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Impromptu: Raúl Giménez és un amic generós. 
Sovint ens convida al seu retir de Dosrius per 
compartir-nos la bellesa i el silenci corprenedor 
del seu bosc. Mentre ha de cuinar està per feina, 
no sigui que se li cremi l’arròs. Posa el paelló a 
la vora de la taula en la qual la resta fem petar la 
llengua, somiem, treballem. Raúl escolta i intervé 
ben poc. Sembla com si ens deixés fer. Potser 
recolza algun dels nostres comentaris, potser 
ens demana posar en marxa el cronòmetre per 
mesurar el temps necessari per obtenir una 
cocció idònia... Quan la paella és a taula som 
la resta els que callem. En part és perquè tenim 
molta gana, però sobretot és perquè Raúl ara 
s’ha pujat a la trona del solista i pren la paraula.  
El bosc embolcalla i projecta els seus acudits o 
les seves reflexions de vida i d’art. Ara que em 
toca introduir aquest dossier, m’ha vingut a la 
memòria un comentari seu, que em ressona com 
si fos un adagi: “La perfecció rau en els detalls”.

Això em fa pensar en el punt de cocció en el 
qual es troba la nostra Òpera de Cambra de 
Barcelona. Arribem a la VI Temporada i fent de 
pressa una repassada, la primera paraula que 
em surt per qualificar la nostra trajectòria fins 
avui és miracle. Hem assolit un nivell artístic i 
un reconeixement del públic i de la crítica que 
genera enormes expectatives i també una 
gran responsabilitat per l’equip de treball que 
maneguem els fils. L’any passat parlàvem de 
créixer i ho estem fent amb el suport dels socis 
i simpatitzants i d’algunes institucions públiques 

i privades. Omplir el Teatre de Sarrià ja no ens 
resulta una quimera sinó un costum i, és per això, 
que una de les grans novetats de la temporada 
serà oferir els divendres una funció més a les 
dues primeres produccions que representarem. 
Sembla, per tant, que el projecte progressa, que 
l’arròs ens sortirà melós, però vol dir que som 
perfectes? Evidentment, no.  

En tot cas, hem d’aprendre a créixer. Som 
artistes i afrontar la producció d’una temporada 
com la nostra, necessita cada cop més recursos 
i, malauradament al Conservatori no ens van 
formar per aconseguir-los. Potser aquest vessant 
financer ens costi una mica més, però tot 
flueix quan em pregunto per a què vaig decidir 
emprendre el camí: la resposta em reconforta 
perquè hi veig l’essència i en ella no hi ha 
maldecaps sinó llum. I llavors ja puc transitar pel 
camí que porta a la perfecció i afrontar els detalls. 
Després de tot a la vida se’ns encomana la missió 
que som capaços d’acomplir perquè disposem 
de les eines escaients. Això diu el manual. 

A les pàgines següents hi trobareu notes sobre 
les tres òperes que conformen el programa de 
la nostra VI Temporada: recuperem un títol molt 
celebrat a Barcelona fa dos segles, estrenem a 
ciutat una òpera contemporània i reposem una 
farsa de Rossini. Hi ha apunts dels directors 
d’escena que ens acompanyaran i sobretot 
el nom d’un grapat de joves cantants, farcits 
d’entusiasme i delerosos d’oferir el seu talent. 

DIRECTOR MUSICAL I GERENT
ASSUNTO NESE





Molt aviat l’Òpera de Cambra de Barcelona 
es retrobarà amb el seu públic en una nova 
temporada al Teatre de Sarrià, la sisena. L’essència 
serà la mateixa de sempre: oferir a la ciutat un 
repertori operístic complementari i esperonar joves 
cantants i músics en el marc de l’opera-studio 
dirigida per Raúl Giménez i Assunto Nese. Com 
a novetat s’oferiran, en lloc de les dues habituals, 
tres funcions pels dos primers títols. És una 
iniciativa ambiciosa i arriscada, però omplir el teatre 
s’ha convertit en un costum i els responsables 
d’Amics de l’Òpera de Sarrià consideren que 
encara hi queda públic per seduir, tant al districte 
com a la resta de la ciutat. Per eixamplar la base 
de seguidors, s’ha promogut una campanya 
de captació d’abonats i socis mecenes i 
s’incrementarà, encara més, la presència de 
l’entitat als equipaments culturals del districte per 
tal de fomentar la cultura operística. 

Quan d’escollir el repertori es tracta, sempre plana 
en l’ambient el criteri del crític i historiador, Roger 
Alier. Tard o d’hora els seus designis profètics són 
duts a terme per l’Òpera de Cambra de Barcelona. 
El primer títol d’enguany, Le cantatrici villane, fou 

un subtil suggeriment que Alier va deixar caure 
quan vam visitar casa seva per presentar-li la 
temporada passada. L’Assunto Nese, director 
musical, va prendre bona nota i aquest títol va 
figurar des de bon començament a totes les 
travesses i, més encara, en coincidir amb un fet 
de caràcter més personal; programar aquesta 
obra suposa acomplir un emotiu homenatge del 
director artístic Raúl Giménez a Constantino Juri, la 
persona que el va fer debutar com a professional 
i que, a més, va dirigir l’estrena de Le cantatrici 
villane a Sudamèrica.

EL PLANTER NAPOLITÀ

Tot i la immensa notorietat assolida en vida, 
Fioravanti és avui un compositor arraconat, oblidat 
per tothom, tret d’en Roger Alier, és clar. De les 80 
òperes que va compondre, Le cantatrici villane va 
ser el seu gran èxit. Nascut a Roma però identificat 
plenament amb l’escola napolitana, Fioravanti va 
aconseguir amb aquesta paròdia teatral rivalitzar 
amb els mestres del gènere bufo del seu temps: 
Giovani Paisiello i Domenico Cimarrosa. L’òpera es 
va estrenar al Teatre dei Fiorentini de Nàpols l’any 
1799 i fou aplaudida per tota Europa. A Barcelona 
arribà el 1802 al Teatre de la Santa Creu amb tanta 
fortuna que es va representar assíduament durant 
més de trenta anys. 

