
Llenyataire: ― Mireu! Què són tots aquells focs?
Leutold: ― Són el senyal d’alarma per lluitar contra l’invasor.
Llenyataire: ― Benvingut Guillem. Però on és en Gessler?
Guillem Tell: ― El llac ara li fa de tomba. Per fi podrem somriure, podrem tornar a
viure sense por. El nostre petit país torna a ser lliure!
Tots: ― Lluitarem per un futur sempre en pau i llibertat!

Els creadors de l’adaptació Guillem Tell per al Petit Liceu
La Companyia de Comediants La Baldufa neix a Lleida l’any 1996 amb l’objectiu
d’oferir espectacles d’alta qualitat artística amb sentit de l’humor; crear espectacles

multidisciplinars, utilitzant el màxim de recursos teatrals; oferir espectacles per a tots
els públics, majoritàriament per al públic infantil; crear espectacles ideològicament
compromesos amb els valors de solidaritat, tolerància i respecte.
La Baldufa està integrada per Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan
http://www.labaldufateatre.com/
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Adaptació del text
Enric Pinyol (Lleida, 1972)
És escriptor, periodista i professor associat de
Comunicació Audiovisual a la Universitat de Lleida.

Adaptació musical
Albert Romaní (Barcelona, 1951 - 2016).
Músic, pedagog i concertista. Entre les adaptacions
operístiques que ha realitzat pel Petit Liceu figuren: El
Superbarber de Sevilla (Rossini) amb Tricicle, Hänsel i
Gretel (Humperdinck) amb El Centre de Titelles de
Lleida i La Ventafocs (Rossini) amb Comediants.

Direcció d’actors
Ramon Molins (Lleida, 1965)
És actor i director, especialitzat en teatre familiar i
musical.

Disseny d’escenografia i
vestuari
Carles Pijuan (Lleida, 1973).
Escenògraf, llicenciat en Belles Arts. Ha treballat per
nombroses companyies, tot i que és membre de La
Baldufa. Ha rebut nombrosos premis per les seves
escenografies.

Animació audiovisual: Litos Fera

https://youtu.be/LZXpotJGK6M
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Guillem Tell
Gran Òpera Històrica
 Gran Òpera Històrica
 Fitxa tècnica: Guillem Tell
 Les veus dels personatges
 Argument
 Moments musicals
 Curiositats
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Guillem Tell: Gran Òpera Històrica

La història èpica de l’escriptor Schiller constitueix la base de la darrera òpera de
Rossini, on va demostrar que, a més de composar òperes còmiques -bufes-, també
podia escriure una Gran Òpera Històrica. Val a dir que el llibretista Victor Joseph
Étienne –amb pseudònim de De Jouy– va modificar la llegenda de la fundació de
Suïssa i del seu heroi Guillem Tell en funció dels gustos operístics del públic francès.
L’òpera va ser escrita en cinc mesos a París, entre els anys 1828-1829; fou estrenada
en francès. Guillem Tell cobria les exigències del públic de l’Òpera Francesa, que
sempre esperava que els compositors portessin a terme representacions de grandesa i
amplitud amb un mínim de quatre o cinc actes i la presència obligada de ballets. El
tema central de la història de Guillem Tell era l’apropiat al seu temps: lluites
patriòtiques que aconduïen a la llibertat.
La trama argumental es vesteix de molts personatges que configuren una història
llarga i complexa. A més del conegudíssim moment en què Guillem Tell ha de fer
honor a la seva punteria, amb la poma damunt del cap del seu fill, hi ha la història
d’amor entre un jove suís i una princesa austríaca, dues nacionalitats en conflicte.
Els cors que donen vida a la veu del poble helvètic i els cors d’homes dels rebels
soldats, tenen una importància cabdal en els quatre actes que té l’òpera.
Les danses, els dubtes entre els dos amants, les accions valentes de Guillem Tell i els
caps de la resistència helvètica... mantenen l’atenció constant del públic en una òpera
de quatre hores de durada, sense comptar amb els intermedis.
Amb Guillem Tell tenim un drama romàntic amb un llenguatge èpic, que mostra la
maduresa compositiva de Rossini. La seva història no l’hem d’entendre com el culte a
un heroi individualitzat, sinó com un repte col·lectiu. El nacionalisme que transmeten
els cors durant tota l’òpera, són la resposta a una agressió dura i constant. Els
conceptes de revolta, lluita i triomf tenen un sentit clar i elemental: el de compromís
col·lectiu en contra d’un enemic concret. En aquest aspecte cal destacar-ne els cants
finals del segon i tercer actes, dedicats a la llibertat, que segurament deurien agradar
molt al públic francès de l’època, però deurien ser sospitosos al monarca Carles X, que
l’havia contractat Rossini per quedar-se a París i fer 10 òperes més.
L’estrena de Guillem Tell fou el 3 d’agost de 1829 i va aconseguir un gran èxit entre el
públic assistent, que va ovacionar-la. Es va mantenir en cartellera uns quants anys,
però va començar a tenir dificultats en aconseguir cantants idonis, sobretot en el paper
d’Arnold, degut a que té un registre de tenor molt agut.
Anys més tard, a París, va posar-se “de moda” representar en una sola vetllada,
fragments populars de diferents òperes, de manera que el segon acte de Guillem Tell
es representava sovint, però rarament es feia l’òpera sencera. Quan al final de la vida
de Rossini se li va comunicar que es cantaria de nou el segon acte de Guillem Tell, va
respondre amb la ironia que el caracteritzava: De debò? El segon acte sencer?
Curiosament aquesta fou la darrera òpera escrita per Rossini. Molts es pregunten
perquè va deixar de composar quan encara era jove –després d’escriure la seva
darrera òpera encara va viure 40 anys més!–. No se’n coneix la resposta. Segurament
ja havia acumulat suficient fama i riquesa per retirar-se; en aquell moment, amb 37
anys, també tenia greus problemes de salut. Potser els canvis que s’estaven vivint en
el món de l’òpera a França, Itàlia i Alemanya li recomanaven que havia arribat la fi de
la seva època belcantista.
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Fitxa tècnica de Guillem Tell
Títol original:
Llengua original:

Guillaume Tell
Francès

Gènere:

Drama

Música:

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

Llibret original francès:
Font literària:
Estrena:

Étienne de Jouy e Hippolyte L. Florent Bis
Basat en el drama Wilhelm Tell de Friederich Schiller
http://ca.wikipedia.org/wiki/Schiller
París, Teatre de l’Òpera, 3 d’agost de 1829

