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CaixaForum Barcelona presenta una experiència immersiva i emocionant que 

ens descobreix l’òpera com a banda sonora de la història d’Europa 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vuit ciutats. Vuit compositors. Vuit grans estrenes. Des de la Venècia de 

Claudio Monteverdi fins al Leningrad de Dmitri Xostakóvitx, amb parades 

a Londres i Georg Friedrich Händel; Viena i Wolfgang Amadeus Mozart; 

Milà i Giuseppe Verdi; París i Richard Wagner; Barcelona i Isaac Albéniz, i 

Dresden i Richard Strauss. Òpera. Passió, poder i política proposa un 

sorprenent viatge per la història de l’òpera, reflex de la història d’Europa 

en els últims 400 anys. La mostra, concebuda pel Victoria and Albert 

Museum amb la col·laboració de la Royal Opera House i produïda per 

”la Caixa”, suposa una experiència sonora individual envoltant en la qual 

els visitants es veuen acompanyats per la música en tot moment. Per 

exhibir la mostra a CaixaForum Barcelona, s’hi ha inclòs un nou àmbit, 

amb la participació del Gran Teatre del Liceu, dedicat a l’òpera Pepita 

Jiménez d’Isaac Albéniz. Al voltant de 300 objectes de més de 30 

institucions componen aquesta mostra, des d’instruments i partitures 

originals fins a vestuari, escenografies, pintures, gravats i dibuixos, amb 

obres de Degas, Manet, Kirchner, Casas, Dalí o Versace, entre altres.  

 

  

Òpera. Passió, poder i política. Dates: del 19 de setembre de 2019 al 26 de gener 

de 2020. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. De Francesc ferrer i Guàrdia, 6-8). 

Concepció: Victoria & Albert Museum, en col·laboració amb la Royal Opera House. 

Producció: ”la Caixa”. Comissariat: Kate Bailey, conservadora del Departament 

d’Arts Escèniques del Victoria and Albert Museum de Londres. Àmbit «Barcelona, 

1896»: Gran Teatre del Liceu i ”la Caixa”. Experiència de so: Sennheiser.  

 

    @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ÒperaCaixaForum 
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Barcelona, 18 de setembre de 2019. La directora general adjunta de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el president de la Fundació Gran 

Teatre del Liceu, Salvador Alemany; el director de CaixaForum Barcelona, 

Valentí Farràs, i la conservadora del Departament d’Arts Escèniques del 

Victoria and Albert Museum de Londres i comissària Kate Bailey, inauguren avui 

a CaixaForum Barcelona l’exposició Òpera. Passió, poder i política. 

 

”la Caixa” té el ferm compromís d’acostar l’art i la cultura a tota la societat, la 

qual cosa passa per presentar, d’una manera innovadora i accessible, les 

manifestacions culturals que sovint semblen allunyades del gran públic. Aquest 

objectiu és el que persegueix amb la mostra que ara presenta CaixaForum 

Barcelona: donar a conèixer la història de l’òpera i presentar-la com una forma 

d’art que continua viva actualment.  

 

Òpera. Passió, poder i política submergeix els visitants en aquest «art total», 

una gran experiència en la qual convergeixen la música, la literatura, la dansa i 

les arts visuals, i que a més sempre ha estat un reflex de la societat del 

moment. 

 

El gènere operístic va néixer a finals 

del segle XVI, i no va trigar a 

transcendir la restringida audiència 

cortesana inicial per arribar al gran 

públic de la mà de Claudio Monteverdi. 

Des de les primeres òperes barroques, 

que combinaven una àmplia comèdia 

amb elements tràgics, fins a les 

composicions més contemporànies, 

aquest gènere ha experimentat una 

rica transformació. 

 

A partir de vuit estrenes europees de vuit compositors a vuit ciutats, la mostra 

examina els moments clau dels 400 anys d’història de l’òpera, des de les seves 

arrels a la Itàlia renaixentista fins a la forma que té actualment. Així, revela la 

manera com l’òpera suma múltiples formes d’art per crear una obra d’art 

multisensorial, i descobreix com interactuen els factors socials, polítics, 

culturals i econòmics amb grans moments en la història de l’òpera. 

L’aproximació es fa des de tres perspectives complementàries: el vessant 

emocional i passional de les obres; la perspectiva social, amb lluites de classe i 

poder, i els aspectes directament relacionats amb els arguments i les propostes 

creatives de les òperes. 

Philip Glass Ensemble interpretant «Spaceship» durant 
l’assaig general d’Einstein on the Beach, composta per Philip 
Glass i dirigida per Robert Wilson al Dorothy Chandler 
Pavilion, Los Angeles, 2003.  
© Lawrence K. Ho / Los Angeles Times / Getty Images 
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Es tracta de la primera exposició que explora a gran escala aquest tema, i 

arriba a CaixaForum Barcelona després d’haver-se exhibit a Londres els anys 

2017 i 2018 i a CaixaForum Madrid entre l'abril i l'agost d'aquest mateix any. La 

mostra va ser concebuda i exhibida pel Victoria and Albert Museum (V&A) de 

Londres, museu referent en els camps de l’art, el disseny i l’espectacle, en 

col·laboració amb la Royal Opera House. La comissària de la mostra és Kate 

Bailey, comissària d’exposicions sènior i productora al Departament de Teatre i 

Arts Escèniques del V&A, amb l’assessorament de Kasper Holten, director 

d’òpera de la Royal Opera House. 