Constantino Juri posarà en escena una versió 
actualitzada del muntatge que va presentar al 
Teatro Colón de Buenos Aires, l’any 1970: “Quan 
vaig llegir el llibret de Le cantatrici villane em va 
sorprendre el seu humor i em va encisar veure 
reflectit el meu propi món en una obra estrenada 
feia més de dos-cents anys a la llunyana Nàpols”. 
Més tard, l’any 1973, va portar la producció 
al Theater an der Wien, convidat pel Festival 
Internacional de Viena. Constantino Juri i Raúl 

TORNA L’ÒPERA DE 
CAMBRA DE BARCELONA 

AL TEATRE DE SARRIÀ
Els quinze cantants seleccionats representaran, a partir de 

Febrer, obres de Fioravanti, Johnson i Rossini

Raúl Giménez, Anna Ponces i Assunto Nese en una imatge presa  
després d’una reunió de producció de la VI Temporada de l’Òpera  
de Cambra de Barcelona.



Giménez es van conèixer fa cinquanta anys.  
Juri visitava la ciutat de San Francisco (Córdoba, 
Argentina) i després de la funció, en el sopar, 
l’alcalde i el secretari de cultura li parlaren d’un 
tenor nascut per allà que estava cantant molt bé. 
Aquell noi era Raúl Giménez. De seguida, Juri va 
albirar el seu potencial i l’aconsellà d’instal·lar-se 
a Buenos Aires i ingressar a l’Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón. Allà fou el seu professor 
durant 3 cursos i després dirigí el seu debut 
professional l’any 1982 al Festival de Guanajuato 
(Mèxic) amb La finta giardinera de W.A. Mozart.  
“Constantino Juri és una llegenda viva del teatre”, 
ens explica Raúl Giménez. “Ha dirigit més de 170 
òperes en la seva carrera i serà un gran honor tenir-
lo entre nosaltres i veure’l debutar a Barcelona als 
96 anys”. 

MINIMALISME AL SERVEI DE L’HUMOR

Algú va informar Assunto Nese que Paco Mir seia 
entre el públic assistent a la funció d’Il matrimonio 
segreto, però un cop acabada l’obra i en voler 
anar a saludar-lo es va assabentar que Paco havia 
marxat del teatre de Sarrià al descans. Per quina 
raó? Marxaria decebut o bé tenia compromisos 
ineludibles que li impedien veure l’òpera sencera? 
I una altra cosa més: Com és que havia vingut a 
veure’ns? No era qüestió de quedar-se amb els 
dubtes i vam decidir trucar-li. La resposta va ser 
que li agradava molt l’òpera i que ens seguia amb 
interès des de feia temps. Llavors vam formular la 
gran pregunta: “T’agradaria dirigir un muntatge de 
l’Òpera de Cambra de Barcelona?” Vàrem quedar 
per conèixer-nos millor i xerrant de possibles 
col·laboracions va sortir un títol: Ópera de cuatro 
notas. El seu format s’acoblava perfectament 
a les característiques de la segona producció 
que oferim cada temporada, és a dir, una òpera 
original per a piano i no gaire coneguda dins del 
repertori de l’òpera de cambra. A més a més, 
tenia l’atractiu de no haver estat estrenada encara 
a Barcelona.  

Paco Mir va descobrir aquesta òpera minimalista 
un matí a París. Va entrar a veure què feien al 
Théâtre de la Bastille i a la sortida havia decidit 
fer seva aquesta joguina musical i estrenar-la a 
Espanya algun dia. Tot cofoi es va presentar en 

l’editorial propietària dels drets i va resultar que 
el mateix autor, Tom Johnson, el convidava a 
entrar a casa seva i acceptava complagut el seu 
desig. Deu anys més tard, Paco Mir dirigia als 
Teatros del Canal de Madrid la seva versió de 
l’Ópera de cuatro notas: “És un espectacle musical 
divertit, sobretot irònic, que paròdia la rivalitat 
habitual entre els cantants d’òpera. La partitura 
es construeix amb només quatre notes, però 
semblen infinites gràcies al seu genial modelatge”. 
El llibret, escrit també pel Tom Johnson, no té 
cap acotació, excusa perfecta perquè Paco Mir 
pogués manegar lliurement els personatges i 
també per incloure-hi un pròleg amb acudits i 
tòpics recopilats amb els anys per tot arreu.   

UNES MALETES SEMPRE AMANIDES

La trama de L’occasione fa il ladro, darrera òpera 
programada, s’engega una nit de pluja per la 
confusió en l’intercanvi d’unes maletes. Raúl 
Giménez coneix perfectament aquesta farsa, 
composta en només onze dies pel jove Gioachino 
Rossini. El tenor interpretà el rol de don Alberto 
en una històrica producció presentada al Festival 
Rossini de Pesaro, l’any 1987. Jean-Pierre Ponelle 
va dirigir l’escena i Salvatore Accardo l’orquestra. 
El segell Ricordi Fonit Cetra publicà després un 
doble LP que es considera, encara avui, una de 
les gravacions de referència d’aquesta òpera. 
Demaneu-li a Raúl Giménez i comprovareu que 
té les maletes perfectament localitzades. Per a 
l’Òpera de Cambra de Barcelona L’occasione 
ocupa un lloc ben significatiu, com ens explica 
l’Assunto Nese: “Fa vuit anys la vam representar 
en el concert de cloenda d’unes classes 
magistrals organitzades per l’Acadèmia Barcelona 
Concertante. En aquella ocasió, la música la vaig 
interpretar jo mateix al violí acompanyat d’un 
pianista. Més tard, l’any 2015, fou la tercera 
producció de la temporada inaugural de l’Òpera 
de Cambra de Barcelona i llavors vam preparar 
una reducció de la partitura per a quartet de corda 
i piano. Ara, per fi, oferirem una versió completa, 
amb l’orquestra que demana Rossini i amb els 
al·licients de veure quin muntatge ens proposa 
l’Anna Ponces i de descobrir les veus de nous 
joves talents de casa nostra”. 
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VI TEMPORADA 2020 TEATRE DE SARRIÀ

