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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
L’òpera és una forma artística que ens explica una història a través de les veus dels cantants, la música de
l’orquestra, el teatre i el moviment.

dir treball, obra. Podem entendre l’òpera com la suma de
diferents “obres” que presenten música, teatre, art, escenografia i dansa.

És una de les formes artístiques més complexes. Diferents
dimensions artístiques es combinen en un únic conjunt:
la veu humana, l’orquestra, el drama (seriós o còmic), les
arts visuals (escenografia, vestuari, efectes especials), el
moviment i la dansa, tot al servei de l’expressió. La interacció entre aquestes disciplines és el que ens fa vibrar,
riure, enfadar… La paraula òpera ve del llatí opus, que vol

Els humans tenim la necessitat d’explicar històries. Necessitem explicar què ens ha passat, què sentim, què hem
viscut, què ens preocupa i descriure totes les emocions
que surten d’aquestes vivències. L’òpera connecta el món
artístic amb aquest desig primitiu i ritual d’explicar històries. L’òpera és un entreteniment, però també vol explicar el món que ens rodeja i explorar les preocupacions
humanes.
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De fet, l’òpera no és més que un mirall de la societat.
A vegades ha estat vehicle de missatges socials i polítics.
En altres moments ha estat un espectacle subversiu, tot
desafiant els principis morals de la societat. És l’expressió
de la condició humana, del que sentim, el que pensem i el
que ens preocupa.
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
ESCENA 1
Un home és perseguit per una perillosa serp. En comptes de fugir corrent (que és el que faríem tots si no ets en
Frank de la Jungla), es para i comença a cantar, pregant
perquè algú el salvi. Per sort per a ell, apareixen tres dones
del no-res i es desfan de la serp, mentre canten una bonica cançó a tres veus.

ESCENA 2
El teu xicot es disfressa, es fa passar per una altra persona
i no només no el reconeixes, sinó que sedueix la teva germana, que tampoc el reconeix.

COSTA DE CREURE, OI?
Aquí tenim dos moments de La flauta màgica i Cosi fan
tutte. En moltes òperes trobem situacions absurdes que
no serien possibles a la vida quotidiana. Moltes vegades
això passa perquè els protagonistes canten en
comptes de parlar. Si recito el text d’una cançó, sempre
serà més curt que cantar-la i, a més, la comprensió del
text cantat és més difícil. Però on no arriben les paraules
arriba la música, els gestos dels cantants, la il·luminació
i tots els elements que conformen l’òpera. Art total!
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ESCOLTA AQUESTS SONS
Està clar que no calen paraules per transmetre una emoció o una idea. De fet l’òpera es fonamenta en la idea
que la música pot comunicar una emoció d’una manera
més complexa que les paraules. Amb la música podem
generar sentiments contradictoris que serien impossibles
d’aconseguir amb el llenguatge parlat, ja que primer parla
un i després l’altre. Cinc segons de música poden oferir

molta informació al públic sobre què passa a l’escenari.
Trobem música d’òpera a tot arreu: anuncis, cinema, musicals… La música és el camí més ràpid per intensificar
les emocions i reforçar el missatge. Per això en l’òpera
les històries són més intenses i excitants que en una
obra de teatre o un llibre…, encara que a vegades no
tinguin massa sentit!
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
Avui en dia vivim a cavall entre un món virtual de pantalles
i xarxes socials i el nostre món real, el món físic que podem tocar, sentir i olorar. Rebem informació constant per
tota mena de canals, siguin visuals o auditius. Aquest món
virtual cada cop es relaciona més amb el real, fins al punt
que a vegades el substitueix: parlar per WhatsApp, tenir
amics a les xarxes socials, escoltar música per Spotify…
L’òpera és una experiència sensorial, real i física que
ens transporta a un altre món imaginari i ens fa somiar,
pensar, imaginar…, en què realitat i fantasia es fusionen.

És una forma artística en la qual convergeix la nostra realitat física (l’escenari) amb el nostre món virtual (la imaginació). Fins i tot podríem dir que l’òpera ens ha preparat per
a aquesta nova forma de comunicació multicanal.

Qui diria que l’òpera
va ser el primer espectacle multimèdia…
400 anys abans de l’era digital!

RIURE O PLORAR?

Òpera en un minut
MOZART IS DIFFERENT!
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
1.1 Qui diu que l’òpera és avorrida?
Estàs en un partit de l’NBA. Mentre veus el partit vas comentant la jugada amb el veí, animes el teu equip i protestes amb força quan fan una falta personal. La gent
del teu voltant crida, xiula i s’aixeca. Tot això mentre et
menges una hamburguesa i beus un refresc. Encara que
sembli mentida, aquest seria un ambient molt semblant
al que et trobaries en un teatre d’òpera entre els segles
XVII i XIX.
L’òpera va sorgir a Itàlia el 1600 com un entreteniment per
als nobles. El 1637 s’obrí el primer teatre públic a Venècia i en una dècada obriren deu teatres més. Ràpidament es va convertir en un espectacle per a les masses.
A mitjans del segle XVII els teatres d’òpera oferien l’oportunitat de divertir-se més enllà de veure un espectacle musical. Els teatres estaven autoritzats com a casinos i la gent
hi anava a jugar. A dins del teatre la gent parlava, menjava,
bevia durant la funció. Eren llocs caòtics i sorollosos on
era tan important veure-hi com ser vist. El teatre en forma
de ferradura i les espelmes estaven pensats per veure l’escenari, però també per veure què feia el públic.
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
Però la música també estava pensada per afavorir la
socialització. Les obertures tenien una durada considerable perquè la gent arribava tard i així tenien temps de seure i veure el principi de l’òpera. Quan venien les àries de
lluïment, es feia el silenci i les partides de cartes paraven
fins que l’ària finalitzava. La gent no escoltava les òperes
d’una tirada, sinó que anaven parlant, caminant i menjant durant la representació. Si volien comprar alguna
cosa per menjar, aprofitaven l‘aria di sorbetto, que es cantava cap al final de l’òpera (quan la gent ja començava a tenir
gana) i permetia als venedors oferir els seus productes com
gelats, dolços o sorbets.
9
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I també hi havia les entrades de passeig. La gent s’estava dreta al fons del teatre i podien entrar i sortir quan volia.
D’aquesta manera podien estar al cafè del costat jugant a
cartes i entraven només per escoltar les àries més importants de l’òpera. Escoltaven la nota de lluïment del solista,
comentaven com havia estat… i se’n tornaven cap a la partida de cartes.
Les llotges eren espais privats en els quals es podia menjar, beure, jugar a les cartes o tenir un afer amorós. Els miralls permetien estar d’esquena i anar seguint l’òpera.
Es decoraven com si fossin la segona residència, ja que
durant la temporada operística, que era a l’hivern, la gent
preferia l’escalfor i les comoditats de les llotges que els gegantins palaus de marbre i pedra.