 

Pepita Jiménez, un nou àmbit gràcies al Gran Teatre del Liceu 

 

Per presentar-se als centres CaixaForum, la mostra s’ha ampliat amb la 

inclusió d’un àmbit dedicat a l’estrena de l’òpera Pepita Jiménez, d’Isaac 

Albéniz, el 1896, a Barcelona. A aquest efecte, s’ha comptat amb la participació 

en el projecte del Gran Teatre del Liceu, que hi col·labora en el marc de la 

celebració del 20 aniversari de la seva reobertura. 

 

L’exposició s’acompanya d’una completa publicació a càrrec de ”la Caixa” i 

l’Editorial Tenov que inclou nombrosos articles d’experts, i també les firmes de 

la soprano Danielle de Niese, els directors d’orquestra Robert Carsen, Josep 

Pons, Simone Young i Antonio Pappano, i el musicòleg i escriptor Jorge de 

Persia, entre molts d’altres. 

 

Òpera. Passió, poder i política es completa amb un programa d’activitats per a 

tots els públics que inclou, a més de la conferència a càrrec de la comissària, 

un cicle de representacions d’òperes imprescindibles filmades, un cicle de 

conferències a càrrec de Jaume Radigales, així com l’espectacle Papageno & 

Cia per al públic familiar. 

 

300 objectes i una experiència sonora  

 

Òpera. Passió, poder i política presenta un total de 296 objectes extraordinaris, 

procedents la major part del Victoria and Albert Museum, juntament amb 

préstecs internacionals de més de 30 institucions que inclouen una selecció 

d’instruments de música antiga, pintures, dibuixos i esbossos, gravats i plànols 

arquitectònics de ciutats, bustos de compositors i cantants, elements 

escenogràfics originals, vestuari, llibrets, fotografies i partitures manuscrites. 
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Salvador Dalí. Disseny de vestuari 
per al Botxí. Tinta sobre paper, 1949.  
Royal Opera House Collections, Londres. © Salvador Dalí, 
Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Barcelona, 2019 
 

 

Entre els objectes, destaquen el 

disseny de vestuari de Salvador Dalí 

per a la producció de Salomé de Peter 

Brook del 1949, la partitura original de 

Nabucco de Verdi de l’Archivio Storico 

Ricordi de Milà, una còpia de 

Gerusalemme liberata de Torquato 

Tasso (publicada el 1724), dins l’àmbit 

dedicat a Rinaldo; o el certificat de 

matrimoni de W. A. Mozart amb 

Constanze Weber, procedent de la 

British Library.  

 

El nou àmbit dedicat a Barcelona, amb l’òpera Pepita Jiménez, ha estat 

possible gràcies als generosos préstecs del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC) i del Cercle del Liceu, entre d'altres institucions. Aquí es mostraran 

diferents obres de Ramon Casas —incloent-hi un retrat d’Isaac Albéniz—, 

juntament amb la partitura original de Pepita Jiménez, així com alguns objectes 

personals del compositor cedits per la Fundació Albéniz, entre els que destaca 

el piano amb el que va compondre l'òpera. Així mateix, s'exhibirà el menú del 

restaurant Els Quatre Gats que va dissenyar Pablo Picasso, cedit pel Museu 

Picasso. 

 

Igualment, cal esmentar els diferents llibrets i partitures originals d’algunes 

produccions de Lady Macbeth de Mtsensk cedits per la British Library. 

Finalment, entre els elements d’indumentària sobresurt el vestit de l’emperadriu 

Victòria Eugènia, esposa de Napoleó III. 

 

Gràcies a la col·laboració de l’empresa Sennheiser, l’exposició s’ha pogut 

plantejar com una experiència sonora immersiva, en la qual la música de les 

òperes guia el recorregut. Utilitzant tecnologia pionera, a través dels auriculars 

que es lliuren en la mostra, la música canvia dinàmicament a mesura que el 

visitant explora les ciutats i els objectes, creant una experiència de so individual 

i totalment envoltant. 

 

Vuit ciutats i un epíleg 

 

L’òpera ha estat el reflex de moments històrics de canvi i revolució. Al llarg del 

temps, diferents ciutats han acollit i impulsat obres en les quals la política 

conflueix amb la música, el disseny i la producció. Les estrenes d’aquestes 

òperes serveixen de fil narratiu per recórrer la vida urbana a Europa durant els 
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últims quatre segles, i per entendre el mateix entorn de cadascuna de les 

obres. Aquestes són les vuit ciutats i moments històrics que repassa la mostra: 

 

 Venècia. L’incoronazione di Poppea. Claudio Monteverdi. 1642.  

La coronació de Popea de Monteverdi inicia el recorregut a la rica i 

renaixentista Venècia del 1642. La partitura del manuscrit supervivent de 

L’incoronazione di Poppea de Monteverdi —una òpera que explora 

l’escàndol i l’ambició, estrenada al carnaval de Venècia durant la 

temporada del 1642— representa la transició de l’òpera de l’entreteniment 

privat de la cort a l’àmbit públic. 

 

 Londres. Rinaldo. Georg Friedrich Händel. 1711. 

L’estrena de Rinaldo serveix per imaginar el Londres del 1711. Va ser una 

de les primeres òperes en italià que es va estrenar amb èxit a Londres, 

quan la ciutat va sorgir com un centre de comerç global. Una posada en 

escena dramàtica i transitable pel públic recrea l’elaborat decorat d’un 

teatre barroc. Les tensions del moment entre la nova òpera d’inspiració 

europea i el teatre tradicional queden plasmades en un gravat de Hogarth 

que representa les multituds que assisteixen a l’òpera mentre les obres de 

Shakespeare se’n van. La moda per als castrati es mostrarà a través 

d’obres i vestits originals de l’època.  