LE CANTATRICI 
VILLANE

VALENTINO FIORAVANTI

7 i 8 febrer - 20:00 h  
9 febrer - 18:00 h

Fes-te’n soci mecenes  
i compra entrades a  

amicsoperasarria.com

Durada total de  
l’espectacle: 1 h 20 min.
Espectacle en italià amb 

sobretítols en català

Pare Miquel  
de Sarrià, 8

Rosa Baggiana (soprano lleugera)  Inés Lorans  
Àgata Calandrina (soprano lírica lleugera) Alba Fernández  
Giannetta (mezzosoprano coloratura) Helena Ressurreição  

 Don Bucefalo (baríton bufo) Donato di Gioia  
Carlino (tenor lleuger) Elías Ongay  

Don Marco (baix bufo) Pedro Quiralte

ORQUESTRA BARCELONA CONCERTANTE 
Direcció musical: Assunto Nese - Direcció artística: Raúl Giménez - Direcció vocal: Donato di Gioia 

Direcció d’escena: Constantino Juri - Escenografia: Jaime de Córdoba i Oriol Vaz / Facultat de Belles Arts UB 
Pianista repertorista: Viviana Salisi

ORGANITZA: COL·LABORACIÓ ESPECIAL: AMB EL SUPORT DE:



Títol original – Le cantatrici villane 
Traducció – Les cantaires de la vila 
Compositor – Valentino Fioravanti 
Llibretista – Giuseppe Palomba

Rosa Baggiana (soprano lleugera): Inés Lorans
Àgata Calandrin (soprano lírica lleugera): Alba Fernández
Giannetta (mezzosoprano coloratura): Helena Ressurreição
Don Bucefalo (baríton bufo): Donato di Gioia
Carlino (tenor lleuger): Elías Ongay
Don Marco (baix bufo): Pedro Quiralte

Direcció musical: Assunto Nese
Direcció artística: Raúl Giménez
Direcció d’escena: Constantino Juri
Direcció vocal: Donato di Gioia
Pianista repertorista: Viviana Salisi

Orquestra Barcelona Concertante

Escenografia: Jaime de Córdoba i Oriol Vaz, 
professors del Departament d’Arts i Conservació-Res-
tauració. Facultat de Belles Arts (UB) amb la col·laboració 
dels alumnes Carlota Arroyo, Belén Domínguez-Adame, 
Josep Vila, Laura Amezcua  i Alicia Mascaró 

Vestuari: Núria Cardoner
Ajudant de vestuari: Yolanda Paternoy 
Vestuari (col·laboració especial): María Teresa Segarra
Il·luminació i Tècnic: Ramón Pasqual
Perruqueria i maquillatge: Kiona Vioque
Sobretítols: Víctor Oller

Redacció de continguts: Joan Montón
Comunicació: Núria Llorach
Fotògraf: Antoni Bofill
Realització audiovisual: Lluïsa Sallent
Càmeres: Guillem Gandol i Edgar Gallard
Disseny Gràfic: Tàctica

FITXA

PERSONATGES

EQUIP ARTÍSTIC

DURADA TOTAL DE L’ESPECTACLE: 1 H 20 MINUTS

ESPECTACLE EN ITALIÀ AMB SOBRETÍTOLS EN CATALÀ
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Don Bucefalo és un vell verd que fa de mestre de 
capella en un poblet. Un dia escolta cantar a tres 
noietes. S’hi acosta i es compromet a convertir-les 
en famoses cantants d’òpera, tot i que no saben 
res de música. Un antic alumne, Don Marco li deixa 
un clavicèmbal per encetar les lliçons com més 
aviat millor. Les seves intencions tampoc són pas 
filantròpiques. Fa temps que ha posat l’ullet en 
una de les cantaires, Rosa, i hi troba l’oportunitat 
perfecta per conquistar-la, però aviat se n’adona 
que el mestre també s’ha encapritxat d’ella. Don 
Bucefalo proposa muntar una òpera seva i les noies 
són incapaces d’aprendre-se-la. En canvi, exigeixen 
privilegis i capricis i, engelosides, es lliuren a lluites 
de poder talment com si fossin veritables dives. 

Carlino, marit de la Rosa, torna al poble disfressat. 
Desconeix que tothom es pensa que va morir 
a la guerra i, en entrar a casa seva, arriba a la 
conclusió que Rosa fingeix la seva viudetat per 
atreure l’atenció dels galants. Per investigar sense 
aixecar sospites, Carlino es fa passar per l’advocat 
que porta el testament del suposat difunt. Don 
Marco li confessa que s’estima la Rosa i li promet 
una mula si aconsegueix convèncer-la, perquè 
ella no li fa cas, dedicada com està a practicar 

sense descans al costat del sol·lícit mestre. Per 
no perdre classes, Rosa admet estar casada 
amb don Bucefalo quan Carlino li retreu el seu 
comportament de vídua frívola. El jove marxa 
enfurismat, però convençut de tornar-hi i recuperar 
la seva esposa. 

Don Marco no vol renunciar a l’amor de Rosa. 
Llavors decideix involucrar-se en l’òpera i anuncia 
el finançament d’una representació al poble amb la 
condició de reservar-se un paper en l’obra. Carlino 
vagareja enrabiat pel poble i mentre planeja la 
manera d’ajustar comptes amb tothom, es troba 
amb Don Bucefalo i el desafia a un duel, però el 
mestre aconsegueix deslliurar-se’n.

Arriba el dia de l’estrena. La funció resulta un 
disbarat. Rosa no pot cantar pitjor i no diu més 
que bajanades. Llavors Carlino s’aixeca i engega 
un aldarull amb la complicitat d’uns pagesos als 
quals ha subornat. Arriben els soldats per imposar 
l’ordre i detenen en Carlino, que es treu el bigoti i 
llavors Rosa el reconeix. Els soldats volen endur-
se’l i ajusticiar-lo, però Don Marco intercedeix i 
aconsegueix que l’alliberin. Es desfan els embolics, 
es demanen disculpes i es recupera l’alegria.  