Ara en diuen
zona VIP!

Visita
virtual llotja

SABIES QUE?
Quan un cantant no
agradava al públic,
aquest protestava
amb crits i xiulets. Els
responsables dels teatres, en comptes
de xiular amb els dits, feien servir les
ampolles de vi (fiasco) per bufar per
la boca de l’ampolla i fer aquell so tan
característic. D’aquí que quan alguna
cosa fa fallida en diuen que ha estat
un “fiasco”.

El primer espectacle multimèdia: l’òpera
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El cantant era el gran reclam i el protagonista total de
l’òpera. Els compositors els feien les àries a mida, perquè poguessin exhibir les seves qualitats vocals, i la gent
anava al teatre a veure i escoltar aquestes estrelles. Tenien
llibertat total a l’escenari, fins al punt que vegades introduïen altres cançons que no tenien res a veure amb l’òpera
però els agradaven molt i a més els permetien lluir la seva
veu…, cosa que al públic li encantava!

Qui diu que l’òpera
és avorrida?
Dives: dels castrati
a les rock-stars
L’òpera d’avui
i de demà
RIURE O PLORAR?

Òpera en un minut

Algunes cantants tenien un magnetisme especial amb el
públic i eren idolatrades com estrelles. Parlem de cantants
de veu meravellosa, amb gran talent per a l’escena, amb
una imatge captivadora i una personalitat desbordant que
atrapa el públic. Si a això hi sumem unes dosis d’extravagància, glamur i capritxos..., ja tenim una diva!
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By Simon Wedege Petersen
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
Al segle XVIII els castrati, cantants masculins als quals
se’ls extirpaven els testicles perquè no fessin el canvi
de veu, eren les autèntiques estrelles de l’òpera. La seva
veu gairebé sobrenatural, el seu virtuosisme i la seva imponent presència escènica feien dels castrati els ídols dels
teatres.

Posteriorment van ser les sopranos les que van acaparar
l’atenció i a principis del segle XX els tenors prenen el relleu en el rol de divos amb fenòmens comercials com:

Dives: dels castrati
a les rock-stars
L’òpera d’avui
i de demà
RIURE O PLORAR?

Òpera en un minut
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Avui en dia la música
clàssica i la música popular cada cop tenen més
punts en comú.
Si pensem en cantants
amb personalitat, amb un
instrument privilegiat i que
generen tanta repercussió
a dins de l’escenari com a
fora, potser ens vindran
al cap alguns divos/
as de l’època actual.
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
1.3 L’òpera d’avui i de demà
L’òpera era un espai d’entreteniment. La gent hi anava per
trobar-se amb els amics. A l’Europa del segle XIX, si volies
passar una tarda d’oci, les opcions eren reduïdes i l’òpera
no és que fos la millor…, és que gairebé era l’única. Amb
el temps el panorama ha canviat, l’oferta de diversió a les
ciutats és molt àmplia i ara l’òpera és una opció més entre
moltes altres.

RIURE O PLORAR?

Òpera en un minut
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Actualment vivim en moment de constants progressos
tecnològics que influeixen per igual en la música clàssica i
la música popular. Tenim festivals i concerts multitudinaris
que van de ciutat en ciutat. Ara imagineu un espectacle on
es combina música amb un missatge potent, cantada per
veus espectaculars, amb efectes especials, coreografies i
projeccions de vídeo. En què penseu? En una òpera de
Mozart o en un espectacle de Beyonce?
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
Potser cal ampliar el que entenem per òpera i donar-li un
significat més ampli. El que sembla clar és que malgrat les
diferències lògiques d’estil que podem trobar entre l’òpera i la música pop-rock, estem parlant d’una manifestació
artística que pretén transmetre un missatge i entretenir... i
que tenen molta més relació del que pugui semblar en un
principi. Els cantants de pop i els músics de rock prenen de
l’òpera la idea de convertir el seu concert en un espectacle
global. L’òpera s’inspira en els cantants pop i actuals en l’actualització de la seva imatge i la posada en escena. Només
cal veure aquests dos escenaris.
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Sabríeu dir quin és d’òpera
i quin és el de rock & roll?
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El primer espectacle multimèdia: l’òpera
Potser en el futur l’òpera no entendrà d’estils musicals i tornarà a ser una manifestació cultural de la qual tothom en
gaudeix i que aglutina tota mena de disciplines i tecnologies. Qui sap si en un futur no molt llunyà podrem veure les
òperes des de casa en una plataforma com Netflix i podrem
escollir quin teatre i quina òpera volem veure. O potser l’òpera es convertirà en un espectacle multitudinari que fa una
gira mundial per totes les ciutats com si es tractés de Lady
Gaga. O una experiència sensorial en realitat augmentada?
El temps ho dirà… i no falta gaire!
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Riure o plorar?
Tens ganes de riure? Doncs Les noces de Fígaro.
T’agraden les nissagues d’històries i llegendes fantàstiques com El senyor dels anells? Doncs aleshores alguna òpera de Wagner. Si t’agraden els clàssics, Aida
o La bohème segur que no fallen.
Segons el tipus d’història i personatges que apareixen
a les òperes, les podem classificar de diferents maneres. La diferència vindrà pel contingut dramàtic de
l’argument, sigui una comèdia o una tragèdia o una
barreja de les dues coses. A Papageno i Cia escoltarem fragments de quatre òperes de Mozart, tres
de les quals són òpera bufa (Les noces de Fígaro, Cosi fan tutte i Don Giovanni) i La flauta màgica,
que és un singspiel. Malgrat tot, Mozart, amb la seva
inventiva i el desig de trobar una nova manera d’expressar-se, esborra les fronteres entre la comèdia i la
tragèdia, tot introduint elements seriosos en les seves
comèdies.
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ÒPERA SERIOSA