Actes:

Quatre

Temps aproximat:

4 hores

Estrena al Teatre de la Santa Creu de Barcelona: 23 de desembre de 1834
Estrena al Gran Teatre del Liceu de Barcelona: 14 de març de 1857

Les veus dels personatges
Guillaume Tell: Patriota suís, espòs d’Hedwige i pare de Jemmy. Paper per a baríton;
aptituds vocals amb grans salts melòdics.
Hedwige: Esposa de Guillaume Tell, mare de Jemmy. Paper per a mezzosoprano o
contralt.
Jemmy: Fill de Guillaume i Hedwige; té uns 10 anys. És interpretat per una mezzosoprano o una soprano
Gessler: Governador malvat i cruel dels cantons de Schwitz i Uri. Paper per a baix.
Mathilde: Germana de Gessler i princesa d’Habsburg; enamorada d’Arnold. Paper per
a una soprano lírica amb habilitats per cantar ornamentacions i trinos.
Melchthal: Vell patriota, pare d’Arnold. Paper de baix. Sols canta al primer acte.
Arnold: Fill de Melchthal. Amic de Guillaume i enamorat de Mathilde. Paper per a
tenor d’altíssima tessitura i amb grans aguts, que a l’època de Rossini eren
interpretats en veu de falset.
Walter Fürst: Un dels líders de la revolta; amic de Guillaume Tell. Paper per a baix.
Rodolphe: Capità de la guàrdia de Gessler. Paper per a tenor secundari.
Leuthold: Pastor fugitiu salvat per Gullaume Tell. Paper per a baix secundari.
El Cor: Té un gran protagonisme; hi és present en els quatre actes de l’òpera: soldats,
camperols, caçadors, la veu del poble….

Argument de la Gran Òpera Històrica
Acte 1: Ens trobem en els idíl·lics paisatges de Suïssa, entre les altes muntanyes dels
Alps i a prop del llac dels Quatre Cantons. És primavera. L’ancià Melchthal, seguint
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una bella tradició d’aquella contrada, ha beneït els nuvis i s’ha iniciat una festa. De
sobte, el pastor Leuthold arriba sense alè i interromp les danses. Ha matat a un soldat
austríac que pretenia abusar de la seva filla. La seva única salvació és fugir a través
del llac. Guillem Tell, amb molta valentia i seguretat, se l’emporta amb barca, malgrat
coneix els greus problemes que aquesta decisió poden ocasionar-li. Els genets de
Gessler arriben i ho destrueixen tot. En no trobar cap delator entre la gent senzilla del
poble d’Altdorf, s’emporten el més ancià, el vell Melchthal. El seu fill, Arnold, està
bojament enamorat de la princesa Mathilde, germana de Gessler. Per guanyar el seu
cor es manté allunyat del seu poble, fins i tot està disposat a fugir dels problemes de la
seva pàtria. Però la notícia que els austríacs han matat al seu pare i han cremat el
poble, li obren els ulls. Aconsellat per Guillem i Walter retorna amb els de casa.
El segon acte mostra l’amor entre Arnold i Mathilde; també el compromís de lluita dels
cantons d’Uri, Schwitz i Unterwalden. Els seus representants fan jurament solemne
que lluitaran plegats contra el Governador Gessler.
En el tercer acte Arnold i Mathilde es troben d’amagat i renuncien al seu autèntic
amor. Ella comprèn i aprecia l’actitud del seu amant, malgrat el dolor que li suposa la
renúncia.
Ens trobem al poble on el cruel Governador Gessler ha fet posar el seu barret dalt
d’una estaca, al bell mig de la plaça. És símbol de la seva autoritat, de manera que
qualsevol qui passi per allà li ha de fer una salutació de respecte; el que realment
suposa aquest acte és la humiliació de tot el poble. Els invasors celebren una festa i
obliguen a cantar i dansar els atemorits suïssos.
Guillem i el seu fill Gemmy, passen davant del barret sense saludar-lo, de manera que
són agafats per la guàrdia austríaca.
Gessler reconeix el valent arquer i l’obliga a disparar una fletxa, a cent passes de
distància, a una poma posada damunt del cap del seu fill. Guillem s’hi nega, però en
no veure altra sortida, ho intenta. Agafa dues fletxes: l’una se la posa a la corretja que
li creua el pit, l’altra la tensa a l’arc. Tell encerta la poma, però no és alliberat, ja que
confessa obertament que la fletxa que duia oculta hagués travessat al tirà si no hagués
encertat amb la primera. Davant d’aquesta gosadia, és portat a la presó en una de les
barques de Gessler. La princesa Mathilde intercedeix pel petit Jemmy i se l’emporta
amb sa mare Hedwige a casa.
Al quart acte tots els llogarets propers són convocats a la revolta.
Durant el viatge a través del llac hi ha una gran tempesta. Tell es salva saltant damunt
d’unes roques; el seu objectiu és arribar ràpidament al camí que acondueix al castell
de Gessler. El tirà hi passarà tan bon punt amaini la tempesta i arribi a port. Quan el
Governador passa per entre els boscos, camí de casa, una fletxa de Guillem, camuflat
entre la boscúria, el mata.
Aquell mateix vespre es va encendre la primera foguera al cim d’una de les muntanyes
de Suïssa, després d’aquella es van encendre totes les altres. Els tres cantons que
rodegen el llac, inicien la revolta contra el poder estranger i alliberen la Pàtria. Arnold i
Mathilde es retroben en una abraçada. Guillem, la seva família i tot el poble suís canta
un himne a la llibertat.

Moments musicals de Guillem Tell
Es pot afirmar que Guillem Tell és una òpera internacional: la melodia és italiana, la
prosòdia està molt ben adaptada a la llengua francesa i l’argument narra la fundació
del poble suís. La llargada de l’òpera i la seva dificultat vocal fan que no sigui
representada sovint en les programacions operístiques.
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L’obertura s’ha convertit en una de les peces de concert més interpretades de totes
les èpoques. Està articulada en quatre moviments contrastats: lent (2:40’), ràpid
(2:75’), lent (2:30’) i ràpid (3:15’). El violoncel pren el total protagonisme a la primera
part lenta, interpretant una melodia d’una gran bellesa expressiva. A la segona part,
més ràpida, l’orquestra va despertant amb gran misteri, fins a un creixendo – tutti
d’una força electritzant, talment ens podria recordar l’ambient sonor d’una tempesta,
d’aquelles que sovint Rossini inclou a les seves òperes. La tercera part, lenta, és el
diàleg serè entre el corn anglès i la flauta travessera. (Fantàstic exemple per escoltar
la diferència tímbrica d’ambdós instruments). La part final de l’obertura, la més
coneguda, és una explosió de joia amb un esclat rítmic trepidant.
Els cors de l’òpera Guillem Tell tenen una importància vital en tota la representació;
fan que l’òpera s’emmarqui en un caràcter col·lectiu, aconseguint moments de gran
solemnitat i bellesa. Hi ha exemples de tot tipus:


Cors amb alegres melodies que ens conviden a la festa: Quel jour serein le
ciel présage!. És el cor del primer acte on la veu del poble entona la felicitat de
viure en pau i harmonia amb la naturalesa que l’envolta.