ARGUMENT
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Le Cantatrici Villane va ser el gran èxit del 
compositor Valentino Fioravanti (1764 — 1837). 
Nascut a Roma però identificat plenament amb 
l’escola napolitana, Fioravanti va aconseguir amb 
aquesta paròdia teatral rivalitzar amb els mestres 
del gènere bufo del seu temps, Giovani Paisiello 
i Domenico Cimarrosa. L’òpera, dividida en dos 
actes i amb lletra de Giuseppe Palomba, es 
va estrenar al Teatre dei Fiorentini de Nàpols 

l’any 1799 i fou aplaudida per tota Europa.  
A Barcelona s’estrenà al Teatre de la Santa Creu 
el 1802 i es va representar assíduament durant 
més de trenta anys.

Constantino Juri va presentar la seva versió de 
Le cantatrici villane al Teatro Colón de Buenos 
Aires, el 6 de març de 1970. Fou l’estrena de 
l’òpera a tota Sudamèrica. Més tard, l’any 1973, 
la va portar al Theater an der Wien, convidat pel 
Festival Internacional de Viena. Fa cinquanta 
anys, visitava la ciutat de San Francisco 
(Córdoba, Argentina) per representar una òpera 
de cambra. En el sopar, després de la funció, 
l’alcalde i el secretari de cultura li parlaren d’un 
tenor nascut per allà que estava cantant molt bé: 
“Vostès el podrien escoltar demà?”. Aquell noi 
era Raúl Giménez. De seguida, Juri va albirar el 
seu potencial i l’aconsellà d’instal·lar-se a Buenos 
Aires i ingressar a l’Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón. Allà fou el seu professor durant 3 
cursos i després dirigí el seu debut professional 
l’any 1982 al Festival de Guanajuato (Mèxic) amb 
La finta giardinera de W.A. Mozart.

PRELUDIEM

“Enzo Valenti Ferro, director del Teatro Colón, decidió fundar la Ópera de Cámara 
del Teatro Colón y yo fui su director escénico durante muchos años. Cuando leí 
el libreto de Le cantatrici villane me causó sorpresa su humor y me encantó ver 
reflejado mi propio mundo en una obra estrenada hacía más de 200 años en la 
lejana Nápoles. No debiera sorprenderme tanto porque, en definitiva, el tema 
de la ópera trata de algo tan humano como el ego, que habita en cualquiera 
aunque sea de procedencia humilde como es el caso de las jóvenes cantantes. 
Mi sorpresa, en realidad, es terquedad. No quiero perder el niño que llevo dentro 
y no quiero dejar de sorprenderme. Creo que lo más hermoso de la vida de un 
artista es ir de sorpresa en sorpresa a la búsqueda del perfeccionamiento. 
La vida es una invitación única e irrepetible y tenemos que aprovecharla. Por 
eso quiero hacer dos cosas hasta el último momento de mi vida: estar en un 
escenario y hacer caso a mi madre que me aconsejó,“Jamás dejes de poner la 

mano en el hombro de un amigo que te necesita”.

Constantino Juri, Director d’escena. 
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DIRECTOR D’ESCENA
CONSTANTINO JURI

Va néixer a Morrison (Córdoba, Argentina) i 
ha dedicat la seva vida al teatre, com a actor, 
director d’escena i professor. El govern italià el 
va becar l’any 1963 per a perfeccionar-se en 
la direcció teatral a l’Acadèmia Nacional d’Art 
Dramàtic Silvio d’Amico i en la direcció d’escena 
d’òpera a l’Acadèmia Nacional de Música Santa 
Cecília de Roma. Va debutar al Teatro Colón de 
Buenos Aires en 1967 amb La serva padrona 
de Giovanni Battista Pergolesi i des de llavors ha 
dirigit més de 170 òperes de compositors com 
ara Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Massenet, 
Gounod, Mozart, Bizet i Bellini entre d’altres. 

Al seu país va estrenar Lo Frate ´Nnamurato de 
Pergolesi, Le Cantatrice Villane de Fioravanti, 
L’Aglio nell´Imbarazzo i Rita de Donizetti, Crispino 
e la Comare, de Ricci, Il Crescendo de Cherubini 
i I Masnadieri de Verdi, així com les estrenes 
absolutes de Medea, de Guidi Drei i de Pedro 
Malasartes, de Camargo Guarnieri, Sonata de 
Primavera de Jorge Fontela i el musical Revolver, 
basat en la vida del mític Carlos Gardel. 

Va ser professor de teatre a la Universidad de 
Córdoba i a l’Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón. Tanmateix va ocupar el càrrec de director 
de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires i 
de director de la Escuela Nacional de Teatro de 
General Roca, Río Negro.

Fou premiat com el Millor director de l’any per 
l’Asociación Verdiana de la Argentina, en dues 
ocasions, pels seus muntatges de La Fanciulla 
del West, de Puccini l’any 1986 i Els Contes de 
Hoffmann d’Offenbach el 1994. Va rebre el premi 
Ugarit de las Artes y la Cultura i el premi de la 
Fundación Konex, l’any 1999. Té el títol de Cavalliere 
dell´Ordine al Merito de la República d’Itàlia i és 
membre de l’Academia Argentina de Música. 