ÒPERA BUFA

Obres que es basaven en històries serioses i tràgiques
que estaven protagonitzades per herois, reis, déus i
personatges mitològics de l’antiguitat. Eren obres molt
estàtiques, amb poca acció, en què s’anaven succeint
àries i recitatius sense gairebé cors ni conjunts. Estaven
pensades per a un públic noble, que estava més interessat a escoltar la virtuositat vocal dels castrati i veure les
espectaculars escenografies i la maquinària teatral que a
seguir la història.

A qui no li agrada passar una bona estona rient? Ens posem
davant del televisor i veiem The Big Bang Theory, The Simpson o Ocho apellidos vascos… i a riure!

Els personatges acostumaven a estar organitzats en parelles i sempre hi havia la figura d’un tirà, el dolent de la
pel·lícula. La resolució argumental sempre té a veure amb
una renúncia d’un personatge o a la realització d’una acte
heroic. Tots els moments còmics van quedar relegats als
entreactes, d’on va sorgir l’òpera bufa.

Personatges

L’òpera bufa feia servir un llenguatge entenedor per a tothom i tractava sobre situacions quotidianes del dia a dia.
A vegades era irreverent i poca-solta. Hi trobem melodies
enganxoses (que acostumaven a ser d’origen popular) que
tothom anava xiulant pel carrer. Les
trames estaven basades en la relació entre els nobles i aristòcrates i
la gent del poble: lluites, disputes,
apostes, enganys..., que acostumaven a tenir un happy ending en
què la raó i la justícia imperaven (a
diferència de l’òpera seriosa, en la
qual déus i éssers mitològics decidien el futur dels protagonistes).
By Florida Grand òpera

Del palau
a l’MP3

Si estiguéssim al 1700 i ens volguéssim fer un bon fart de
riure, aniríem a veure una òpera bufa, que era una obra de
caràcter còmic pensada com un entreteniment perquè
la gent del poble es pogués divertir. Té el seu origen en
els intermedis, que eren unes breus peces còmiques que
s’escenificaven en els entreactes de l’òpera seriosa davant
de teló i gairebé sense elements escènics.