El cor del final de segon acte amb l’arribada successiva dels homes dels tres
cantons: d’Unterwalden -envoltats de misteri amb el murmuri de les cordes en
pizicatto-; de Schwitz -anunciats per les trompes com a símbol sonor de boscos
i caceres- i d’Uri -la seva arribada en barca, suggereix un moviment de
barcarola interpretat pels violoncels i els fagots -.



També en aquest segon acte trobem tots els homes patriotes que s’adrecen a
Guillem Tell a triple cor. És un moment de por i desordre expressat per
contrastos sobtats i superposició de veus. Una de les moltes frases dialogades
entre els homes dels tres cantons, Walter, Guillem i Arnold és: N’en doutez
pas, oui, tous.

D’entre les nombroses àries de l’òpera destacarem Sombre forêt cantada per Matilde
a l’inici del segon acte. (Enregistraments a YouTube en l’apartat Materials de suport).
És una romança que combina la bellesa de l’ornamentació rossiniana amb la
malenconia del personatge, que està immers en una situació amorosa insegura.
Sombre forêt, désert triste et sauvage,
Je vous préfère aux splendeurs des palais;
C’est sur les monts, au séjour de l’orage,
que mon coeur peut renaître à la paix.
Maix l’écho seulement apprendra mes secrets,
Toi, du berger astre doux et timide,
Qui, sur mes pas, viens semant tes reflets,
Ah! sois aussi mon étoile et mon guide!
Comme lui, tes rayons, son discrets,
Et l’echo seulement rendira mes secrets...

L’ària Sois immobile ens expressa el neguit intern que pateix Guillem Tell en el
moment de disparar la fletxa a la poma que porta el seu fill Jemmy damunt del cap. En
aquesta escena el pare retroba, a poc a poc, la seva força vital amb l’acompanyament
musical confiat al violoncel. L’efecte de suspens ens l’aporta la veu del protagonista,
interpretada com un recitatiu ininterromput, que flueix talment del moviment de l’ànima
en perpètua inestabilitat.
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Sois immobile, et vers la terre
Incline un genou suppliant.
Invoque Dieu.
C’est lui seul, mon enfant,
Qui dans le fils peut épargner le père.
Demeure ainsi, mais regarde les cieux.
En menaçant cette tête si chère,
Cette pointe d’acier peut effrayer tes yeux.
Le moindre mouvement...
Jemmy, songe à ta mère!
Elle nous attend tous les deux!

Curiositats


La bomba del Liceu
Guillem Tell fou l’òpera escollida pel Gran Teatre
del Liceu per a la inauguració de la temporada del
1893. La nit del 7 de novembre es produí un dels
episodis tràgics de la ciutat, conegut popularment
com la bomba del Liceu.
Poc després d'haver començat el segon acte de
l’òpera, l’anarquista Santiago Salvador llençà dues
bombes Orsini sobre la platea del teatre, de les
quals només n’explotà una, que causà vint morts.
Aquest fet commocionà la ciutat de Barcelona. El
públic del Liceu i, en general el de tots els teatres
de la ciutat, va trigar a tornar a la normalitat. Durant
anys no es van utilitzar les butaques que ocupaven
els morts per la bomba.
La bomba del Liceu va potenciar i distorsionar la
imatge classista del Liceu.

(Il·lustració de l’explosió al Petit Journal,1893)
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Guillem Tell en la història del Liceu

L’òpera Guillem Tell ha estat posada en escena 76 vegades al Gran Teatre del Liceu:

1856 - 57

Estrena al Gran Teatre del Liceu
amb 17 representacions.

1857 - 58

8 representacions

1866 - 67

5 representacions

1867 - 68

7 representacions

1868 – 69

7 representacions

1870 – 71

5 representacions

1871 – 72

4 representacions

1876 – 77

3 representacions

1878 – 79

5 representacions

1897 – 80

3 representacions

1886 – 87

2 representacions

1893- 94

1 representació
Poc després d'haver començat
l'acte II fa explosió una bomba a la
platea. Se suspèn la funció i la
temporada.

1925 – 26

3 representacions

1959 – 60

3 representacions

1974 – 75

3 representacions
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Pesaro, la ciutat de Rossini

El Festival d’Òpera Rossini és un festival lírico - musical que es
celebra durant el mes d’agost des de 1980 a Pesaro, ciutat natal
de compositor G. Rossini.
Ciutat i festival han contribuït al coneixement i revitalització de les
òperes belcantistes, algunes de les quals eren poc representades i
que ara tornen a formar part del repertori operístic.
Podeu veure la programació de les òperes i la ciutat natal de Rossini en aquesta
pàgina web:
http://www.rossinioperafestival.it/

Imatges de la representació de Guillem Tell a Pesaro (1995)
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Guia didàctica
Activitats per als petits

 Els creadors ens expliquen el seu treball
 Posem en ordre la història
 Qui és qui?
 Sopa Rossini
 Sopa Rossini amb frase amagada
 Instruments musicals
 Els escuts heràldics
 Elements d’una òpera
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Activitats per als petits
Els creadors de Guillem Tell ens expliquen el seu treball

Llegeix cada frase i posa el número que correspon a cada persona segons la feina que
ha fet a l’òpera:

1- Som una Companyia de teatre de Lleida. Ens diem La Baldufa i us hem muntat
l’espectacle Guillem Tell.

2- L’òpera de Rossini estava escrita en francès. La meva feina ha estat traduir-la i
adaptar-la al català.

3- L’òpera de Rossini durava 4 hores. Jo l’he reduïda i l’he adaptada per al Petit
Liceu. També he escollit els instruments: piano, trompa, flauta travessera i
piccolo .

4- He dissenyat l’escenari i he vestit els personatges com si fossin de l’època
medieval.