 

 Viena. Le nozze di Figaro. Wolfgang Amadeus Mozart. 1786. 

La música de la Il·lustració està representada per l’òpera còmica Le nozze 

di Figaro, que es va estrenar el 1786 a Viena, centre per excel·lència 

d’aquest moviment intel·lectual. Els seus personatges van ser extrets de la 

vida quotidiana, i els cantants lluïen vestits contemporanis a l’escenari. A 

més de mostrar una elaborada selecció d’indumentària de l’època, el paper 

del compositor s’examina a partir de la figura de Mozart, i un piano que 

aquest va tocar en una visita a Praga viatjarà amb l’exposició. 

 

 Milà. Nabucco. Giuseppe Verdi. 1842.  

Amb Nabucco s’arriba al Risorgimento italià al Milà del 1842. La 

importància creixent del cor s’explora a través del Cor dels esclaus hebreus 

(Va, pensiero), que es va convertir en un himne nacional no oficial per a 

Itàlia. Els esdeveniments del Risorgimento van portar a la unificació del 

país. 

 

 París. Tannhäuser. Richard Wagner. 1861.  

A la dècada del 1860, l’òpera va gaudir d’un alt estatus a París, una ciutat 

que va experimentar enormes transformacions en aquella època. L’estrena 
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el 1861 de Tannhäuser, de Richard Wagner —que havia revisat 

especialment l’obra per a les representacions a la ciutat—, va polaritzar 

l’audiència, però la visió del compositor va ser una inspiració per a diferents 

escriptors i artistes, com mostren les obres de Manet, Vuillard o Gervex. 

 

 Barcelona. Pepita Jiménez. Isaac Albéniz. 1896. 

Pepita Jiménez introdueix els visitants en la Barcelona modernista. La seva 

estrena va suposar no només un pas endavant en la concepció d’una òpera 

nacional espanyola, sinó també l’aposta per una renovació estètica de 

caràcter europeista en el temps del verisme italià i del wagnerisme. En 

paral·lel, a Barcelona, el Modernisme propiciava un art nou en un moment 

de profundes transformacions urbanes, a la vegada que a Madrid sorgien 

les millors joies del género chico dins la sarsuela. Les obres de Ramon 

Casas, així com els cartells que fan referència al definitiu moment que va 

viure la ciutat amb l’Exposició Universal del 1888, s’exposen juntament amb 

la partitura original de l’òpera, que es va estrenar més endavant a Praga. 

 

 Dresden. Salomé. Richard Strauss. 1905.  

Aquesta explosiva òpera modernista de Strauss es va estrenar el 1905 a 

Dresden, una ciutat progressista emblema de l’expressionisme artístic. 

S’examina aquí la recepció de l’òpera —que va provocar un escàndol al 

seu dia per la seva pretesa bogeria i indecència— i les percepcions 

canviants de les dones sobre la història reflectida. L’exposició inclou moltes 

representacions de Salomé, des de les il·lustracions d’Aubrey Beardsley 

fins als dissenys de vestuari de Salvador Dalí i Versace. 

 

 Sant Petersburg. Lady Macbeth de Mtsensk. Dmitri Xostakóvitx. 1934. 

L’última òpera explorada en detall és Lady Macbeth de Xostakóvitx, que es 

va estrenar a Leningrad el 1934. Inicialment abraçada pel públic com a 

expressió de la nova òpera soviètica, va ser prohibida posteriorment per la 

censura de Stalin. Xostakóvitx no va escriure més òperes. S’exhibeix també 

aquí material d’avantguarda i propaganda, juntament amb partitures i 

llibrets originals d’algunes de les produccions de l’òpera. 

 

 Epíleg 

L’exposició conclou amb imatges d’estrenes dels segles XX i XXI, que 

mostren de quina manera l’òpera s’ha anat desplaçant d’Europa a tot el 

món, i com continua adoptant noves formes. S’hi inclouen les òperes Peter 

Grimes de Benjamin Britten, Einstein on the Beach de Philip Glass, Le 

Grand Macabre de György Ligeti o Mittwoch aus Licht de Karlheinz 

Stockhausen.  
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

Venècia. L’incoronazione di Poppea. Claudio Monteverdi. 1642.  

A mitjan segle XVII, Venècia era una ciutat en declivi. El 1630, la pesta es va apoderar dels 

seus carrers i va eliminar un terç de la població. Mentre sorgien noves rutes marítimes cap 

a Àsia i l’Àfrica esquivant les seves illes, la ciutat lluitava per mantenir la seva antiga 

posició privilegiada com a centre del comerç marítim del Mediterrani.  

 

Malgrat la decadent situació política, en l’aspecte cultural Venècia prosperava, i va 

mantenir el paper que ostentava des de feia dos segles com a destí favorit dels qui 

viatjaven per plaer, i també com a refugi de lliurepensadors i revolucionaris. Independent i 

cosmopolita, Venècia es va fer famosa per les cortesanes, els jocs d’atzar i el carnaval.  

 

Durant els mesos de la temporada de carnaval, en els quals se celebraven la decadència, 

la música i el teatre, els venecians buscaven la manera d’atreure forans i artistes a la seva 

ciutat. Aquest tipus de públic exigia entreteniment, i l’obtenia en forma d’un nou gènere 

artístic obert al públic: l’òpera. 