Radamisto

Les noces de Fígaro
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SINGSPIEL
Es tracta d’una òpera alemanya sobre una trama sentimental o còmica que conté diàlegs parlats intercalats
entre conjunts i àries. En les seves trames es barrejaven
elements màgics i criatures fantàstiques, i el bé i el mal
estaven clarament diferenciats. Moments lleugers i de fantasia s’alternaven amb altres de més seriosos i tràgics. Les
àries s’inspiraven en cançons populars per la seva forma
estròfica i el seu caràcter, com, per exemple, la cançó de
Papageno.
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Singspiel vol dir cantar i tocar.
A mitjan segle XVIII, el singspiel va ser una forma popular
d’entreteniment representada per companyies itinerants
que anaven pels pobles interpretant les obres. Algunes
companyies tenien teatre propi, com va ser el cas de la
d’Emanuel Schickeneder, propietari del teatre on es va estrenar La flauta màgica, un dels millors exemples de
què és un singspiel. Schickeneder no només era el propietari del teatre, sinó que va escriure el libretto i va interpretar el paper de Papageno en la seva estrena.
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Riure o plorar?
2.1 Òpera en un minut
COSI FAN TUTTE
Don Alfonso és un vell filòsof que creu que totes les dones
poden ser infidels. Per demostrar-ho aposta amb dos joves
(Ferrando i Guglielmo) que els seves parelles (Fiordeligi i
Dorabella) els seran infidels. La juguesca consisteix en el
fet que el dos joves fingeixen anar a la guerra i així poden tornar disfressats i seduir la parella de l’altre. Un canvi de parelles sense que elles ho sàpiguen. En un principi
les germanes mostren reticència a les proposicions dels
amants disfressats, però després d’un seguit d’enganys i
trucs les dues joves accepten casar-se amb les seves noves “parelles”. Finalment tota la trama es descobreix, Alfonso guanya l’aposta, tothom es demana perdó i tot torna a
ser com sempre…, o potser no?
Es tracta d’una història plena de juguesques, disfresses, enganys, falsos comiats i desil·lusions en la qual
Mozart fa una reflexió sobre la idea de fidelitat. Cosi fan
tutte vol dir “així ho fan totes”. La trama gira a l’entorn d’una
aposta i idea d’intercanvi de parelles. Tot es desenvolupa en
un context d’ordre, predictibilitat i raó que queda esmicolat
per la imprevisibilitat de les passions humanes. Hi ha alguna
diferència entre el veritable amor i el flirteig… o és el mateix?
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Riure o plorar?
LES NOCES DE FÍGARO
El matrimoni del comte d’Almaviva i Rosina està en crisis
a causa del caràcter manipulador del comte i els seus flirteigs amb altres dones. La comtessa està deprimida. El
comte persegueix Susana, la parella de Fígaro, amb la qual
té previst casar-se. El comte pretén anul·lar la boda de totes
les maneres però l’astúcia de Susana es posa de manifest i dissenya un pla perquè el comte quedi en evidència
i s’avergonyeixi del seu comportament. Paral·lelament el
comte té un estratagema perquè Fígaro es casi amb un
dona de més edat que finalment resulta que és la seva
mare. El pla de Susana, Fígaro i la comtessa surt bé i el
comte demana perdó. Fígaro i Susana tenen el camí lliure
per casar-se.
La trama, còmica i plena d’enganys i sorpreses, es basa
en la idea del dret de seigneur (ius primae noctis - dret de
la primera nit) que es refereix al suposat dret que atorgava als senyors feudals la potestat d’anar-se’n al llit amb
qualsevol serventa que estigués a punt de contraure
matrimoni. La intel·ligència i l’atreviment de Susana, la nostàlgia de la comtessa, la prepotència del comte i la ira de
Fígaro queden reflectits en la música de Mozart. Una lluita
de classes en la qual els servents decideixen conspirar i
enganyar el seu senyor, tot reflectint el canvi de mentalitat
de la societat de l’època.
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Riure o plorar?
DON GIOVANNI
Don Giovanni és un noble que es passa el dia seduint i
flirtejant amb totes les dones que se li apropen. Durant un
intent de seducció de Dona Anna, aquesta el rebutja. El
seu pare, el comanador, cau mort en un duel contra Don
Giovanni en el seu intent de protegir-la. Don Giovanni continua les seves aventures amoroses amb l’ajuda del seu
criat, Leoporello. La senyora Elvira i Zerlina son víctimes
dels enganys del noble. Finalment Don Giovanni, després
d’escapar-se dels seus perseguidors i vanagloriar-se de
la seva impunitat, és arrossegat a l’infern per l’estàtua fantasmal del comanador que ha vingut a buscar venjança.
Una història que es basa també, com Les noces de Fígaro,
en la figura del noble que pot seduir i estar amb tantes dones com vulgui sense patir repercussions morals ni legals.
A Don Giovanni veiem el millor i el pitjor de la condició
humana, amb trets còmics, tràgics i ridículs. La caiguda de Don Giovanni és un reflex de l’adveniment d’una
nova moral i un nou sistema de valors a Europa.
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Riure o plorar?
LA FLAUTA MÀGICA
El príncep Tamino és enviat per la Reina de la Nit a alliberar
a la seva filla Pamina, que és presonera de Sarastro. Tamino té per company Papageno, un caçador d’ocells ple de
bonhomia però poruc i mandrós. Tots dos són guiats per
tres dames en el seu viatge cap on Pamina està captiva
i cadascú rep un instrument que els ajudarà en la seva
aventura: un joc de campanetes per a Papageno i una
flauta màgica per a Tamino. Durant el trajecte descobreixen que les forces de mal no són de Sarastro sinó de la
Reina de la Nit, que odia i menysprea Sarastro. Durant el
camí, Tamino supera unes proves carregades de simbolisme cap a l’amor i la llum que el portaran a alliberar Pamina.
La Reina de la Nit i el seu seguici finalment són destruïts.
Una història a cavall entre la llegenda, la faula i el conte de fades que relata les aventures del príncep Tamino i el seu fidel company, Papageno, en el rescat de
la princesa Pamina. És una òpera plena d’alegria, llum i
tendresa que agrada a tothom, nens i grans. Els diferents
plans de la seva història permeten a l’oient decidir per si
mateix si està escoltant un conte per a nens, una iniciació
a la maçoneria o un al·legat a la raó…, cadascú decidirà!
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Mozart is different!
Mozart va estar immers en música des de ben petit. El seu pare els va
ensenyar a ell i a sa germana els rudiments musicals. Als 5 anys ja componia peces per a piano i la seva primera òpera la va fer als 12 anys!

Òpera
EL PRIMER
ESPECTACLE
MULTIMÈDIA: L’ÒPERA

COM HO PODIA FER? EL TALENT HO EXPLICA TOT?

Qui diu que l’òpera
és avorrida?

Segur que el talent el va ajudar, però malgrat els mites que s’han creat
sobre la seva figura, és clar que Mozart va desenvolupar una manera de
viure i treballar que el va ajudar a desenvolupar la seva creativitat. Descobrim alguns aspectes de la seva personalitat que potser ens poden ajudar
a entendre’l millor i també ens poden servir a nosaltres!

Dives: dels castrati
a les rock-stars
L’òpera d’avui
i de demà
RIURE O PLORAR?

Òpera en un minut
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MOZART IS DIFFERENT!

INNOVADOR

Música sense
paraules
CURIÓS
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AMB SENTIT
DE L’HUMOR

Mozart va tenir una
curiositat insaciable. Va
aprendre a compondre
a força de copiar,
imitar i estudiar els
bons compositors com
Bach i Händel. Tocava
instruments des dels 3
anys. Va adquirir una base
musical molt sòlida de ben
petit que li va permetre
treballar amb molta
rapidesa i estar sempre
un pas endavant dels seus
col·legues.

A l’època de Mozart, les
sales de concerts i els
teatres estaven sempre
ocupats. Mozart va veure
que una solució era fer
concerts en nous espais
com apartaments, salons
o restaurants. Allí tocava
amb petites orquestres i
conjunts de cambra les
seves creacions. Calia
innovar. Així que havia fet
una peça, ja estava pensant
en la següent. Estava
en un estat de recerca i
millora constants. I aquest
afany d’innovar vol dir que
segurament el que fas no
agradarà mai a tothom.

VIATGER
Què hi ha millor que viatjar
per molts països i conèixer
gents i costums diferents
dels nostres?! De ben petit
Mozart va recórrer les corts
de tot Europa mostrant el
seu talent. El fet de viatjar
li va permetre conèixer i
assimilar els diferents estils
de música de cada país.
Descobrir i aprendre coses
noves que afegim al que ja
sabem.