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

Treball

Persones responsables

Adaptació musical: Albert Romaní
Disseny d’escenografia i vestuari: Carles Pijuan
Adaptació catalana: Enric Pinyol
Il·luminador: Miki Arbizu
Adaptació dramatúrgia i direcció Companyia la Baldufa
d’escena:

Una òpera és el resultat del treball en equip de moltes persones que no veiem dalt
l’escenari, però que han treballat juntes durant molt temps.
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Posem en ordre la història

Els soldats de Gessler han destrossat
el poble d’Altdorf. Volen que no quedi ni
rastre de la història de Guillem Tell.
Ajuda’ns a posar-la en ordre

1

La gent d’Altdorf viu feliç i s’estima la seva terra, però el Governador Gessler els
amenaça.

Guillem Tell es nega a fer reverència a l’escut d’armes de Gessler.

Els cantons d’Unterwalden, Uri i Schwitz es reuneixen amb Guillem Tell per
iniciar una revolta contra el Governador Gessler.

Gessler posa el seu barret al mig de la plaça d’Altdorf; tothom li ha de fer
reverència.

Guillem Tell encerta la poma.

Gessler obliga a Guillem Tell a tirar una fletxa a una poma, posada dalt del cap
del seu fill Jemmy.

Els cantons d’Unterwalden, Uri i Schwitz es revolten contra el Governador
Gessler i aconsegueixen la pau i la llibertat.
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Qui és qui?
Pinta amb el mateix color la frase i el
personatge protagonista a que es
refereix.

Frase

Protagonista

Tinc un fill que es diu Jemmy. El meu marit
és en Guillem Tell.

Guillem Tell

He manat que posin el meu escut d’armes a
la plaça del poble. Sóc el Governador.

Eduvigis

Tinc molta punteria amb la ballesta.

Gessler

Com que els falten actors per fer la
representació, m’han demanat que els ajudi.

Jemmy

Mai delataré a ningú del meu poble. Sóc el
més vell d’Altdorf.

Leutold

M’estimo les muntanyes de Suïssa, allà hi
tinc la meva filla i el meu ramat.

Meltchal

Sóc fill de Guillem Tell i Eduvigis.

Acomodador
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Sopa Rossini
En aquesta sopa de lletres, hi trobaràs els noms dels sis personatges de l’òpera
Guillem Tell i el nom del seu compositor.
Pinta cada nom amb colors diferents.
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Sopa Rossini amb frase amagada
En aquesta sopa Rossini, hi trobaràs els noms dels sis personatges de l’òpera
Guillem Tell i el nom del seu compositor.
Pinta cada nom amb un amb color diferent.
Amb les lletres que queden pots construir una frase. Procura seguir ordenadament
cada filera.
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Escriu la frase que has trobat:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Respon a la pregunta:
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Solucionari de la sopa de lletres Guillem Tell
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Frase:
Saps quins són els tres cantons de Suïssa que van lluitar plegats per la seva llibertat?
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Instruments musicals
Fes una creu als quatre instruments que han intervingut a l’òpera Guillem Tell.
Escriu el nom de cadascun.
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Els escuts heràldics
Els pobles de Suïssa protagonistes de la llegenda de Guillem Tell tenen un escut que
els identifica.
Inventeu un escut per la vostra escola. Haureu de pensar quins són els elements que
la defineixen i explicar-los a la resta de la classe.

Escut d’Unterwalden

Escut de Schwitz

Escut d’Uri
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Elements d’una òpera
Relaciona amb una fletxa els diferents elements que intervenen en l’òpera amb la
imatge corresponent.

ESCENOGRAFiA

MÚSICA

LUMINOTÈCNIA

TEATRE

LITERATURA

DANSA
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Guia didàctica
Activitats per als grans
 La veu dels personatges
 Posem en ordre la història
 Sopa Rossiniana
 Els instruments musicals
 Interpretem una melodia amb flauta dolça
 Obertura de l’òpera
 La cançó ens fa sentir units
 Fem acte de jurament
 Rossini
 Relaciona les imatges ambles frases
 Els escuts heràldics
 Història impossible
 Darrera el teló
L’òpera Guillem Tell de Rossini en esquema
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Activitats per als grans

La veu dels personatges

Qui és el personatge de l’òpera Guillem Tell, a que es refereix cada frase?

“Sóc el fill del millor arquer del cantó
d’Uri. Com que faig el paper de nen tinc
la veu de soprano, la més aguda de les
veus blanques”

________________________

“Malgrat les amenaces que llenço al
poble d’Altdorf, ningú ha delatat el qui ha
matat un dels meus soldats. Ni la meva
veu de baix els fa por”

________________________

“Formo part de la llegenda de Suïssa des
del segle XIV. Sóc valent i tinc molta
destresa en el maneig de les barques i la
ballesta. La meva veu és de baríton”

________________________

“Davant les constants amenaces a tot el
nostre poble, escric una carta al meu
espòs per tal que retorni a casa. Canto
amb veu de mezzosoprano”

________________________

“Sóc un pastor que en defensa pròpia he
mort un soldat austríac. No podia
permetre que em prengués la filla. El meu
amic Guillem m’ha salvat la vida”

________________________

“Sóc el més ancià del poble d’Altdorf i tinc
la veu de baix. Mai delataré a un amic,
malgrat m’hi vagi la vida”

________________________
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Posem en ordre la història

Els soldats de Gessler han destrossat
el poble d’Altdorf i volen que no quedi ni
rastre de la història de Guillem Tell.
Ajuda’ns a posar-la en ordre

1

La gent d’Altdorf viu feliç i s’estima la seva terra, però el Governador Gessler els
amenaça amb la força de les armes.

Guillem Tell es nega a fer reverència a l’escut d’armes de Gessler, aquest
l’obliga a disparar una fletxa a una poma, posada damunt del cap del seu fill
Jemmy. Guillem Tell encerta la poma.

Els cantons de Unterwalden, Uri i Schwitz es troben per iniciar una revolta
contra Gessler. Fan jurament solemne del seu compromís.

Gessler posa un escut d’armes al mig de la plaça d’Altdorf al que tothom ha de
fer reverència.

S’han encès les fogueres sobre els cims de les muntanyes de Suïssa. Els
poblats dels cantons d’Unterwalden, Uri i Schwitz han començat la revolta. El
poble comença a cantar la seva victòria.

Gessler allibera Jemmy però s’emporta presoner Guillem Tell. Una forta
tempesta enfonsa el vaixell que comandava el Governador. Sols Guillem es
salva.