 

El naixement d’un gènere artístic  

Les primeres òperes —drames expressats a través de la música— van ser 

entreteniments cortesans per a un públic selecte. Però Venècia acollia una gran 

quantitat de teatres privats que eren a les mans d’aristòcrates rics. Van ser 

aquestes famílies emprenedores les que van començar a oferir òperes per fer gala 

de la seva opulència i consolidar la seva posició privilegiada. Van obrir les 

representacions al públic i van posar entrades a la venda durant la temporada de 

carnaval. Claudio Monteverdi va compondre L’incoronazione di Poppea, la primera 

òpera pública. Aquest relat al voltant d’una ambició criminal va ser la primera òpera 

que va evocar un fet històric real, en lloc d’un tema religiós o mitològic. 

Summament política i escandalosa, Poppea reflectia l’estil de vida decadent de 

Venècia. La seva temàtica antiromana va seduir el públic venecià, i va consagrar 

l’òpera com a entreteniment popular. Els promotors teatrals van contribuir a la 

creació d’aquest nou gènere artístic, que aglutinava narrativa, posada en escena, 

cantants i música.  

 

Londres. Rinaldo. Georg Friedrich Händel. 1711.  

El regnat d’Anna de la Gran Bretanya (1702-1714) es va caracteritzar per propiciar un 

període de prosperitat i estabilitat per a Anglaterra, després de turbulentes guerres civils i 

conflictes continuats entre protestants i catòlics. Londres va ser clau dins l’escenari 

mundial, ja que es va consagrar com a centre de comerç i intercanvi, va assimilar 

influències internacionals i va atreure visitants estrangers. Després del Gran Incendi de 

Londres del 1666, extenses àrees de la ciutat van ser reconstruïdes en un estil clàssic, i 

van proliferar els negocis i els teatres. Als pròspers cafès de la ciutat es parlava de política 

i s’adquirien entrades per a l’òpera.  

 

El 1711, l’òpera ja gaudia d’una enorme popularitat a tot Europa. Compositors britànics 

com Henry Purcell van desenvolupar un estil operístic particular que combinava textos en 

anglès cantats i recitats. Tot i això, els promotors teatrals britànics, conscients de la 
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popularitat de l’òpera a la italiana, van importar de bon grat aquesta forma d’entreteniment. 

L’arribada del compositor Händel a Londres va ser decisiva per consolidar el seu èxit.  

 

El negoci de l’òpera 

El 1705, l’arquitecte i promotor John Vanbrugh va inaugurar el seu teatre a 

Haymarket, amb la intenció de convertir-lo en un teatre per a òpera amb èxit 

comercial. En va delegar la gerència en diversos promotors, com Aaron Hill (1685-

1750), que va dirigir la temporada de 1710-1711. A Haymarket també se 

celebraven balls de màscares, els beneficis dels quals servien per sufragar les 

òperes, ja que aquesta forma d’art era costosa a causa dels seus artistes estrella i 

els elaborats decorats. 

 

Els castrati causen furor  

Un castrato és un cantant sotmès a una intervenció abans de la pubertat per 

preservar la puresa i el timbre agut de la seva veu. A partir del segle XVII, els 

castrati van tenir preferència a l’hora d’interpretar els protagonistes masculins de 

les òperes d’estil italià. Nicolini, Senesino i Farinelli eren els favorits del públic 

britànic, equivalents a les estrelles pop actuals: les seves seguidores femenines 

lluïen insígnies amb els seus retrats en miniatura. La premsa ridiculitzava els 

castrati perquè es rumorejava que eren uns amants insaciables de moral dubtosa. 

 

Temor i amor davant el que és forà  

El jove però dotat Händel va començar la seva carrera a Londres amb Rinaldo, la 

primera òpera cantada en italià que es va interpretar a la ciutat. Aquella producció 

a la italiana, amb aclamats castrati i cantants estrella, va ser molt ben acollida: els 

efectes escenogràfics enlluernadors, com l’ús de foc, aigua i aus reals, van fer les 

delícies del públic. No obstant això, en paral·lel al seu èxit, Rinaldo també va 

suscitar contundents crítiques per part de la premsa britànica, que desconfiava 

d’aquest gènere forà: consideraven l’òpera europea una amenaça per al teatre 

britànic tradicional. Davant aquestes reaccions per part dels mitjans de 

comunicació, els membres adinerats de la societat londinenca van acollir l’obra 

amb els braços oberts. La visionària parella formada per Händel i l’empresari Aaron 

Hill havia aconseguit convertir l’òpera en l’entreteniment popular del moment. El 

llegat d’aquesta fita va ser la construcció a Covent Garden del primer teatre líric de 

Londres. 

 

Viena. Le nozze di Figaro. Wolfgang Amadeus Mozart. 1786. 

Viena era el focus de la música i l’òpera europees del seu temps. Va ser la ciutat de la 

Il·lustració, en la qual van prosperar noves idees, tendències i inspiracions. Va atreure 

milers de viatgers urbans i va constituir un centre de discussions intel·lectuals.  

 

L’emperador austríac Josep II, governador de l’Imperi Habsburg entre els anys 1780 i 

1790, és recordat sovint com el Rei Musical, ja que va participar personalment en la gestió 

de l’òpera de Viena, el Burgtheater. A més, va promoure la llibertat d’expressió i la mobilitat 

social. Sota el seu mandat, la noblesa va conservar la superioritat econòmica i intel·lectual, 

però el seu suport als intercanvis entre diferents rangs socials va fer que Viena es 
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convertís també en un caldo de cultiu ideològic. Fascinat per tot plegat, el jove Mozart va 

veure en aquesta ciutat el lloc perfecte per alimentar la seva excepcional energia creativa. 