Mozart va patir des de la
seva infantesa molts mals
i malalties. En la seva vida
personal i familiar no ho va
tenir fàcil. Va veure morir
quatre dels seus sis fills. La
seva mare va morir quan ell
tenia 22 anys i la seva relació
amb el pare era difícil. En
alguns moments va viure
una situació econòmica
complicada, amb molts
deutes. La seva actitud
positiva i el fet de no perdre el
sentit de l’humor el van ajudar
a desenvolupar el seu talent
creatiu malgrat les dificultats.
Sempre va mantenir una vida
social molt activa i no va
perdre mai les ganes de riure!
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La música té el poder d’intensificar, aclarir, matisar
o donar un nou sentit al significat de les paraules...
La combinació de música i paraules és molt atractiva.
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Música sense paraules
A l’òpera el compositor és com un dramaturg. Amb la
música crea i defineix el personatge. Quan un personatge canta, la música mostra i fa surar els sentiments i les
emocions del personatge. La música dibuixa, retrata i
completa el personatge. El drama està en la música.
Una ària dramatitza un moment d’emoció o conflicte intern
del personatge que canta. Seria l’equivalent al monòleg
en el teatre. L’ària era l’esdeveniment més esperat pel
públic en una òpera perquè el cantant podia mostrar les
seves facultats vocals. Però també era esperat perquè el
protagonista vessava les seves emocions al públic i
aquest rebia l’impacte emocional resultant de la unió de
música i text. Era el moment de somiar i identificar-se amb
el protagonista. La força de la música ja havia fet la seva
tasca. El text sempre acostumava a ser breu i concentrat i
es podia tractar d’una declaració d’amor, de ràbia, de dolor, de venjança...
Escolteu aquesta ària de Mozart i a veure com us queda el cos…, és impossible quedar-se igual!
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Mozart: de l’escenari a la vida real
Mozart porta els personatges de les seves òperes a la
vida, els fa humans. Ja no són déus, ni herois mitològics
sinó que són persones de carn i ossos amb els seus sentiments i les seves contradiccions. De fet, podrien ser els
nostres veïns, un company de feina o algú que ens trobem
al tren. Gent normal que viu la seva vida.
I tot això ho fa amb la seva música: en qualsevol òpera
de Mozart trobem més melodies enganxoses i més ben
construïdes que en qualsevol òpera que ens vingui al cap:

Exemples:
Papageno
La ci darem la mano

Del palau
a l’MP3

El cant d’un noble és més contingut i estàtic. Semblaria
que els nobles no es mostren com són i s’amaguen darrere d’una façana. Les classes baixes, com els criats, s’associen a una música més propera a la dansa, de tipus
popular. Una música més fresca i directa, sense res per
amagar.
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FES LA TEVA ÒPERA
AMB 5 CANÇONS

Personatges

Mozart assigna a cada personatge una tessitura tonal i un
conjunt d’inflexions i trets musicals. La música encaixa
perfectament en el rol, la personalitat i l’expressió de
cada personatge. L’estatus dels personatges queda reflectit a la música.

Ara escolteu aquestes músiques de Les noces de Fígaro i no us serà molt difícil saber quina la canten nobles i quina, criats.
“Non piu andrai”
de Les noces
de Fígaro

“Secondate
aurette amiche”
de Cosi fan tutte

Duet Papageno/na,
de La flauta màgica

Harmonies inesperades, colors orquestrals, girs rítmics:
tot plegat ens explica l’argument. La música ens situa
l’acció i defineix els personatges. Aquesta és una de les
grans aportacions de Mozart a l’òpera.

“Porgi amor”/
comtessa

“Si vuol ballare”/
Fígaro
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Mozart: de l’escenari a la vida real
2.1 Exemples: “La ci darem la mano”, Papageno
Vegem com la música ens pot explicar quelcom més que les paraules amb dues de les
cançons que surten a Papageno i Cia:

MÚSICA
SENSE PARAULES
MOZART:
DE L’ESCENARI
A LA VIDA REAL

Exemples:
Papageno
La ci darem la mano
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“La ci darem la mano” - Don Giovanni

“L’ocellaire” - La flauta màgica
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Mozart: de l’escenari a la vida real
LA CI DAREM LA MANO
En el duet de “La ci darem la mano”, Don Giovanni vol
seduir Zerlina. Ell va convencent Zerlina no pel que diu
(“Vine la meva joia jo et donaré fortuna”) sinó com ho diu.
Quan Don Giovanni li promet a Zerlina que la convertirà
en una dama, sona una música elegant, música que els
nobles ballaven a palau.

MOZART:
DE L’ESCENARI
A LA VIDA REAL

Exemples:
Papageno
La ci darem la mano

Les veus comencen alternant-se,
primer canta ell i després ella.
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Però cada cop les intervencions
estan més juntes, sembla que
s’apropen.

Del palau
a l’MP3
Quan ella no es pot resistir més als
encants de Don Giovanni i i canta amb
ell “Andiam, andiam” (anem, anem de
pressa”) la música es tornar com una
mena de dansa popular.

Semblaria que la
música ens indica
que Don Giovanni
i Zerlina estan cada
cop més junts. Però també ens
suggereix els orígens populars
de Zerlina. Don Giovanni l’està
enredant i ella, malgrat tot,
continuarà sent d’origen popular
com la música!
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Mozart: de l’escenari a la vida real
PAPAGENO
Mozart descriu el personatge de Papageno a través de la
música. La melodia, el ritme, l’harmonia, la tonalitat i els
instruments de la seva ària ens mostren com és Papageno.

Mozart escriu per a Papageno una cançó
senzilla, amb una regularitat rítmica en la
melodia i l’acompanyament (compàs 2/4) i una
estructura repetitiva com si fos una cançó per
a la mainada. Potser Mozart ens està dient que
Papageno és com un infant: feliç, bona persona,
despreocupat i amb ganes de passar-ho bé.
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La melodia de la seva cançó té un aire
de música popular que ens fa pensar en
la senzillesa i l’afabilitat de Papageno.

Personatges
Del palau
a l’MP3

En els violins segons i les violes trobem
una intensa figuració d’acompanyament
que es va repetint constantment i que
evoca la naturalesa inquieta i viva de
Papageno, sempre buscant ocells i
núvies.