Guillem Tell ajuda a travessar el llac al pastor Leutold, que en defensa pròpia ha
mort un soldat austríac. Malgrat les amenaces, ningú del poble delata els fets.
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Sopa Rossiniana

Verticals
1.- Rossini va escriure una òpera que es diu: El ______________ de Sevilla
3.- El soldats de Gessler eren _________________ de nacionalitat
6.- Nom del vell patriota que té la tessitura de baix: ________________
9.- El governador es comporta com un autèntic ______________
12.- Nom de l’esposa de Guillem Tell: ____________________
14.- Instrument musical aeròfon de broquet que recorda l’ambient de cacera:
______________ . Guillem Tell va _______________ una fletxa amb una
ballesta (a l’inrevés).
16.- Companyia de comediants que ha fet l’adaptació dramatúrgica de l’òpera
Guillem Tell: __________________ (a l’inrevés)
17.- Denominació italiana d’una flauta travessera petita: _________ (a l’inrevés).
Horitzontals
B.- Instrument aeròfon de bisell que intervé a l’òpera: ________________
D.- Heroi suís, protagonista principal de la darrera òpera de Rossini: _________
F.- Compositor italià, autor de El barber de Sevilla: _________________.
Representació musical cantada: ____________________
H.- Gessler i Leutold tenen la veu de _________________. Instrument musical
de teclat amb cordes percudides: ____________________ .
J.- Una _________________ és una arma impulsora que dispara fletxes.
L.- La veu de ___________ és la més aguda del registre d’homes.
N.- Governador austríac del cantó d’Uri que té un comportament cruel:________
O.- Els cantons d’Uri, Schwitz i Unterwalden són de nacionalitat ____________
P.- Acaba la frase de la cançó: La revolta ha començat, lluitarem tos ben units
per la ______________________ .
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Sopa Rossiniana
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Solucionari als mots encreuats Sopa Rossiniana
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Instruments musicals
Escriu el nom de cada instrument.
Fes una creu als quatre que has escoltat en l’òpera Guillem Tell.
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Interpretem una melodia de l’òpera amb flauta dolça

Podeu acompanyar aquesta dansa amb un obstinat rítmic. Dibuixeu els instruments i
escriviu el ritme de cadascun, tenint en compte la pulsació:
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Obertura de l’òpera Guillem Tell de G. Rossini

En aquesta adreça podràs escoltar una
interpretació de l’obertura de l’òpera Guillem Tell
de G. Rossini. Mira amb atenció les famílies
d’instruments.
https://youtu.be/EnnU-ptbFEA

Posa atenció en la distribució per famílies dels instruments de l’orquestra
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Musicograma de l’obertura amb moviments inventats

Poto – pom

Poto – pom

Xucu - xuc

Xucu – xuc

Xucu - xuc

Xucu - xuc

Tell, tell...

Tel, tell...

Poto – pom

Poto – pom

Bum – bum- bum

Bum – bum- bum

Flim - flim

Flim - flim

Saga – saga

Saga – saga

Bum – bum- bum

Bum – bum- bum

Xucu - xuc

Xucu - xuc

Xucu - xuc

Xucu - xuc

Tell, tell...

Tel, tell...

CODA
Poto – pom

Poto – pom
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La cançó ens fa sentir units
Al prat de Rütli (Suïssa) és on es va celebrar la reunió per establir el jurament de
compromís entre els tres cantons:
Travessant el bosc, han vingut els pagesos del cantó d’Unterwalden. Fent
drecera per les muntanyes arriben els caçadors de Schwitz. Pel llac, remant,
apareixen els pescadors del cantó d’Uri.
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Fem acte de jurament
Per segellar l’entesa, els pobles d’Unterwalden, de Schwitz i d’Uri cantem una solemne
promesa:
Jurem amb tot l’honor
que els enemics derrotarem.
Si algun dels nostres és traïdor,
que digui adéu si l’enxampem,
no tornarà mai a veure el sol.
Sí, sí, ho jurem!
Victòria!
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Rossini
Gioacchino Rossini (Pésaro 1792 – París 1868) és un dels autors més cèlebres de la
historia de l’òpera.
Fill d’un trompetista, va tenir accés des de molt petit a una bona educació musical a la
ciutat de Bolonya. Als 14 anys ja havia escrit la seva primera òpera. Als divuit inicià la
seva carrera com a compositor professional. Fins els 37 va composar unes 40 òperes,
la darrera Guillem Tell (1829)
Durant els quaranta anys que li quedaven de vida no va escriure més òperes; es va
dedicar a viure com un senyor, rodejat d’admiradors que el festejaven.
La merescuda fama de Rossini es deu a les seves òperes bufes o còmiques, com El
Barber de Sevilla (1816) i La Cenerentola (1817), en les que hi podem escoltar àries
molt ornamentades de gran dificultat pels cantants, escenes de grup amb concertants,
efectes orquestrals que augmenten d’intensitat fins a ensordir, jocs de paraules que es
canten a gran velocitat…
Els melòmans admiren l’ humor fresc i ple d’ironia de Rossini, la seva imaginació en
les posades en escena, la bellesa de les seves melodies…
També es reconeguda la seva afició a l’art de la cuina; fou ell qui es va inventar els
canelons Rossini.
En aquesta il·lustració de Jesús Gabán hi podem endevinar alguns detalls de la seva
personalitat, els seus gustos i alguna de les seves òperes més cèlebres.
Mira amb atenció aquesta il·lustració; escriu 5 detalls interessants. Posa’ls en comú
amb el grup classe.
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Relaciona les imatges amb les frases
La gent d’Aldorf viu feliç i estima la seva terra; cadascú, des del seu ofici, treballa
pel bé comú.
La tranquil·litat es trenca amb l’arribada del pastor Leutold, que els explica que
acaba de matar un dels soldats de Gessler, en defensa pròpia. Guillem Tell
l’acondueix cap a una illa que està al centre del llac. Tothom sap que si es queda al
poble, serà assassinat pel cruel Governador.
Liderats pel Governador Gessler, l’exèrcit austríac arriba al poble amb la missió de
trobar l’autor de la mort d’un dels seus soldats.
Jemmy, Eduvigis i el vell Meltchal són interrogats.

La lluita és desigual, però ningú traeix als dos valents que han fugit amb la barca.
El Governador Gessler s’emporta presoner el vell Meltchal.

Preocupada per les constants amenaces al seu poble, i després d’haver conegut la
mort del vell Meltchal, Eduvigis escriu una carta al seu espòs Guillem Tell demanantli el seu retorn.