 

Mozart ascendeix en l’escala social 

La comicitat de l’obra de Mozart amagava sota la superfície una crítica social i 

política que al públic vienès li resultava familiar. Le nozze di Figaro va ser la 

primera òpera que presentava personatges de diferents classes socials, 

recognoscibles per als espectadors. A més, va encarnar el nou pensament il·lustrat 

en atorgar un paper central als servents, que fins llavors només havien estat uns 

absurds personatges que només servien per riure-se’n. Sobre la base de les idees 

radicals de l’obra original de Beaumarchais, Mozart presentava els criats com a 

persones ambicioses i iguals que qualsevol aristòcrata. Els compositors de l’època 

solien ser considerats com a servents de gran talent al servei de l’Església o de les 

corts reials, però Mozart va trobar més llibertat a Viena, on el seu geni musical li va 

proporcionar accés a les figures més influents de la ciutat. No obstant això, no era 

fàcil treballar com a compositor independent; Mozart va passar dificultats 

econòmiques i va haver de perseverar per ser acceptat. Una aguda observació de 

la vida moderna, un gran talent i molta motivació van ser les claus del seu èxit.  

 

Milà. Nabucco. Giuseppe Verdi. 1842.  

A mitjan segle XIX, una gran part del nord d’Itàlia, incloent-hi Milà, es trobava sota domini 

austríac. La ciutat era un focus d’ideals de rebel·lia i agitació, i La Scala era el cor de la 

societat cultural i política milanesa: a les llotges privades del teatre líric, els italians es 

reunien i, de vegades, celebraven trobades polítiques subversives sobre la manera 

d’independitzar-se d’Àustria.  

 

El jove compositor Giuseppe Verdi, que va començar la seva carrera en una Itàlia dividida, 

es va sentir atret per Milà, capital cultural del nord del país i centre operístic. En aquesta 

ciutat li van encarregar una òpera que s’inspirés en el relat bíblic de Nabucodonosor, una 

història marcada per temes tan intensos com la política, la religió, la identitat nacional i la 

guerra. L’obra i el seu cèlebre cor Va, pensiero van calar en el públic, i Nabucco va 

constituir un èxit sense precedents que va proporcionar fama internacional a Verdi.  

 

Itàlia, unida per la música i les arts 

La cultura va ser una força unificadora en la construcció de la identitat nacional 

italiana. Artistes com Francesco Hayez van plasmar la idealització d’un nou país en 

quadres patriòtics. Els escriptors van buscar en el seu llegat literari amb un interès 

renovat pels poetes renaixentistes. I a través de la moda també va quallar una 

expressió de la identitat italiana. Però allò que va unir Itàlia va ser l’òpera com a 

música popular. Verdi es va anar involucrant en la unificació italiana a mesura que 

l’agitació política augmentava a Milà, i alguns activistes van adoptar la seva música 

per difondre la causa. Quan va morir, el 1901, el compositor s’havia convertit en un 

emblema nacional: al seu funeral d’estat, unes 250.000 persones van sortir als 

carrers i van cantar el Va, pensiero, l’himne nacional italià no oficial. En aquella 

època, Itàlia ja tenia 150 teatres d’òpera, un gènere artístic que es va erigir en la 

veu col·lectiva de la nova república.  
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París. Tannhäuser. Richard Wagner. 1861.  

París era la capital internacional de la cultura, que atreia una amalgama d’artistes, músics i 

industrials. Però l’augment de la població va saturar els seus vells carrers, que es van 

tornar insalubres. Davant d’això, l’emperador Napoleó III i el seu prefecte, el baró 

Haussmann, van concebre una dràstica modernització de París. I al cor de la nova ciutat 

es va bastir un magnífic teatre líric, símbol del poder imperial i reflex de la importància 

immortal d’aquesta disciplina artística.  

 

A mesura que el paisatge de París va anar canviant, també ho va fer la seva societat i, per 

tant, les tendències culturals. Tradicions establertes, com la grand opéra pròpia del segle 

XIX, es van haver d’enfrontar a propostes artístiques i musicals més innovadores. L’estrena 

de la radical Tannhäuser, una obra que Richard Wagner havia adaptat especialment per a 

la ciutat, va dividir el públic: mentre que els amants de l’òpera tradicional van quedar 

desconcertats, l’enfocament proposat per Wagner va servir com a inspiració per a diferents 

artistes i escriptors. Les reaccions davant aquesta òpera polèmica van resumir i alimentar 

les divisions a París. 

 

L’obra d’art total 

L’ambició de Wagner era crear una obra d’art total que sintetitzés elements de la 

música, el teatre, la dansa i l’espectacle: la Gesamtkunstwerk. A diferència de 

molts dels seus contemporanis, Wagner escrivia els seus propis llibrets i tenia 

opinions contundents sobre la integració de l’obra dramàtica (el text) juntament 

amb la música i els efectes visuals. Les seves idees es van acabar materialitzant 

plenament en el teatre líric de Bayreuth (Alemanya), construït a aquest efecte. Per 

a la representació de Tannhäuser a París, Wagner va col·laborar amb Alfred Albert 

en la creació dels dissenys de vestuari medieval. 

 

Tradició i modernitat 

La dècada del 1860 va ser testimoni de canvis artístics extrems a París, on les 

tensions entre conservadors i radicals van anar en augment. Els artistes 

progressistes lluitaven per alliberar-se dels consolidats gustos burgesos. Aquesta 

polarització va quedar reflectida al Salon des Refusés (Saló dels Rebutjats) del 

1863, una exposició d’obres d’art polèmiques rebutjades pel Saló de París oficial, 

com ara El dinar campestre de Manet.  