La simplicitat de
Papageno també
queda reflectida a
l’estructura harmònica,
on gairebé no hi ha canvis i sempre
es va repetint. Mozart canvia de
lloc algunes idees musicals (dels
instruments a la veu, per exemple)
però mai les desenvolupa ni les
elabora..., es queden tal com són.
Papageno també sempre és igual amb
tothom: és tal com raja!
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La ci darem la mano

Fes la teva òpera amb 5 cançons
Ara ha arribat el moment que nosaltres muntem la nostra
òpera, i ho farem a partir de cinc cançons.
El primer que farem és pensar en dos personatges: poden ser una parella, dos germans, dues amigues, dues
persones jugant a tenis… Un cop ja tenim els nostres protagonistes, podem començar: es tractarà de buscar una
música o cançó per a cada situació. Amb aquesta música
haurem d’endevinar què succeeix, què senten els personatges i com es desenvolupa l’acció. Spotify i YouTube poden ser un bon lloc per trobar les músiques.

Podeu fer servir les músiques que vulgueu, de qualsevol
estil. La qüestió és que ens serveixin per descriure i entendre què passa. Ja només ens cal escoltar les òperes
de tothom i a veure si som capaços de saber com acaba
cada història. Molta sort!
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PAS 1
Una música
d’entrada que
ens situï a l’inici
de la història. Es
tracta d’establir
l’atmosfera inicial.

PAS 3
PAS 2
Una cançó que
canta el personatge
1 (el personatge
proposa, fa,
pensa…).

Una cançó
que canta el
personatge 2 a
manera de rèplica
(l’altre contesta,
reacciona,
reflexiona…).

PAS 4
Una cançó que
mostra el conflicte
o la relació entre
els personatges.

PAS 5
Cançó final: el
misteri es desvela
i la història
acaba.. bé o
malament!
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Tots coneixem un Papageno!
En les òperes de Mozart trobem un ventall de personatges
que són fàcilment recognoscibles: el seductor, el criat espavilat, el vell que busca una esposa jove, el doctor que tot ho
sap o el noble prepotent. Són personatges que apareixen
a les òperes, però també els trobem en totes les cultures,
als mites, a les llegendes, a la literatura, a les sèries de TV
o al cinema. De fet, es van repetint en totes les històries i,
malgrat que canvien en alguns detalls, en essència sem-

pre són el mateix: l’heroi, el geni, el savi, el pare, el guerrer,
els enamorats, i tots compleixen una funció dins la història.
Ja sabem com es comporten i què pretenen i d’aquesta
manera ens és més fàcil seguir l’argument. Una sèrie de
personatges essencials que representen les emocions, les
motivacions i els desitjos més profunds i importants dels
éssers humans.

Els
protagonistes
TOTS CONEIXEM
UN PAPAGENO!
LES APARENCES
ENGANYEN!

Sense adonar-nos-en estan al
nostre inconscient. És com si ja
els coneguéssim de tota la vida
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QUI ÉS QUI?

Instagram

Del palau
a l’MP3

Un superheroi

Un setciències

Un guerrer
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Tots coneixem un Papageno!
Papageno, Don Giovanni, Zerlina o la figura del majordom
són descendents d’una sèrie de personatges que ja trobem
a la commedia dell’arte. Mozart utilitza aquests models per
construir les trames d’embolics i enganys en les seves òperes. En moltes ocasions ens sentim reflectits en aquests models, sigui perquè ens evoquen alguna vivència personal o

ens recorden quelcom conegut. Mozart tenia clar que la
combinació d’aquests personatges, que tothom ja coneixia, amb la seva música era el camí més directe per arribar al públic, tot despertant la seva imaginació. I el millor
de tot és que aquests models encara són vigents avui en dia:

Els
protagonistes
TOTS CONEIXEM
UN PAPAGENO!
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Un SEDUCTOR sense
escrúpols, sempre
amb ganes d’emocions
i aventures com Don
Giovanni, podria ser...

O un LLEIAL AMIC i
company d’aventures,
mig animal mig persona,
disposat a tot per ajudar i
amb ganes de menjar quan
calgui com Papageno...

By Daniel Huntley
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SUMARI

Òpera
Música sense
paraules
Els
protagonistes
TOTS CONEIXEM
UN PAPAGENO!
LES APARENCES
ENGANYEN!
QUI ÉS QUI?

Instagram

Del palau
a l’MP3

Les aparences enganyen
Us heu preguntat per què a Papageno i Cia hi ha tants miralls?
O per què Dorabella porta un vestit tan espectacular?
O per què els músics fan servir perruca i porten la cara emblanquinada?
La resposta és molt senzilla: a la senyora marquesa li
agraden les aparences!
Aquest gust per aparentar el podem veure al saló on toquen
els músics de Papageno i Cia, ple de miralls perquè sembli
que en comptes de tres músics n’hi ha trenta. O al luxós vestit
de Dorabella, fet amb teixits selectes i colors llampants per
mostrar el seu estatus social. I què me’n dieu de les perruques, accessori indispensable per estar a la moda? Al llarg de
la història la imatge exterior ha estat una manera d’indicar la
jerarquia social.

A la marquesa li agraden les
aparences: miralls, músics,
cara emblanquinada, perruques

En l’actualitat, res ha canviat. Encara estem en una
societat on es dona molta importància a l’aparença: la roba que portem, la decoració de les cases, els
pentinats, com ens movem, el nostre físic, com parlem.
Quants cops hem etiquetat, criticat o hem tingut algun
prejudici simplement per l’aparença externa, tant pel físic com per la roba?
Una cosa és quina és la nostra aparença i una altra de
ben diferent és com som nosaltres. En la societat actual es pretén transmetre valors personals a través de
la nostra imatge: si gastes una colònia determinada,
tindràs més èxit; o si consumeixes una marca de roba
determinada, agradaràs a tothom. Sembla que no ens
deixin ser nosaltres mateixos, però al final el més important és el que pensa cadascú, més enllà de com
anem vestits o pentinats. Com deia el Petit Príncep:
“L’essencial és invisible als ulls”.