Guillem Tell i Leutold, el pastor fugitiu, es revolten i organitzen un pla per acabar
amb la tirania de Gessler i la crueltat del seu exèrcit. Fan una crida a la gent que viu
prop del llac; els exposen la necessitat de revoltar-se contra els invasors.

Els soldats agafen a Guillem Tell i l’acondueixen al centre de la plaça. L’arquer,
orgullós, es nega a agenollar-se davant l’escut d’armes de Gessler.

Gessler obliga a Guillem Tell a tirar una fletxa per demostrar la fama de la seva
punteria. La fletxa haurà d’apuntar una poma que està situada damunt del cap del
seu fill Jemmy.
Guillem Tell tensa l’arc, es concentra i dispara. La sageta atravessa el cor de la
poma. Pare i fill s’abracen. El poble d’Aldorf crida d’alegria.

Gessler fa presoner a Guillem Tell. La fugida es fa en un vaixell austríac.
Hi ha una forta tempesta. Guillem Tell és l’únic supervivent de la tragedia.
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Escuts heràldics
La majoria de pobles de Catalunya tenen el seu escut heràldic que els identifica, amb
motius propis diferenciadors, com els pobles dels cantons de Suïssa.
Busca escuts de diferents pobles de Catalunya i esbrina el significat del seu dibuix.
Inventa un escut pel teu equip d’esport o per la teva classe. Explica per escrit els
motius que l’identifiquen.

L’escut del poble de Ripoll mostra un gall que té als seus
peus la confluència dels rius Ter i Fresser que es troben a la
vila. El color fa al·lusió a les muntanyes que envolten la
població.
Caldes de Montbui té una caldera, símbol que fa referència a
la seva antiga relació amb les aigües termals. La segona
meitat de l'escut porta les armes de Barcelona: la creu de
Sant Jordi i els quatre pals reials. Els habitants de la vila de
Caldes tenien els mateixos drets i privilegis que els de la
capital.

L’ala de l’escut d’Olot fa referència al nom de la ciutat,
antigament anomenada Aulot o Alot. És estesa la teoria que
el nom Olot prové d’ala.

1

L’escut de Roda de Ter representa el pont Vell sobre el riu
Ter amb les dues esglésies situades a cada un dels seus
extrems. La roda de molí és un element referit al nom de la
Vila.

L’escut de Sant Jaume de Frontanyà té un cavall blanc que fa
referència a la intensa activitat viatgera de Sant Jaume, patró
del poble.

El poble de la Granada del Penedès té una magrana oberta
en al·lusió a la seva etimologia: el nom de la Granada prové
del llatí granata, en el sentit de granada, plena de gra, fèrtil'.
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Història impossible

Llegeix atentament el text següent en el que hi ha quatre situacions impossibles. Cal
que les subratllis amb un retolador o llapis de color vermell. Finalment escriu a les
línies inferiors del full els motius pels quals són impossibles.
El famós baríton Domenico Mattioli, autèntica estrella entre els cantants d’òpera del
segle XIX, es trobava al seu camerino del Liceu la nit del 14 de març de 1857,
preparant-se per a debutar a Barcelona en la primera representació de Guillem Tell de
Gioachino Rossini que es feia a la ciutat.
En Domenico era molt temperamental i una mica supersticiós, com molts artistes de
l’època. Aquella nit d’estiu estava neguitós, perquè anant cap al Liceu s’havia trobat
amb un gat negre, signe inequívoc de malastrugança. Després recordà que aquell matí
s’havia llevat amb el peu esquerre, un altre signe de dissort. –Ara només faltaria que
s’apagués el llum–, pensà per a ell mateix. I com si un mal fat l’hagués escoltat, va i es
fon una de les bombetes que il·luminaven el mirall per maquillar-se. Aterrit per tot
aquest seguit de signes negatius, baixà els graons de les escales del Liceu de tres en
tres fins a sortir a les Rambles. Parà un taxi i demanà al taxista que el portés a
l’aeroport per agafar el primer avió que el retornés a Nàpols, la seva ciutat natal.

1 __________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________
Sabies que la primera prova de llum elèctrica a l’escenari del Liceu fou el 30 de maig
de 1862?
I que la primera prova de llum elèctrica a la sala fou el 20 de maig de 1881?
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Darrera el teló
Relaciona cada frase amb els responsables que estan a la taula:
1. Sóc músic, pedagog i concertista. Guillem Tell és la darrera òpera que va
compondre Rossini a l’edat de 37 anys. Té una durada de quatre hores. Jo l’he
reduïda a uns 60’ i l’he adaptada per a quatre instruments: piano, trompa, flauta
travessera i piccolo.
2. Sóc escriptor i periodista. La meva feina ha estat traduir i adaptar el text del
francès al català. El libretto original era d’Étienne de Jouy e Hippolyte L. Florent
Bis i es basava en la llegenda de l’heroi suís Guillem Tell.
3. Som els creadors de l’adaptació de l’òpera Guillem Tell per al Petit Liceu.
Som tres amics de Lleida i volem oferir espectacles multidisciplinaris, utilitzant
el màxim de recursos teatrals.
4. He vestit l’escenari amb elements que es modifiquen constantment i van
prenen formes diverses i creatives. També he ideat els vestits dels
personatges.
5. Els canvis de llum donen prioritat als protagonistes de l’òpera; també fan que
l’escenari es transformi constantment.




Adaptació musical: Albert Romaní

Il·luminador: Miki Arbizu



Direcció d’escena: Companyia La Baldufa



Llibret: Enric Pinyol



Escenògraf i
Carles Pijuan
vestuari:

Una òpera és el resultat de la feina d’un nombrós equip de persones que no veurem
dalt l’escenari, però que han treballat conjuntament durant molt de temps.
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L’òpera Guillem Tell de G. Rossini en esquema:
Completeu els requadres en blanc amb les paraules que apareixen en aquesta llista:
Llibret:

Étienne de Jouy

Òpera:

Guillem Tell

Direcció musical:

Olga Kharitonina

Direcció escènica:

Cia. La Baldufa

Direcció d’actors:

Ramon Molins

Adaptació del text:

Enric Pinyol

Adaptació musical:

Albert Romaní

Escenografia i
vestuari:
Instruments
musicals:

Carles Pijuan

Compositor:

Il·luminació:

piano, trompa, flauta
travessera i piccolo

Veus:

Gioacchino Rossini

Miki Arbizu

Soprano, mezzosoprano,
baríton i baix

Els requadres de l’esquerra es refereixen als aspectes musicals, els de la dreta als
aspectes escènics:

COMPOSITOR:

LLIBRET:
Etienne de Jouy

ÒPERA: Guillem Tell

DIRECCIÓ ESCÈNICA:
Companyia La Baldufa
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Guillem Tell
Materials de suport
 Rossini a Internet
 Guillem Tell
 Enregistraments a YouToube
 Lectures sobre Guillem Tell
 DVD de l’òpera Guillem Tell
 El món de l’òpera
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Materials de suport
Rossini a Internet1
 Wikipèdia: amb informacions a diverses llengües sobre la vida i obres del

compositor.