 

Aquesta divisió també s’observava al teatre líric. De la mateixa manera que l’art 

modern va pertorbar el públic, l’òpera Tannhäuser de Wagner va transgredir les 

normes de protocol de la grand opéra en pretendre crear un nou llenguatge 

musical. Els amants de l’òpera tradicional van esbroncar l’agosarada producció de 

Wagner, mentre que artistes i intel·lectuals com Baudelaire i Fantin-Latour van 

agafar el testimoni de les idees i la música del compositor. La concepció 

wagneriana d’aquesta disciplina artística, la Gesamtkunstwerk o obra d’art total, va 

inspirar artistes i escriptors. 
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Barcelona. Pepita Jiménez. Isaac Albéniz. 1896. 

Cap a finals del segle XIX, Barcelona mostra un nou perfil: la burgesia i la puixança 

econòmica, així com l’Exposició Universal del 1888, impulsen la seva modernització. 

Assumit el seu passat medieval i la seva importància com a port del Mediterrani, enderroca 

les muralles i decideix mirar cap al futur com fan Brussel·les, París i Viena, ciutats de 

progrés. A l’empara del Pla Cerdà (1860), Barcelona amplia el traçat i eixampla i dignifica 

el seu urbanisme. La ciutat assumeix l’europeisme i obre les portes a visions noves: 

arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch hi aporten caràcter amb 

les seves creacions des del 1888 i fins al 1908, any en què s’inaugura el Palau de la 

Música Catalana. Els artistes transiten l’eix Barcelona-París: el 1890, Rusiñol i Casas fan 

arribar notícies des de Montmartre i revelen la figura del músic bohemi Erik Satie. Albéniz 

transcendeix fronteres, i els pianistes Ricard Viñes, Joaquim Malats, Enrique Granados i 

Joaquim Nin són reconeguts a París. Grans solistes i compositors belgues i francesos 

participen en la vida musical de la Ciutat Comtal. Els Quatre Gats rememora Le Chat Noir, 

i fins i tot Debussy s’apropia la referència mítica de Granada. 

 

En la decoració d’habitatges i edificis públics, la burgesia evoca el passat medieval, la 

indústria i la modernitat com a mites d’origen. Artistes destacats —no només arquitectes, 

sinó també escultors i ebenistes— intervenen en l’espai urbà, on la racionalitat del nou 

traçat es contraposa al misteri ondulant del gòtic, i l’esperit de l’art nou determina l’estètica 

dels anuncis comercials. Artistes i melòmans assumeixen la música de Wagner com a 

símbol de progrés, que fins i tot es canta en català. El wagnerisme mostra opcions 

conservadores i també progressistes, com la del renovador Albéniz. 

 

Dresden. Salomé. Richard Strauss. 1905.  

Al començament del segle passat, Dresden era una pròspera metròpoli cultural amb una 

economia que creixia al ritme de les noves indústries. Aquesta moderna ciutat va ser 

també un focus artístic i seu de molts teatres. En aquella època, l’actitud envers les dones 

començava a canviar a tot Europa, en part gràcies a les idees noves i audaces en el camp 

de la psicologia i al desenvolupament del feminisme i l’emancipació de les dones. El grup 

expressionista alemany Die Brücke, fundat a Dresden, es va inspirar en aquesta nova visió 

per representar la figura femenina amb atreviment i amb una marcada càrrega sexual. 

 

El teatre líric de Dresden, el Semperoper, va proporcionar una plataforma a la nova 

fornada de compositors radicals. El 1905, el prestigiós director d’orquestra Ernst von 

Schuch va convidar Richard Strauss a estrenar-hi Salomé, una òpera psicosexual. Aquesta 

polèmica obra i la seva provocativa antiheroïna ja havien estat rebutjades a Berlín i 

censurades a Viena. Però Dresden, una ciutat amb visió de futur, les va acollir amb 

vehemència.  

 

Salomania 

La història de Salomé va fascinar els artistes durant segles, però en la cultura de 

fin de siècle va augmentar l’interès per la seva sexualitat i el seu poder creixents, i 

tant l’obra de Wilde com l’òpera de Strauss van convertir el personatge en la 

protagonista principal. El 1905, la història d’una adolescent que exigia tenir el 

control però era incapaç de governar els seus propis desitjos va captivar Europa. 

Salomé era un reflex de com canviaven la visió i els rols de les dones, i apel·lava a 



 

   

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

13 

les teories sobre la sexualitat i la histèria. Unes qüestions que alimentaven també 

els moviments pels drets de les dones, en ple desenvolupament en aquella època. 

Les interpretacions de Salomé van proliferar tant en poesia com en pintura, i 

Strauss es va fer ressò d’aquesta obsessió, coneguda com a salomania. Després 

de topar diverses vegades amb la censura, la seva Salomé es va estrenar a 

Dresden, una ciutat de caràcter progressista que va saber acollir aquesta obra 

mestra de l’òpera moderna. Salomé es va convertir en l’encarnació d’una dona 

apoderada però també temuda, i encara avui continua sent font d’inspiració per als 

artistes.  

 

Sant Petersburg. Lady Macbeth de Mtsensk. Dmitri Xostakóvitx. 1934. 