Viu a Madrid des de fa 31 anys. Ha impartit 
classes magistrals a l’Escuela Superior Reina 
Sofía i ha muntat òperes a Las Palmas, Madrid, 
Oviedo, Bilbao, Málaga, Zamora, Sabadell...  
Als 96 anys, debutarà a Barcelona.  
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VI TEMPORADA 2020 TEATRE DE SARRIÀ

LA ÓPERA DE 
CUATRO NOTAS

TOM JOHNSON - PACO MIR

27 i 28 març - 20:00 h  
29 març - 18:00 h

Fes-te’n soci mecenes  
i compra entrades a  

amicsoperasarria.com

Durada total de  
l’espectacle: 1 h 10 min.
Espectacle en castellà

Pare Miquel  
de Sarrià, 8

La soprano  Sara Bañeras  
La contralto Mariana Carrilho  

El tenor Beñat Egiarte  
El barítono Pau Armengol 
El bajo Alejandro Baliñas

 

Direcció artística i vocal: Raúl Giménez - Direcció d’escena: Paco Mir 
Direcció musical i pianista: Leyre Sáenz de Urturi - Escenografia: Òpera de Cambra de Barcelona 

Vestuari: Núria Cardoner - Il·luminació i Tècnic: Ramón Pasqual Perruqueria i maquillatge: Kiona Vioque

ORGANITZA: COL·LABORACIÓ ESPECIAL: AMB EL SUPORT DE:



Títol original – The Four-Note Opera 
Traducció – La ópera de cuatro notas  
Compositor i llibretista – Tom Johnson

La soprano: Sara Bañeras
La contralto: Mariana Carrilho
El tenor: Beñat Egiarte
El barítono: Pau Armengol
El bajo: Alejandro Baliñas

Direcció artística i vocal: Raúl Giménez
Direcció d’escena: Paco Mir
Assistent a la direcció d’escena: Toni Casla
Direcció musical i pianista: Leyre Sáenz de Urturi

Escenografia: Òpera de Cambra de Barcelona
Escenografia (Col·laboració especial): Beatriz Mínguez de 
Molina i Grup de Teatre Schola Cantorum de La Vall d’Uixó
Vestuari: Núria Cardoner
Il·luminació i Tècnic: Ramón Pasqual
Perruqueria i maquillatge: Kiona Vioque

Redacció de continguts: Joan Montón
Comunicació: Núria Llorach
Fotògraf: Antoni Bofill
Realització audiovisual: Lluïsa Sallent
Càmeres: Guillem Gandol i Edgar Gallard
Disseny Gràfic: Tàctica

FITXA

REPARTIMENT

EQUIP ARTÍSTIC

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

DURADA TOTAL DE L’ESPECTACLE: 1 H 10 MINUTS
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Els cantants d’una òpera escalfen la veu abans 
de la funció. Aprofiten per llançar-se invectives 
i explicar acudits sobre el paper que cadascú 
ocupa en el món de l’òpera. El director s’asseu 
al piano i ataca l’inici de l’obra, un solemne cor 
a cappella. Seguidament surt la contralt per 
interpretar la seva ària. Vol deixar palès que ella en 
realitat és mezzosoprano, però ara, puntualment, 
farà de contralt. Després entra en acció la soprano 
i juntes interpreten el duet de la imitació. La 
contralt, ofesa pel seu rol secundari, intenta posar 
en dificultats la soprano, obligant-la a cantar notes 
molt greus i a repetir la melodia que ella decideix, 
fins que la soprano diu prou i marxa enfurismada. 

És el torn del baríton. Necessita concentrar-se 
al màxim per comptar els compassos de silenci 
i cantar a temps les seves intervencions, tot 
plegat sense esverar-se i sense forçar la veu. A 
continuació entra el tenor. Abans d’interpretar 
la seva ària, la contralt i la soprano demanen si 
us plau al públic que simulin una mica d’interès 
pel pobre noi perquè aquest serà el seu únic 
moment de lluïment. El tenor se sent humiliat pel 
compositor. Com pot malbaratar el seu talent i la 
seva exquisida veu en un rol de babau i, a sobre, 
tan greu? Hom pensarà que és un simple baríton! 

Tenor i soprano mostren després, en un tema 
amb variacions, l’ampli espectre de passions 
humanes que s’expressen habitualment a l’òpera. 
En acabat, la contralt i el baríton fan temps mentre 
la soprano es prepara per afrontar la gran ària 
de l’òpera, i expliquen fil per randa els constants 
canvis d’escenografia exigits per la diva, peticions 
que pretenen apaivagar les seves pors i alimentar 
la seva egolatria. La soprano, però supera amb 
escreix totes les dificultats de la peça i arrenca una 

apoteòsica ovació del públic. Després farà patir 
els seus companys que l’esperen a l’escena per 
interpretar plegats un quartet, mentre ella es canvia 
de roba sense gens de pressa. Acabat aquest 
número arriba la intervenció del baix, queixós pel 
seu insignificant paper i a continuació torna a sonar 
el solemne cor a cappella. 

El baríton centra ara tota l’atenció. Es mostra 
complagut perquè li toca cantar la peça més 
llarga i, a sobre, no és gaire difícil d’aprendre. Per 
arrodonir l’escena, se li afegirà la contralt en un 
duet de creixent tensió sexual que deixa el pianista 
atordit. Un cop buit l’escenari, la contralt aprofita 
l’avinentesa per cantar sola el que li rota amb 
l’única condició de no perdre el to i després, el 
baríton torna a intervenir per dedicar-li una ària a la 
caixa xinesa, que no és gran cosa però com ha de 
sonar només un cop potser resulta emocionant. 

La soprano i la contralt es giten amb el tenor per 
interpretar un trio. Tant el baríton com el baix es 
mostren interessats a participar en el número, 
però cada cop que intenten entrar-hi al llit se’ls 
recorda que això és un trio. La seva insistència 
alterarà finalment el nombre de la formació 
vocal. Esgotada, la soprano necessita més 
temps de recuperació per cantar en condicions 
la versió virtuosística de la seva gran ària. En 
aquest cas, la contralt i el baríton comprenen 
la situació i demanen comprensió i paciència 
al públic. Finalment surt la soprano i torna a 
triomfar amb una aclaparadora exhibició de 
recursos. Es repeteix per tercer cop el solemne 
cor a cappella i després d’un embolcallador 
interludi pianístic, conclou l’obra amb l’escena 
final estàtica i redundant.  