Informació sobre Rossini: biografia i obres
http://es.wikipedia.org/wiki/Rossini
Llistat d’òperes de G. Rossini:



http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:%C3%92peres_de_Gioacchino_Rossini
 The Internet’s Premier Classical Music Source és una pàgina en anglès dedicada

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

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

Guillem Tell
 Wikipèdia: amb informacions a diverses llengües sobre la vida i llegenda de l’heroi

suís.


Informació sobre Guillem Tell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guillem_Tell

 L’heroi llegendari Guillem Tell té les seves arrels històriques a Suïssa. És en les

poblacions on va viure, on es troba informació de les seves gestes. (En francès)


Museu de Guillem Tell a Bürglen, el seu poble natal. (En quatre idiomes)
http://www.tellmuseum.ch/index.php



Pàgina en alemany i anglès on s’hi poden trobar imatges dels espais on visqué
Guillem Tell; la seva llegenda encara està viva a Suïssa.
http://www.tell.ch/

Totes les referències a enllaços i continguts d’Internet, estaven actives en el moment de
revisar aquest document, octubre de 2012.
1
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Enregistraments a You Tube de Guillem Tell
 Obertura de Guillem Tell per Claudio Abbado

La nit del 30 de juny de 1996, a l’estadi Waldbuhne de Berlin, es va fer
el tradicional concert a l’aire lliure de l’Orquestra Filharmònica de Berlin,
sota la direcció de Claudio Abbado. Aquella vetllada es recorda com la
nit de la turmenta, ja que a mig concert, just en el moment de l’Obertura
de l’òpera Guillem Tell de G. Rossini, el públic va haver d’obrir els seus
paraigües.
Imatges en DVD (Naxos) i al YouTube recorden la fantàstica vetllada.
Primera part de l’obertura (lent - ràpid)
http://www.youtube.com/watch?v=LenbYqhi5gA&feature=related
Segona part de l’obertura (lent – ràpid)
http://www.youtube.com/watch?v=83H8sXt_p_s&feature=fvwp&NR=1
 Obertura de Guillem Tell per Herbert von Karajan

Una altra versió que es pot trobar a YouTube de l’obertura de Rossini és la del
director alemany Herbert von Karajan amb l’Orquestra Filharmònica de Berlin, l’any
1983. També està dividida en dues parts:
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=_3K4uJQaQD4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=utDlBcPgjrk
 Obertura de Guillem Tell amb sentit de l’humor

El conegut personatge Mickey Mouse i els seus amics ens ofereixen una versió molt
particular de l’obertura de Guillem Tell en la pel·lícula The band concert, realitzada
l’any 1935. Va ser la primera pel·lícula de Walt Disney en Technicolor.
http://www.youtube.com/watch?v=IErXg5kBXXg&feature=related
 Àries de l’òpera Guillem Tell

Els materials aportats estan presentats seguint el fil argumental de l’òpera. Estan
escollits segons el protagonista.
o

Mathilde
A l’inici del segon acte i després d’un cor de caçadors, apareix Mathilde, germana
del tirà Governador Gessler, que està enamorada del jove suís Arnold. La crueltat
amb que és tractat el poble suís pels austríacs, fa que l’estimació entre la jove
parella sigui molt difícil.
Mathilde canta una de les àries més delicades i cromàtiques de l’òpera: Sombre
forêt, désert triste et sauvage. Després d’exaltar les ombres dels arbres, s’adreça
a l’estel Venus perquè li doni llum dins les tenebres de la seva existència.
Hi ha moltes versions d’aquesta ària, n’aportem dues que es troben a YouTube:
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Solista: Montserrat Caballé (1985) (5:00’)
http://www.youtube.com/watch?v=oi0ZyHq-Mco&feature=related
Solista: Katia Ricciarelli (5:45’)
http://www.youtube.com/watch?v=ciTne9dkhcw&feature=related
o

Guillem Tell i Jemmy
El tercer acte s’inicia amb la trobada de renúncia amorosa entre Arnold i Mathilde.
Després Gessler fa una gran festa a la plaça d’Altdorf per demostrar el seu poder i
humiliar el poble suís. En acabar les danses, fan presoners Guillem Tell i el seu fill
Jemmy, perquè es neguen a fer una reverència al barret que està penjat al bell mig
de la plaça. En ser reconeguts pel malvat Governador, Tell és obligat a tirar una
fletxa a una poma situada sobre el cap del seu fill.
Després de debatre’s entre la negació, la por i el dubte, el protagonista canta l’ària
Sois immobile.
En aquesta escena el pare retroba poc a poc la seva força vital amb
l’acompanyament musical confiat al violoncel. L’efecte de suspens ens l’aporta la
veu, interpretada com un recitatiu ininterromput, que flueix talment el moviment de
l’ànima en perpètua inestabilitat.
Ària: Sois immobile (2:56’)
Intèrprets: Guillem Tell: Thomas Hampson; Jemmy: Gaële Le Roi.
Director: Bruno Campanella. Orquestra de l’Òpera de París - Bastille (2003)
http://www.youtube.com/watch?v=OKkLNVmvsqw

o

Arnold
Ens trobem a l’inici del quart acte. Arnold està sol davant la casa del seu pare, tot
recordant la seva cruel mort pels invasors austríacs. El jove clama justícia cantant
l’ària: Asile héréditaire. És una melodia molt emotiva i intensa, de les esperades
per la seva dificultat i brillantor.
Li segueix immediatament una altra ària en la que Arnold convida als companys
dels tres cantons a la lluita i a la victòria, Amis! Amis! secondez ma vengeance.
Els do de pit que ha de fer el solista mostren la qualitat vocal que ha de tenir el
tenor.
Ària: Asile héréditaire (En versió concert, 10:00’)
Interpretat per Juan Diego Flórez
Director: Christopher
Renània