Durant el regnat dels tsars, abans de la Revolució del 1917, Sant Petersburg va ser un 

centre de referència del món del ballet i l’òpera, i va acollir estrenes de compositors com 

ara Txaikovski i Rimski-Kórsakov. Les rebel·lions bolxevics que el 1917 van tenir lloc per 

tot Rússia van posar fi a segles de règim imperial. Sant Petersburg va passar llavors a 

anomenar-se Leningrad, en honor a Vladimir Lenin, el primer líder de la Revolució. El seu 

successor, Josif Stalin, va dirigir després un procés d’industrialització intensiva que va 

portar milers d’obrers a traslladar-se a la capital, i en aquell període Leningrad es va erigir 

en centre de l’avantguarda experimental. Els artistes i músics de la ciutat buscaven un estil 

que transmetés la nova ideologia política de la Rússia soviètica, prescindint de les 

tradicions de l’Europa occidental. Com que l’òpera semblava un poderós mitjà per arribar a 

les masses, l’Estat es va encarregar dels teatres imperials. El jove compositor Xostakóvitx 

va experimentar amb noves formes operístiques per a un públic urbà que s’estava 

transformant, i tot i així no va escapar de la censura ferotge de Stalin. 

 

La censura i les seves conseqüències 

L’any 1934 va marcar un punt d’inflexió en la història soviètica. Stalin va veure en 

les arts un mitjà per promoure la política i la ideologia de l’Estat, i va imposar com a 

única expressió artística el realisme socialista, que idealitzava la nova societat amb 

un estil accessible. S’esvaïa així la llibertat creativa de la qual havia gaudit el 

moviment d’avantguarda durant la fase més tolerant del règim.  

 

Dos anys més tard, Stalin va posar en marxa un seguit de farses judicials que van 

conduir a la Gran Purga, caracteritzada per la por, els interrogatoris i la repressió. 

L’heroïna assassina de Lady Macbeth de Mtsensk, una mestressa de casa 

burgesa, no encaixava en l’ideal estalinista de la dona soviètica, de manera que 

Stalin va cancel·lar la popular òpera de Xostakóvitx, conscient del poder de la 

música. El compositor, que temia per la seva llibertat, no va tornar a compondre 

cap més òpera. La seva carrera va trigar uns anys a recuperar-se, fins que el règim 

de Stalin va considerar la seva música més acceptable i digna de reconeixement.  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 

 

 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LA COMISSÀRIA 

– 19 de setembre, a les 18.30 h 

 

A càrrec de Kate Bailey, conservadora del Departament d’Arts Escèniques del 

Victoria and Albert Museum de Londres  

Conferència en anglès amb traducció simultània al castellà  

 

ÒPERA FILMADA 

CICLE DE MÚSICA 

– Del 6 d'octubre al 24 de novembre 

 

Una acurada selecció de les versions d’òpera imprescindibles per a qualsevol 

aficionat, que destaquen tant des del punt de vista musical i d’interpretació com 

teatral i audiovisual. Les propostes condensen l’essència d’aquest gènere, 

considerat per Wagner com l’«obra d’art total». 

 

L’incoronazione di Poppea 

DIUMENGE 6 D'OCTUBRE DE 2019 

 

L’incoronazione di Poppea suposa una excel·lent manera d’acostar-se a l’òpera 

dels primers temps, composta per qui es considera l’inventor de l’òpera, Claudio 

Monteverdi. L’obra recull les característiques típiques de les primeres òperes 

barroques, que, encara molt allunyades de l’estètica i els valors actuals, 

popularitzaven un espectacle anomenat llavors opera in musica, a mitjan segle XVII. 

Fitxa artística: Miah Persson, Sarah Connolly, Jordi Domènech, Franz-Josef Selig. 

Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Director: Harry Bicket. Gran Teatre del Liceu 

de Barcelona. Durada: 299 min. 

 

Le nozze di Figaro 

DIUMENGE 20 D'OCTUBRE DE 2019 

 

Le nozze di Figaro és una divertida i rebuscada òpera bufa en la qual s’expressa 

d’una manera immillorable el talent musical de Mozart. L’obra no només 

aconsegueix situar fragments com la Canzonetta sull’aria entre les peces més 

conegudes de la història de l’òpera, sinó que, a més, descriu l’estatus social dels 

personatges, nobles o plebeus, segons la música que canten. 

Fitxa artística: Bryn Terfel, Alison Hagley, Rodney Gilfry, Hillevi Martinpelto, The 

English Baroque Soloists, The Monteverdi Choir. Director: John Eliot Gardiner. 

Théâtre du Châtelet de París. Durada: 168 min. 
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Nabucco 

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

Nabucco és la tercera òpera que va escriure Verdi, i va ser el seu primer gran èxit. 

Gran part de la notorietat que va tenir l’òpera des que es va estrenar a La Scala de 

Milà es deu a la identificació política del públic entre la situació d’opressió que hi 

pateix el poble hebreu i la que ells mateixos consideraven que patien sota el domini 

austríac. No obstant això, Nabucco és una gran òpera que, amb tota seguretat, 

s’hauria acabat imposant encara que els motius polítics no haguessin existit. 

Fitxa artística: Leo Nucci, Bruno Ribeiro, Riccardo Zanellato, Dimitra Theodossiou, 

Anna Maria Chiuri. Orquestra i Cor del Teatro Regio de Parma. Director: Michele 

Mariotti. Durada: 137 min. 