ARGUMENT

C
ar

ic
at

ur
a 

de
 T

om
 J

oh
ns

on
. A

ut
or

: D
av

id
 P

in
to

r



14

 Tom Johnson és un compositor nord-
americà que viu a París des de ’any 1983. Es va 
formar amb Morton Feldman, creador d’obres 
molt allunyades de les convencions, a l’estil 
del seu amic John Cage. Johnson inscriu la 
seva obra dins el minimalisme, terme que fou 
el primer a aplicar a la música, en un article 
publicat a The Village Voice en 1972 quan 
feia de crític. En aquest mateix any estrenà 
a Nova York The Four-Note Opera que s’ha 
representat en més de 30 països. El compositor 
qualifica aquesta obra com una comèdia un 
xic absurda, minimalista i satírica que es pot 
representar de moltes maneres, però respectant 
quatre condicions: les quatre notes originals, 
l’acompanyament pianístic, l’adequació del 
text a la posada en escena i l’estatisme dels 
cantants a l’escena final.

 Paco Mir passejava un matí per París amb 
ganes de lliurar-se a la sorpresa. Va entrar al 
Théâtre de la Bastille i va descobrir una petita 
joia musical. A la sortida havia decidit fer-la seva 
i estrenar-la a Espanya algun dia. Tot cofoi es 
va presentar en l’editorial propietària dels drets 
i va resultar que el mateix autor, Tom Johnson, 
el convidava a entrar a casa seva i acceptava 
complagut el seu desig. Deu anys més tard, 
Paco Mir dirigia als Teatros del Canal de Madrid 
la seva versió de l’Ópera de cuatro notas. “És 
un espectacle musical divertit, sobretot irònic, 
que juga amb el llenguatge musical i paròdia 
la rivalitat habitual entre els cantants d’òpera. 

La partitura es construeix amb només quatre 
notes, però semblen infinites gràcies al seu 
genial modelatge. El llibret, escrit també pel 
Tom Johnson, no té cap acotació, excusa 
perfecta per poder jugar lliurement amb els 
personatges i també per afegir un pròleg amb 
acudits que he anat recopilant amb el temps”. 

 Algú va informar el director d’orquestra 
que Paco Mir seia entre el públic assistent a 
la funció d’Il matrimonio segreto, però un cop 
acabada l’obra i en voler anar a saludar-lo es 
va assabentar que Paco havia marxat del teatre 
al descans. Per quina raó? Marxaria decebut 
o bé tenia compromisos ineludibles que li 
impedien veure l’òpera sencera? I una altra 
cosa més: Com és que ha vingut a veure’ns? 
De què ens coneix? No era qüestió de quedar-
se amb els dubtes planant per damunt dels 
caps i vam decidir trucar-li. La resposta va ser 
que li agradava molt l’òpera i que ens seguia 
amb interès des de feia temps. Llavors vam 
deixar caure la gran pregunta: “T’agradaria 
dirigir un muntatge de l’Òpera de Cambra de 
Barcelona”? Vàrem quedar per conèixer-nos 
millor i xerrant de possibles col·laboracions 
va sortir un títol: Ópera de cuatro notas. El 
seu format s’acoblava perfectament a les 
característiques de la segona producció que 
oferim cada temporada, és a dir, una òpera 
original per a piano i no gaire coneguda dins 
del repertori de l’òpera de cambra. A més a 
més tenia l’atractiu de no haver estat estrenada 
encara a Barcelona!   

PRELUDIEM
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DIRECTOR D’ESCENA
PACO MIR

“Vaig néixer i de seguida van veure que era mascle i que hauríem de posar-
me Francisco de Paula, que era el que es portava a la branca Mir de la 
família. De petit vaig passar per una època de “Currito” (per diferenciar-me 
del meu pare a qui deien “Curro”) i fins i tot per una de “Currito de oro” que 
anys més tard, tot s’aprofita, vaig fer servir per donar-li nom a un personatge 
de torero. Finalment tothom es va posar d’acord i em van dir Paco. Anava 
per estudiant de Belles Arts, tot i que en realitat el que més m’agradava era 
dibuixar tires còmiques, quan vaig ensopegar casualment amb el teatre i, 
avui en dia, després de patejar-me escenaris de tot el món durant més de 
34 anys, de crear vuit obres amb el Tricicle, d’escriure‘n cinc, de guanyar 
dos premis Max, de produir vàries sèries de televisió, de crear campanyes 
de publicitat i d’adaptar i dirigir (amb un cert èxit) un petit gran munt de 
teatre, sarsuela i òpera, encara tinc la sensació d’estar en aquest món de 

casualitat. Per si les mosques no he deixat mai de dibuixar”.
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VI TEMPORADA 2020 TEATRE DE SARRIÀ

L’OCCASIONE 
FA IL LADRO

GIOACHINO ROSSINI

9 maig - 20:00 h  
10 maig - 18:00 h

Fes-te’n soci mecenes  
i compra entrades a  

amicsoperasarria.com

Durada total de  
l’espectacle: 1 h 30 min.
Espectacle en italià amb 

sobretítols en català

Pare Miquel  
de Sarrià, 8

Berenice (soprano)  Natalia Pérez 
Don Parmenione (baix bufo) Jan Antem  
Comte Alberto (tenor) Alberto Ballesta 

Ernestina (mezzosoprano) Lucía Iglesias 
Martino (baix bufo) Alejandro Baliñas 

Don Eusebio (tenor) Elías Ongay

ORQUESTRA BARCELONA CONCERTANTE 
Direcció musical: Assunto Nese - Direcció artística i vocal: Raúl Giménez - Direcció d’escena: Anna Ponces 

Pianista repertorista: Viviana Salisi - Escenografia: Escola Elisava. Tutor: Carles Berga - Vestuari: Núria Cardoner  
Il·luminació i Tècnic: Ramón Pasqual - Perruqueria i maquillatge: Kiona Vioque - Sobretítols: Víctor Oller

ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:COL·LABORACIÓ ESPECIAL:



Títol original – L’occasione fa il ladro,  
ossia Il Cambio della valigia 
Traducció – L’ocasió fa el lladre, o El canvi de la maleta 
Compositor – Gioachino Rossini
Llibretista – Luigi Prividali