Franklin amb l’orquestra Filharmònica de l’Estat de

Lloc: Concert a Baden Baden. 2008
http://youtu.be/jPfjg9Baras
Ària: Amis! Amis! secondez ma vengeance (En versió concert, 2:55’)
http://www.youtube.com/watch?v=Lkf4fLboRiI&feature=related
o

Cor de l’escena final (quart acte)
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Tutto cangia il ciel s’abbellia és un cant a la llibertat amb què finalitza l’òpera.
Comparativament a tota la representació és un moment molt intens i breu (3:17’).
La disposició de les veus i la progressió vocal i instrumental són d’una gran
serenitat. L’inicia Guillem Tell, seguit per la seva esposa Hedwige i el seu fill
Jemmy. Finalment s’hi incorpora la veu de tenor d’Arnold i el cor, com un
protagonista més.
Intèrprets: Guillem Tell: Giorgio Zancanaro; Edwige: Ludicana D’Intino; Jemmy:
Amelia Felle; Arnold: Chris Merritt; Orquestra i Cor del Teatro alla Scala.
Director: Riccardo Mutti (En italià)
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=F4SQjCWu4e8
El mateix final en versió concert (En italià):
http://www.youtube.com/watch?v=pF08A24QCVI&feature=related
El mateix final en versió concert (en francès) i en la versió abans esmentada de
l’Òpera de París – Bastille, dirigida per Bruno Campanella:
http://www.youtube.com/watch?v=osNDoDN_vtc&feature=related
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Lectures sobre Guillem Tell
Títol: La llegenda de Guillem Tell
Editorial: La Galera,
Col·lecció: Popular, 45
Adaptació: M. Àngels Gardella
Il·lustrador: Arnal Ballester
Gènere: Narrativa curta (23 pàgines)
Edat: A partir de 6 anys
Idioma: Català
ISBN 84–246–1475–5
Llibre ideal per explicar la història a classe. A cada doble pàgina hi ha una part escrita
i una il·lustració.

Título: GuillermoTell
Presentación: Luis Alberto de Cuenca
Prólogo: Jaime García Padrino
Autor: Araluce Biblioteca
Editorial: Anaya, Madrid, 1999
Género: Narrativa (XIII capítulos en 125 páginas)
Literatura: Infantil y juvenil
Idioma: Castellano
ISBN 8420782882
Narra la història de tota una comunitat. Guillem Tell és un més d’entre tots els
protagonistes de la reunificació de Suïssa.

Títol: Guillem Tell
Autor: Friedrich von Schiller
Adaptació lliure de: Francesc Nel·lo i German
Edicions 62, Barcelona
Col·lecció: Els llibres de l’escorpí. Teatre. El Galliner
Gènere: Teatre (62 pàgines)
Idioma: Català
ISBN 8429726047

El nostre propòsit havia estat respectar el to, la composició i el vocabulari de les obres
originals, manipulant-les tan sols per incidir en la comprensió de l’anècdota, l’interès
pels personatges i els fets, i per la captació completa del llenguatge literari emprat. (F.
Nel·lo)
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Títol: Guillem Tell
Guió: Núria Font
Il·lustrador: Bartomeu Seguí
Editorial: Cruïlla, Barcelona, 2007
Col·lecció: Vull Llegir
Gènere: Narrativa curta (15 pàgines)
Edat: A partir de 5/6 anys
Idioma: Català
ISBN 9788466117531
És un conte que permet la seva lectura als més petits perquè està escrit en lletra de
pal i/o lligada.

Títol: Rossini – Guillaume Tell
Autor : Jacques Joly
L’avant scène Opéra, mars 1989, núm 118
Gènere : Revista musical (145 pàgines)
Idioma : Francès

Conté articles molt interessants i d’alt nivell musical. Amb el llibret íntegre d’Etienne
de Jouy y Hippolute Bis, amb comentaris musicals i literaris de Gérard Condé.

Títol: El meu primer llibre d’òpera. Deu òperes
explicades per a infants
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial : Empúries, Barcelona 2002
Gènere : Narrativa infantil i juvenil (156 pàgines)
Idioma : Català
ISBN 84 – 7596 – 963 – 1
Guillem Tell és una de les 10 òperes explicades per a infants. La narració ens situa a
la Gran Òpera Històrica, la que té quatre hores de durada. Les il·lustracions de cada
història són de diferents autors. També hi ha la versió en castellà.

76

DVD de l’òpera Guillem Tell
Ballet, Cor i orquestra: del Teatro alla Scala
Director: Riccardo Muti
Guillaume Tell: Giorgio Zancanaro
Arnold: Chris Merritt
Gualtier: Giorgio Surjan
Jemmy: Amelia Felle
Edwige: Ludicana D’Intino
Gessler: Luigi Roni
2 DVDs, amb subtítols en anglès

El món de l’òpera
 Web dedicada als infants. Hi trobareu moltes d’altres òperes seleccionades per

edats amb aportacions didàctiques molt interessants. (En castellà)
Presenta jocs didàctics de dels diferents òperes, per fer-los amb ordinador.

http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp?variable=index_partitura.htm
 Llistat cronològic de les òperes més importants de tots els temps des de 1600 a

1958. Conté fotos del autors i una breu ressenya de moltes òperes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27%C3%B2peres_m%C3%A9s_importants

 Títol: Ópera, Guías visuales Espasa

Autors: Alan Riding y Leslie Dunton – Downer Editorial
Editorial: Espasa Calpe. Madrid. 2008
Matèria: Òpera (432 pàgines)
Idioma: Castellà
ISBN 978- 84- 670-2605-4

Explora quatre segles del gènere musical des del renaixement italià fins avui.
Descobreix més 160 òperes amb gran quantitat de fotografies actuals i històriques.

77

Títol: La experiencia de la ópera

Autor: Paul Henry Lang
Editorial: Alianza Editorial. Madrid. 2011
Matèria: Òpera (256 pàgines)
Idioma: Castellà
ISBN 978- 84-206-6469-9
Una introducció senzilla a la història i literatura operística aportada per les experiències del musicòleg hongarès Paul Henry Lang.

 Títol: Ópera. Atlas ilustrado

Autoria: Diversos autors
Editorial: SUSAETA Ediciones. Madrid. 2011
Matèria: Òpera (328 pàgines)
Idioma: Castellà
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.

L’òpera i la seva historia. Obres,
compositors i cantants
 Títol:

Autor: Alessandro Taverna
Editorial: Malsinel Editor. Barcelona. 2006
Col·lecció: Andantino
Matèria: Infantil / juvenil, música (66 pàgines)
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.
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