 

Tannhäuser 

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

Tannhäuser és probablement, juntament amb Lohengrin, una de les millors opcions 

per entrar en la música i l’art de Wagner. Amb fragments tan importants com el Cor 

dels pelegrins, el leitmotiv del qual és present també a l’obertura de l’obra, o 

l’extraordinària Cançó de l’estrella, aquesta òpera encara permet el reconeixement 

d’àries i números que, a poc a poc, Wagner va eliminar de la seva producció. 

Fitxa artística: Richard Versalle, Cheryl Studer, Hans Sotin, Wolfgang Brendel, 

Ruthild Engert-Ely. Orchester der Bayreuther Festspiele – Chor der Bayreuther 

Festspiele. Director: Giuseppe Sinopoli. Durada: 188 min. 

 

A L'ENTORN DE L'ÒPERA 

CICLE DE CONFERÈNCIES  

DEL 30 DE SETEMBRE DEL 2019 AL 28 D'OCTUBRE DEL 2019 

 

Des del sorgiment de l'òpera com a forma artística, al voltant del 1600, diversos temes han 

estat constants al llarg de la seva història, com ara l'amor, la mort o la política. 

Igualment ha tingut un gran paper temàtic el transfons literari a partir de mites o grans 

novel·les i obres de teatre, que també es revisaran en aquest cicle. I, per últim, es posarà 

èmfasi en la importància que el cinema ha concedit a l'òpera des dels seus orígens i fins a 

l'actualitat. 

 

Cicle de conferències a càrrec del crític musical Jaume Radigales, col·laborador al 

diari ARA i a Catalunya Música, i professor a la Universitat Ramon Llull i a la Universitat de 

Barcelona. 

 

- 30 DE SETEMBRE, A LES 18.30 H: Òpera i mite (s) 

- 9 D'OCTUBRE, A LES 18.30 H: L'amor i la mort 

- 21 D'OCTUBRE, A LES 18.30 H: Òpera i política 

- 28 D'OCTUBRE, A LES 18.30 H: Òpera i cinema 
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PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PER AL PÚBLIC GENERAL 

Del 19 de setembre de 2019 al 26 de gener de 2020 

 

L’exposició Òpera. Passió, poder i política proposa una experiència immersiva 

mitjançant un sistema d’àudio sincronitzat a temps real que permet que cada 

visitant gaudeixi del propi recorregut i experiència individual. La visita comentada 

comença amb una breu introducció i presentació dels temes clau de l’exposició per 

part d’un mediador, i després es pot recórrer lliurement l’espai i gaudir de 

l’experiència auditiva. El mediador romandrà a la sala per solucionar qualsevol 

consulta o dubte que pugui sorgir. 

 

PRESENTACIÓ PER A GRUPS 

Del 19 de setembre de 2019 al 26 de gener de 2020 

Màxim, 25 persones per grup. La visita dura una hora i es pot fer en diversos 

idiomes. Reserva prèvia 93 184 71 42 o per email. 

 

VERMUT I TERTÚLIA  

Diumenges, a les 12h 

La visita comença amb una breu introducció i presentació dels temes clau de 

l’exposició per part d’un mediador, i després es pot recórrer lliurement l’espai i 

gaudir de l’experiència auditiva. El mediador romandrà a la sala per solucionar 

qualsevol consulta o dubte que pugui sorgir. Una vegada acabada la visita, es 

comparteixen impressions sobre l’exposició en una tertúlia participativa que 

s’acompanya d’un vermut (o equivalent). 

 

CAFÈ I TERTÚLIA PER A GRUPS 

Del 19 de setembre de 2019 al 26 de gener de 2020 

Amb un màxim de 25 persones per grup, la visita dura dues hores i es pot fer en 

diversos idiomes. Una vegada acabada la visita, es comparteixen impressions 

sobre l’exposició en una tertúlia participativa que s’acompanya d’una tassa de cafè 

(o equivalent). Reserva prèvia 93 184 71 42 o per email. 

 

 

 

PÚBLIC FAMILIAR      

  

PAPAGENO & CIA. 

UN DIVERTIT RECORREGUT PER LES ÒPERES DE W. A. MOZARTDEL 21 DE 

SETEMBRE AL 27 D'OCTUBRE DE 2019 

 

En Papageno és un dels personatges més entranyables i divertits del món de 

l'òpera. En aquest concert, de to còmic i distès, en Papageno busca 

desesperadament algú de qui enamorar-se. Per aconseguir-ho, farà un recorregut 

per algunes de les òperes més famoses de W. A. Mozart, amb l'ajuda dels músics... 

i del públic! 

Activitat recomanada per a infants a partir de 5 anys. 

tel:93%20184%2071%2042
mailto:rcaixaforumbcn@magmacultura.net?subject=Reserva%20para%20actividad%20PRESENTACI%C3%93N%20PARA%20GRUPOS:%20%C3%93PERA.%20PASI%C3%93N,%20PODER%20Y%20POL%C3%8DTICA
tel:93%20184%2071%2042
mailto:rcaixaforumbcn@magmacultura.net?subject=Reserva%20para%20actividad%20PRESENTACI%C3%93N%20PARA%20GRUPOS:%20%C3%93PERA.%20PASI%C3%93N,%20PODER%20Y%20POL%C3%8DTICA
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Exposició organitzada pel Victoria and Albert Museum de Londres i produïda per la Fundació Bancària ”la Caixa” 

 Amb la col·laboració de:     Experiència de so: 

 

 

 

 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h  

 

 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

Venda d’entrades 

Taquilles de CaixaForum i 

www.CaixaForum.es  

 

 

 

 
 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ÒperaCaixaForum 

http://www.caixaforum.es/
mailto:jgarcial@fundacionlacaixa.org
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