Berenice (soprano): Natalia Pérez
Don Parmenione (baix bufo): Jan Antem
Comte Alberto (tenor): Alberto Ballesta
Ernestina (mezzosoprano): Lucía Iglesias
Martino (baix bufo): Alejandro Baliñas
Don Eusebio (tenor): Elías Ongay

Direcció musical: Assunto Nese
Direcció artística i vocal: Raúl Giménez
Direcció d’escena: Anna Ponces
Pianista repertorista: Viviana Salisi

Orquestra Barcelona Concertante

Escenografia: Escola Elisava. Tutor: Carles Berga
Vestuari: Núria Cardoner
Il·luminació i Tècnic: Ramón Pasqual
Perruqueria i maquillatge: Kiona Vioque
Sobretítols: Víctor Oller

Redacció de continguts: Joan Montón
Comunicació: Núria Llorach
Fotògraf: Antoni Bofill
Realització audiovisual: Lluïsa Sallent
Càmeres: Guillem Gandol i Edgar Gallard
Disseny Gràfic: Tàctica

EQUIP ARTÍSTIC

ESPECTACLE EN ITALIÀ AMB SOBRETÍTOLS EN CATALÀ

DURADA TOTAL DE L’ESPECTACLE: 1 H 30 MINUTS

FITXA

PERSONATGES
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ARGUMENT

La tempesta obliga don Parmenione i el seu criat 
Martino a cercar l’aixopluc d’un alberg. Mentre 
sopen arriba el comte Alberto i don Parmenione 
el convida a xerrar i beure. El comte explica que 
va camí de Nàpols delerós de conèixer la seva 
futura esposa i que marxarà prest, només amaini 
la pluja. A l’hora de pagar Martino se n’adona 
que don Alberto s’ha deixat la seva maleta i ha 
agafat per error la del seu amo. Obren la maleta i 
troben el retrat d’una noia preciosa. Llavors don 
Parmenione s’enamora d’ella i decideix prendre la 
identitat del comte i emportar-se la núvia.

La noia en qüestió és la marquesa Berenice. 
Entén que això de casar-se amb un desconegut 
és cosa de bojos, però tampoc vol trair la voluntat 
del seu pare que, abans de morir, la va prometre 
amb el fill del seu millor amic. Llavors proposa 
l’Ernestina intercanviar-se la identitat amb ella per 
posar a prova el pretendent i veure de quina de 
les dues s’enamora. Don Parmenione es presenta 
a la casa vestit de gala i es troba l’Ernestina. Tot 
i que no s’hi assembla al retrat, don Parmenione 
no dubta que es tracti de la marquesa i, de 
seguida, s’agraden. En un altre racó de la casa 
Berenice i don Alberto coincideixen. El comte 
creu ser davant la seva futura esposa, a la qual 

troba gentil i bella, però Berenice —tot i que ha 
quedat també corpresa— segueix amb el seu pla 
i li diu que s’ha confós i s’ofereix a acompanyar-lo 
per reunir-se amb la núvia.

Les dues parelles es presenten davant de don 
Eusebio, el tutor de Berenice, i els nois inicien una 
disputa per acreditar qui dels dos és el veritable 
comte. Don Parmenione mostra la documentació 
mentre don Alberto l’acusa de lladre i mentider. 
Berenice desconfia de don Parmenione i 
l’acorrala amb un interrogatori. Per la seva banda, 
don Eusebio i l’Ernestina assetgen Martino, 
acabat d’arribar a la casa, per esbrinar qui és 
el seu amo. Els pretendents s’asserenen i es 
confessen els seus sentiments; don Parmenione 
estima Ernestina i el comte Alberto voldria casar-
se amb Berenice. Després don Parmenione es 
disculpa de la resta, descobreix la seva veritable 
identitat i resulta ser l’amic del germà d’Ernestina, 
que no sap res d’ella i l’hi havia demanat ajuda 
per tal de trobar-la.

“Si el destí juganer decideix convertir un home en 
lladre, de segur que és per alguna raó de pes”, 
canten tots plegats. Que agradables són les penes 
de l’amor quan el premi al patiment és tan plaent!

C
ar

ic
at

ur
a 

de
 G

io
ac

hi
no

 R
os

si
ni

. A
ut

or
: D

av
id

 P
in

to
r



19

 Òpera en un acte estrenada a Venècia l’any 
1812. El llibretista, Luigi Prividali, va adaptar una 
comèdia d’Eugène Scribe i Gioachino Rossini, 
que tenia llavors vint anys, sembla que va 
compondre la música en només onze dies. Era la 
quarta de les cinc farses que l’empresari Antonio 
Cera li va encarregar pel teatre San Moisè.

Raúl Giménez (en la imatge, assegut a l’esquerra) 
interpretà el rol de don Alberto en una producció 
de L’occasione fa il ladro presentada al Festival 
Rossini de Pesaro, l’any 1987. Jean-Pierre 
Ponelle va dirigir l’escena i Salvatore Accardo 
la música. El segell Ricordi Fonit Cetra publicà 
després un doble LP que es considera, encara 
avui, una de les gravacions de referència 
d’aquesta òpera.

Ara com a directori artístic, Raúl Giménez 
acompanyarà els 6 cantants seleccionats per 
millorar la seva tècnica vocal i polir l’estil bufo  
tan característic de Rossini.

“Aquesta farsa de Rossini ens acom-
panya des de fa temps. La d’enguany 
serà la tercera producció de L’occa-
sione fa il ladro. Fa vuit anys la vam 
representar en el concert de cloen-
da d’unes classes magistrals orga-
nitzades per l’Acadèmia Barcelona 
Concertante. En aquella ocasió, la 
música la vaig intepretar jo mateix al 
violí acompanyat d’un pianista. Més 
tard, l’any 2015, fou el tercer títol de 
la temporada inaugural de l’Òpera de 
Cambra de Barcelona i llavors vam 
preparar una reducció de la partitura 
per a quartet de corda i piano. Ara, 
per fi, oferirem una versió completa, 
amb l’orquestra que demana Rossi-
ni i amb els al·licients de veure quin 
muntatge ens proposa l’Anna Pon-
ces, com serà l’escenografia realitza-
da pels alumnes de l’escola Elisava i 
de descobrir les veus de nous joves 

talents de casa nostra”.

