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Grup 1 

 
 
OBJECTIUS 
 

1. Situar el naixement i el desenvolupament de l’òpera com a espectacle musical i teatral en el 
context polític, social i cultural de cada època. 

2. Observar les transformacions i els canvis en el gènere líric des de l’Antic Règim fins al segle 
XXI a través dels diferents elements que el conformen: llibret, música i espectacle.  

3. Aprendre a analitzar cada un dels elements que conformen l’òpera des d’un punt  de vista 
vinculat i orgànic.  

 
 
 
TEMARI  
 
• Què és l’òpera? Bloc temàtic introductori que combinarà definicions teòriques sobre l’òpera i els 

seus elements amb les diferents polèmiques i dicotomies que al llarg dels segle han anat sorgint 
al voltant del gènere líric.  

 
• Explicar una història. Bloc temàtic que abordarà l’aspecte narratiu de l’òpera, tot resseguint les 

transformacions que els escriptors han aplicat als llibrets, quina vinculació s’ha establert entre 
llibretistes i compositors i com ha anat canviant la dramatúrgia.  

 
• Cantar una història. Bloc temàtic que repassarà la manera com els compositors han imaginat i 

escrit una història per ser cantada, com s’han transformat les plantilles orquestrals i quin paper 
han desenvolupat els cantants en cada moment històric.  

 
• Comença l’espectacle. Bloc temàtic que analitzarà les escenografies i els elements tècnics 

teatrals (tramoia, il·luminació, vestuari, etc.) de cada època, estudiarà com l’òpera es transformà 
des de l’Antic Règim fins a esdevenir un dels espectacles de la nova societat de l’espectacle de 
l’era conteporània i quin paper van desenvolupar el empresaris i el públic en l’obertura dels 
teatres moderns.   

 
• L’òpera fora dels teatres. L’últim bloc temàtic observarà diferents moments al llarg dels segles en 

què les òperes no s’han representat senceres com a unitat i analitzarà la rellevància social han 
tingut aquestes pràctiques: interpretació d’obertures, àries i cors en concerts, transformació de 
fragments en ballables a la moda, instrumentacions per a bandes militars, etc.  

 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació constarà d’un treball que sumarà el 30% de la qualificació final i d’un examen que 
comprendrà el 60% restant. Tant el treball com l’examen s’hauran de superar amb un 5 sobre 10 per 
poder comptabilitzar.  
 
 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
No s’han previst sortides fora del recinte del campus ni activitats fora de l’horari de l’assignatura.  
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