SABIES QUE?
Les perruques es van
posar de moda i eren un
símbol d’estatus social,
com més grosses i
espectaculars, millor.
Però la finalitat no
era només purament
estètica, sinó que
tenien el propòsit
d’amagar malalties,
falta d’higiene, polls o que eren calbs!
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Ara coneixerem una mica millor els protagonistes de Papageno i Cia. Veureu que cada
personatge respon a un qüestionari, però algunes de les preguntes les haureu de respondre vosaltres.
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Qui és qui?
PAPAGENO
Divertit personatge que s’encarrega de caçar ocells per a la
Reina de la Nit i la màxima que té és trobar una Papagena,
tenir fills i la nevera plena!
Tipus de veu: baix - baríton
Òpera: La flauta màgica
Ària: “L’ocellaire”
El principal tret del meu caràcter? Soc amic dels meus
amics.
La qualitat que prefereixo en una dona? Que sigui simpàtica
i dolça i li agradin els ocells.
Quina és la meva gran por?
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El meu principal defecte? Que sempre tinc... molta gana!
La meva ocupació preferida? Caçar ocells.
On desitjaria viure?
Un heroi o heroïna de ficció? Lobezno.
Què és el que més detesto? Anar a un restaurant i que les
racions siguin molt petites.
El meu lema? Viu i deixa viure!

©Marc Campà
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ZERLINA
Criada d’origen humil a la qual li agrada somiar en una vida
millor.
Tipus de veu: soprano
Opera: Don Giovanni
Aria: “La ci darem la mano”

Els
protagonistes

 l principal tret del meu caràcter? Em considero senzilla i molt
E
coqueta.
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La qualitat que prefereixo en un home? El sentit de l’humor.
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Quina és la meva gran por?
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El meu principal defecte? A vegades soc mandrosa.

QUI ÉS QUI?

La meva ocupació preferida?

Instagram

On desitjaria viure? Als meus somnis.
Un heroi o heroïna de ficció?
Què és el que més detesto? La gent prepotent i arrogant.
El meu lema?
©Marc Campà
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Qui és qui?
DORABELLA
Donzella que viu a Nàpols. Sempre vol imitar i superar la
seva germana gran Fiordeligi, en totes les qüestions, especialment en les amoroses.
Tipus de veu: soprano
Opera: Cosi fan tutte
Aria: “È amore e un ladroncello”
El principal tret del meu caràcter? Soc impulsiva i
somiadora.

LES APARENCES
ENGANYEN!

La qualitat que prefereixo en un home? L’elegància i la
sinceritat.

QUI ÉS QUI?

Quina és la meva gran por?

Instagram
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El meu principal defecte? Que a vegades no compto fins
a deu abans de prendre una decisió.
La meva ocupació preferida?
On desitjaria viure? En algun luxós àtic de Londres
o Nova York.
Un heroi o heroïna de ficció?
Què és el que més detesto?
El meu lema?

©Marc Campà
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Qui és qui?
PAPAGENA
Una jove dolça i espontània que busca el seu amor per
poder tenir molts Papagenos petits.
Tipus de veu: soprano
Òpera: La flauta màgica
Ària: Duo Papageno i Papagena
El principal tret del meu caràcter? La franquesa.
La qualitat que prefereixo en un home?
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Quina és la meva gran por?
El meu principal defecte? La impaciència.
La meva ocupació preferida? Fer mots encreuats i sopes
de lletres.
On desitjaria viure? En una caseta al bosc.
Els herois/heroïnes de ficció?
Què és el que més detesto?
El meu lema?

©Marc Campà
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Qui és qui?
3.1 Instagram
Ara que ja coneixes els personatges de Papageno i Cia una
mica millor, és el moment d’imaginar com seria l’Instagram
de cada personatge.

16
Papageno & Cia

Penseu en diferents moments i situacions segons cada personatge en clau actual.
Per trobar les imatges, teniu dues opcions:
Podeu fer vosaltres les fotografies amb una càmera o el
mòbil.
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Podeu fer servir fotografies d’aquest banc d’imatges. Tan
sols cal posar una paraula al cercador i ja està!

Instagram

Del palau
a l’MP3

1,989 likes

Personatges Òpera Mozart mes
View all 99 comments
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ESCOLLIM LA MÚSICA
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Activitat: Música per...
LIVE IS LIFE!

Del palau a l’MP3
Si estem una estona al carrer mirant la gent que passa, no
trigarem molt a veure persones que van amb els seus auriculars escoltant música. La música és essencial per a les
persones. Ens fa sentir emocions, somiar, distreure, concentrar-nos i fer-nos sentir coses que les paraules no poden transmetre. La gent sempre ha escoltat música, però,
si mirem enrere, veurem que ha canviat molt la manera com
ho fem.
A l’època de Mozart l’única manera d’escoltar música era fer-ho en directe. Els músics de Papageno i Cia
tocaven per a l’emperador i els nobles. La seva tasca era
amenitzar les festes, les celebracions i els banquets. Podien tocar danses i serenates o bé arranjaments d’àries i
fragments instrumentals d’òpera com fan al concert. De
fet, és com tenir una gran orquestra però en versió de butxaca que et cap al menjador de casa.
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DEL PALAU A L’MP3
ESCOLLIM LA MÚSICA
O LA MÚSICA ENS
ESCULL A NOSALTRES?

Activitat: Música per...
LIVE IS LIFE!

Del palau a l’MP3
Amb la invenció del fonògraf i, més tard, del tocadiscos, la situació canvia completament: podem escoltar música enregistrada un cop,
dos, tres…, els cops que vulguem! És la primera vegada que es pot escoltar música sense
necessitar cap músic ni anar com a públic en un
concert. Ja no és un acte social.
Es pot escoltar música assegut al sofà a través dels vinils, les cintes de casset, la ràdio, la televisió…, sembla
més còmode no? I a més podem comprar els enregistraments a la botiga i fer un recull de les nostres músiques
preferides.
Per si no tens tocadiscos i vols practicar una mica:

A finals dels anys 80 el compact disc es converteix en
el format més utilitzat per enregistrar i distribuir les
gravacions i acaba substituint el vinil. Més qualitat de so
i més barat per al consumidor: la música esdevé més
accessible.
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Del palau a l’MP3
Amb el canvi de mil·lenni arriba l’era digital: podem portar
cinc mil cançons a la butxaca en el nostre reproductor
MP3 o al mòbil mateix. Tots els vinils, les cintes de casset
i els CD caben en un aparell minúscul. La música està en
format digital i no ocupa espai físic. Ja no cal comprar un
disc sencer, sinó que podem comprar només aquella cançó que ens agrada.
I a partir del 2006 ve l’altra gran novetat: els serveis de música en streaming com Spotify, YouTube o Deezer. Si abans
teníem la nostra col·lecció de mil CD ordenada a la prestatgeria o els nostres mil MP3 al pendrive, ara tenim accés
instantani des de qualsevol lloc a 30 milions de cançons
amb tan sols una connexió a internet!