Assunto Nese, Director Musical

PRELUDIEM
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DIRECTORA D’ESCENA
ANNA PONCES

Anna Ponces és actriu, directora d’escena i 
cantant. Neix a Barcelona i s’inicia de petita als 
escenaris amb la companyia Roseland Musical. 

Estudia Filologia Catalana i es llicencia en Art 
Dramàtic, en l’especialitat d’Interpretació, a 
l’Institut del Teatre, en el qual també cursa el 
Doctorat en Arts Escèniques, especialitzant-se 
en el treball d’interpretació que fusiona l’escena 
i la música. Complementa els seus estudis amb 
mestres com ara Declan Donellan, Lilo Baur, 
Peter Clough, Coralina Colom, Christine Adaire, 
Salvador Oliva i Sergi Belbel.

Estudia música a l’Escola Luthier i cant amb 
Maya Mayska, Dolors Aldea i Mati Pinkas. Es 
perfecciona en classes magistrals —amb mestres 
com Emma Kirkby, Enrico Gavarini, Ana Luisa 
Chova o Ofèlia Sala— i es forma a Londres en 
interpretació per a cantants amb Clara Armand.

Com a actriu ha treballat amb directors com 
Herman Bonnin, Paul Berrondo, Josep M. 
Mestres o Lucas Ronconi i va fundar Les Cot, 
un trio vocal, especialitzat en musicals, del qual és 
actriu i directora.

Dirigeix teatre i òpera. Les darreres temporades 
ha estrenat amb l’Òpera de Cambra de 
Barcelona produccions d’Il matrimonio segreto 
de Cimarrosa, La scala di seta i L’inganno felice 
de Rossini i L’isola disabitata de Manuel García. 
Fa de directora d’escena i d’assistent de direcció 
a produccions que barregen la música i el teatre 
com ara Papà Mozart amb l’OSV i Joan i Roger 
Pera. Acaba de dirigir la sarsuela Bohemios al 
cicle Andorra Lírica. 

Ha actuat en projectes internacionals com Le 
Baccanti d’Eurípides, al Piccolo Teatro di Milano 
o Grand Peur et Misère du Illème Reich del 
Theatre des Chimères.Es dedica a la docència 
des de fa més de 15 anys. Ha participat en 
projectes d’intervenció social a través de les arts 
amb la Fundació Yehudi Menuhin. Fa classes 
d’Entrenament Actoral relacionat amb la música 
a l’Institut del Teatre i d’Escena per a cantants 
i instrumentistes al Conservatori de Sabadell i 
al Conservatori de Badalona. També ensenya 
Narratives de l’espai relacionades amb la música 
a l’escola ELISAVA.

Presenta el programa de ràdio sobre teatre 
musical ‘El millor dels temps’ a Catalunya Música.
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AMB EL SUPORT DE:ORGANITZA: COL·LABORACIÓ ESPECIAL:

LE CANTATRICI VILLANE
XERRADA INTRODUCTÒRIA:

“Les peripècies d’una òpera bufa napolitana”
Dilluns, 3 de febrer 18:30h

Biblioteca Clarà 
Carrer del Dr. Carulla, 22-24

08017. Barcelona

FUNCIONS TEATRE DE SARRIÀ: 
Divendres, 7 de febrer (20h)
Dissabte, 8 de febrer (20h) 

Diumenge, 9 de febrer (18h)
Teatre de Sarrià

Pare Miquel de Sarrià, 8  
08034. Barcelona

LA ÓPERA DE 4 NOTAS
XERRADA INTRODUCTÒRIA:

“El minimalisme al servei de l’humor”
Dilluns, 23 de març 18:30h

Biblioteca Clarà 
Carrer del Dr. Carulla, 22-24

08017. Barcelona

FUNCIONS TEATRE DE SARRIÀ: 
Divendres, 27 de març (20h)
Dissabte, 28 de març (20h) 

Diumenge, 29 de març (18h)
Teatre de Sarrià

Pare Miquel de Sarrià, 8 
08034. Barcelona

L’OCCASIONE FA IL LADRO
CONFERÈNCIA:

“Muntem una farsa”
Dimecres, 22 d’abril 19 h
Centre Cívic Pere Pruna
Carrer de Ganduxer, 130

08022. Barcelona

XERRADA INTRODUCTÒRIA:
“Unes maletes sempre amanides”

Dilluns, 4 de maig 18:30h
Biblioteca Clarà 

Carrer del Dr. Carulla, 22-24
08017. Barcelona

FUNCIONS TEATRE DE SARRIÀ: 
Dissabte, 9 de maig (20h) 

Diumenge, 10 de maig (18h)
Teatre de Sarrià 

Pare Miquel de Sarrià, 8, 08034. Barcelona

GIRA
L’OCCASIONE FA IL LADRO

Divendres, 22 de Maig (20h)
Teatre Prado, Sitges

Carrer de Francesc Gumà, 6
08870. Sitges

Diumenge, 24 de Maig (18h)
Teatre Conservatori, Manresa

Carrer Mestre Blanch, 4
08241. Manresa

TEATRE DE SARRIÀ
Com arribar?

Transports públics
Metro i FGC: estacions Sarrià i Reina Elisenda de les línies L6, S1, S2, S5 i S55.

Autobusos: V3, V7, H4, 66, 68, 75, 130, bus turístic Ruta Nord
Bicing: estacions: 334 (Via Augusta, 348), 337 (Carme Karr, 12-14) i 338 (Avinguda J.V. Foix, 63)

Aparcaments:
B:SM Porta de Sarrià, a c/ Salvador Mundi, 17

B:SM Cardenal Sentmenat – Vergós, a c/ Cardenal Sentmenat, 8


