
Projecte 



Què és l’Òpera?  



Òpera Vs Musical 
Idioma;  

Italià – Alemà – Francés – Anglés – Ruso. 

Microfonia. 

Orquestració. 

Dialeg. 

Òpera: Músic – actor  

Musical: Actor - músic 

 

 



La 1a Òpera?  
En 1607 apareix la primera i autèntica gran òpera Orfeo 
de Claudio Monteverdi 



Quines arts aglutina?  
Drama musical escenificat que aúna els 7 Arts: 

• LITERATURA: Obra de teatre que es representa. 

• MÚSICA: Cantants, cor i acompanyament 
instrumental. 

• DANSA: Escenes amb cos de ball. 

• ARTS VISUALS: Figurinistes – caracterització. 

• ARQUITECTURA - ESCULTURA :  Escenorafia – Atrezzo. 

• PINTURA: Escenorafia – Atrezzo. 

• CINE: Audiovisuals. 



Parts de l’Òpera?  
• OBERTURA: 

Moltes òperes comencen amb una Obertura, que com el seu propi 
nom indica ve d'obrir. 

És una part en la que sona només l'orquestra, sense veus i en la 
qual es presenten fragments de les melodies que sonaran en 
l'òpera més endavant. Una mena d'índex o de resum sonor.  

De vegades aquestes obertures es realitzen amb el teló de 
l'escenari tancat. En altres ocasions es fan servir per començar a 
explicar coses de l'obra en l'escena i els personatges, tot i no 
cantar, comencen a moure ja a l'escenari. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L0wrWVbi4Jk
https://www.youtube.com/watch?v=OJe6reeG8_8


Parts de l’Òpera?  
• ARIA: 

En l'òpera a una cançó que canta un solista, sense cor però 
acompanyat per orquestra, se l'anomena "ària".  

És una paraula que ve de l'italià i que significa "aire". 

En cadascuna de les òperes dels papers principals solen tenir les 
seves àries importants, que el públic espera amb interès. 

• DUOS, TRIOS, CUARTETOS: 

En les òperes, als diàlegs entre personatges se'ls anomena per la 
quantitat de cantants que hi participen. Si són dos es diu duo. Hi ha 
grans duos d'òpera d'amor entre el tenor i la soprano que són tan 
famosos com moltes àries. Quan canten 3 és un tercet, quatre un 
quartet i així successivament ... A partir de 8 cantants les peces 
amb les realitza el cor. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3ecaM5UjAA
https://www.youtube.com/watch?v=2lMHv6Ipxzg
https://www.youtube.com/watch?v=l_4YKzBtbpc
https://www.youtube.com/watch?v=yNAhpcTVcTI
https://www.youtube.com/watch?v=LQyxTCdomiU
https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U
https://www.youtube.com/watch?v=UZvgmpiQCcI
https://www.youtube.com/watch?v=nu0Wu9lem-s


Parts de l’Òpera?  
• COR: 

El cor en una òpera és un personatge més de la mateixa. 
Per exemple els assistents a una festa, un exèrcit, un grup 
d'amics ...  

Normalment el cor està integrat per veus d'homes i 
dones amb totes les tessitures possibles.  

Altres vegades l'escena requereix un cor només d'homes 
o de dones. Fins i tot hi ha cors de "veus blanques", que 
és com es diu al cor de nens.  

https://www.youtube.com/watch?v=YqzlLnry-0s
https://www.youtube.com/watch?v=CpJO1PVGA7c
https://www.youtube.com/watch?v=S_QZAbITcuw


Parts de l’Òpera?  
• INTERMEDIO: 

Els intermedis són parts orquestrals però que sonen al 
començament d'un altre acte que no siga el primer. 

• RECITATIU: 

Hi ha algunes òperes en què es diferencia entre àries i 
recitatius. En un recitatiu els cantants sembla que estan 
parlat però amb una lleugera entonació que no arriba a 
ser melodia. Al començament aquests recitatius estaven 
acompanyats únicament per un clavicordi, però després 
es van començar a acompanyar per l'orquestra fins que, 
finalment, van desaparèixer. 

https://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0
https://www.youtube.com/watch?v=XujaxprXzPA
https://www.youtube.com/watch?v=XujaxprXzPA


Classificació de les veus 
JUGAR WEB 

i vore rapartiment de papers 

http://cenart.gob.mx/Interactivos/La_opera_es_puro_cuento.html


L’Orquestra 



Professions: A.  Artístic A.  Tècnic Direcció 

Artística (professorat) 

 

 

 

 

 

 
Escenografia Composició 

Intèrprets 
Figurinista 

Vestuari Llibretista 

 
Caracterització 

Regidoria Orquestra 

Perruqueria i maquillate 

 
Il·luminació Cos de ball 

 
Relacions 

Premsa Públiques Documentalistes 



Vídeo de les professions 

https://www.youtube.com/watch?v=dKopFjJvIm8
https://www.youtube.com/watch?v=dKopFjJvIm8


Recordem 