Com podrem escollir la música que ens agrada entre 30
milions de cançons?
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Escollim la música o la música
ens escull a nosaltres?
La gent es comprava la seva música en vinil, CD o darrerament en format digital, com l’MP3, segons les seves
preferències musicals, i acumulava una col·lecció d’enregistraments que anava escoltant periòdicament. La nostra
personalitat i el nostre caràcter queden reflectits a la nostra
biblioteca musical. Escoltar música i gaudir-ne és quelcom
que els humans han fet des de l’antiguitat.
Avui en dia la música està a tot arreu: a la televisió, al cinema, als tons del mòbil, a les botigues, als videojocs… Sense adonar-nos-en, estem escoltant música constantment.
A vegades encara que no vulguem escoltar música, ens hi
obliguen, com quan truquem per telèfon i ens fan esperar
amb música!

DEL PALAU A L’MP3
ESCOLLIM LA MÚSICA
O LA MÚSICA ENS
ESCULL A NOSALTRES?

Activitat: Música per...
LIVE IS LIFE!

Per acabar-ho d’adobar, tenim accés
a totes les cançons que vulguem
i les podem escoltar de moltes maneres:
mòbil, ordinador, tauleta, Smart TV...

El concepte de “tenir” música s’ha quedat antiquat, ja no
cal tenir el CD o l’MP3. Ara la música l’escoltem a través
de serveis que ens estan dirigint i orientant segons les
nostres preferències i estils musicals preferits. Nosaltres escollim l’estil (rock, jazz, hip hop, clàssica...) i el servei
ens presenta una playlist de cançons especialment escollides per a nosaltres. A qui no li ha passat que ha escoltat
una música a YouTube i quan s’ha acabat ha començat a
sonar-ne una altra que no coneixia però que encara li ha
agradat més?
També podem escollir la música segons el nostre estat
d’ànim (feliç, meditatiu, enamorat…) o l’activitat que farem
mentre l’escoltem (gimnàs, running, estudiar, dormir…). Segons què fem i com ens sentim, canvia la banda sonora
de la nostra vida!
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Escollim la música o la música
ens escull a nosaltres?
2.1 Activitat: Música per...

Personatges

En un futur no molt llunyà la intel·ligència artificial es convertirà en el nostre DJ personal. A partir de les dades de
les nostres xarxes socials, ens seleccionarà la música segons el dia, el lloc, el moment i la preferència musical. Per
una banda fa una mica de por…, però tenint en compte
que tenim a la nostra disposició 30 milions de cançons, se
us acut alguna manera millor? S’admeten suggeriments!

Del palau
a l’MP3

Ara ha arribat el moment de fer una selecció de cançons per a diferents situacions. Podeu fer una playlist a
Spotify i així sempre les podreu escoltar.

Música sense
paraules

DEL PALAU A L’MP3
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Música
per dormir

Música
per estudiar

Música per
anar de festa

Música per
córrer o anar
al gimnàs

Música
per a l’estiu
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Live is life!
Abans del descobriment del fonògraf, l’única manera d’escoltar música era fer-ho en directe, en un concert, formant
part del públic juntament amb altres persones. Avui en dia,
en canvi, escoltar música ha esdevingut un acte individual,
gairebé solitari: cadascú amb els seus auriculars escoltant
música. Estem en una societat en la qual tot passa molt
de pressa i en què tot cal que sigui immediat. Actualment
podem portar tota la discografia de Mozart i els Beatles
a la butxaca. Si volem escoltar una cançó, triguem 10
segons a trobar-la i escoltar-la.
Per veure òpera tenim dues opcions: anar al teatre o anar
al cinema! Les retransmissions d’òpera des dels cinemes s’han convertit en una porta d’accés per a molta
gent. Asseguts a la butaca del cinema veiem una òpera
que s’està representant a Nova York o Viena. I la podem
veure amb tots els avantatges del llenguatge cinematogràfic: plans detallats que ens permeten veure millor les cares
dels cantants, so estèreo Dolby-Surround envoltant i, si
volem, podem fins i tot menjar crispetes.
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Live is life!
En aquest moment en què és tan fàcil escoltar i veure la
música que volem a casa nostra gairebé instantàniament,
cal recordar que tot això no seria possible sense els músics.
Correm el perill de convertir l’experiència musical en quelcom solitari, en què cadascú escolta a través dels auriculars o mira un concert en streaming assegut al sofà. I, el que
és més important: trencar el lligam directe que s’estableix
entre el músic i el públic. Sense músics no hi ha música.
Per sort no hi ha res comparable a un concert en directe. La música enregistrada no pot reproduir les sensacions
i les vibracions que es produeixen quan tenim un músic al
costat. Les expressions de la seva cara, com es mou, viure
la seva passió i entrega és quelcom que no podem apreciar
en un MP3. Un concert és una experiència col·lectiva en la
qual artistes i audiència interactuen i estableixen un diàleg.
En canvi, un enregistrament o un concert vist pel televisor
de casa sempre serà el mateix. Cada cop que l’escoltem o
el mirem rebem la mateixa informació. Aquí rau la grandesa
de la música en directe: és un moment únic i irrepetible
que mai més podrem reviure. És com aquell gelat que vam
menjar un dia i que mai oblidem…, una experiència única!
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