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Sarrià - Sant Gervasi torna a gaudir 
i descobrir l’òpera en directe amb 
la convocatòria de la setena edició 
d’Òpera en Ruta, en la qual comme-
morem els 150 anys de la mort de 
Rossini, els 250 anys de la primera 
òpera de Mozart i els 200 anys del 
naixement de Gounod.

Del 5 al 16 de maig, el districte s’om-
plirà de propostes relacionades amb 
el món de l’òpera, i com ja és tradi-
ció, podrem gaudir de les activitats 
programades pels diferents equipa-
ments públics i entitats locals del 
districte.
La setena edició de l’Òpera en Ruta 
ens ofereix l’ocasió de gaudir de les 
obres de Rossini, Mozart i Gounod, 
entre d’altres, així com també de 
participar en diversos actes, con-
ferències, espectacles infantils, iti-
neraris d’òperes als carrers de Sarrià, 
i concerts.

Un any mes, us convidem a què dis-
senyeu la vostra pròpia ruta d’òpera 
combinant gèneres i espais, i com-
partint el  plaer de gaudir dels grans 
autors de l’òpera de tots els temps.

DISSABTE, 5 DE MAIG 
De 12:00 a 13:30 h | Passeig amb els 
personatges d’òpera  - Itinerari musical 
participatiu 

 Plaça del Consell de la Vila
Vine a cantar i a passejar pels carrers del ba-
rri amb els personatges de les òperes!
A càrrec de Marc Sala.
 

DIUMENGE, 6 DE MAIG
De 19:00 a 21 h | Òpera exprés: Ro-
berto Devereux, de Donizetti - Concert 
semi-escenificat

 Teatre de Sarrià
Amb  Ximena Agurto, soprano; Laura Vila, 
mezzosoprano; Marc Sala, tenor; Carles 
Daza, baríton; Viviana Salisi, piano. Comen-
taris musicals a càrrec d’Albert Galceran.
A càrrec de Belcanto MSC.
 

DILLUNS, 7 DE MAIG
De 20:00 a 21:30 h | Òpera entre bam-
bolines: Manon Lescaut, de G. Puccini - 
Conferència i audició comentada

 Centre Cívic Casa Orlandai
Descobrim aquest primer èxit de Puccini de 
la mà del tenor Marc Sala.
Preu entrada, 4,14€
 

DIMECRES, 9 DE MAIG 
De 17:30 a 18:15 h | Contes d’òpera 
- Espectacle familiar, espectacle infantil. 

 Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall
Contes musicals que expliquen les grans 
òperes.
A càrrec de Núria Clemares
 

DIMECRES, 9 DE MAIG 
De 18:30 a 20:00 h | Conferència: ‘Ros-
sini, el bon vivant de la música. Vida, 
obra i extravagàncies’. 



 Biblioteca Clarà
Rossini, el bon vivant de la música. Vida, 
obra i extravagàncies - Sessió I: obertures i 
òperes bufes  - Conferència, A càrrec d’Ed-
gar Villanueva, periodista i director artístic.
Sessió en castellà.
 

DIMECRES, 9 DE MAIG 
De 19:00 a 20:00 h | Concert: recorre-
gut operístic

 Centre Cívic Sarrià
Àries d’òperes de Rossini, d’El Barbero de 
Sevilla i de la Cenerentola, la Canzonett, La 
Regata Veneziana. Àries d’òpera de Mozart, 
i repertori de Fauré Bellini i Gounod. 
A càrrec d’Helena Ressurreição, soprà i 
d’Elisabet Barroso, piano. Aforament limi-
tat. Cal inscripció prèvia.
 

DIMECRES, 9 DE MAIG 
De 19:30 a 20:30 h | Recital d’òpera: 
‘Diverses Cares de l’òpera’

 Centre Cívic Vil·la Florida
Presentem un tast de personatges d'estils i 
època diferents però de rabiosa actualitat. 
A càrrec de: Néstor Pindado, Baix-baríton; 
Mercedes Gancedo, Soprano, i Josep Bu-
forn, Pianista
 

DIJOUS, 10 DE MAIG 
De 17:30 a 19:30 h | Faust, 200 aniver-
sari del naixement de Charles Gounod. 
Audició comentada

 Casal de Gent Gran Can Fàbregas
Recordem Charles Gounod en el dos cents 
aniversari del seu naixement, amb la seva 
obra, Faust, i un dels interpretes actuals mes 
mediàtics, Jonas Kaufmann.
A càrrec d’Albert Vilardell - Conferenciant.
 

DIJOUS, 10 DE MAIG 
De 18:00 a 19:30 h | Operamàtic – La 
ventafocs de Rossini - Activitat familiar

 Centre Cívic Pere Pruna
Per a nens i nenes a partir de 6 anys i les 
seves famílies on dissenyem els personatges 
de l'òpera La Ventafocs de Rossini i repre-
sentem les àries més importants.
Activitat gratuïta cal inscripció prèvia 
trucant al telèfon 934186537.
A càrrec de Musicològics.
 

DIVENDRES, 11 DE MAIG 
De 17:30 a 18:30 h | Camí de l’òpera - 
Concert / Espectacle familiar

 Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez 
Montalbán 
Recorregut a través de la història de l’òpera  
fins als nostres dies.  Una mezzosoprano i 
un baríton faran les  àries i els duets corres-
ponents.
A càrrec de Assumpta Cribillers i Germán 
de la Riva. 
 

DIVENDRES, 11 DE MAIG 
De 17:30 a 19:30 h | L’òpera mola! – 
Gimcana musical. 

 Centre Cívic Casa Orlandai
Gimcana oberta i participativa oberta a nens 
i nenes entre 8 i 12 anys, amb jocs i probes 
per descobrir i estimar el món de l’òpera.
L’activitat estarà dinamitzada per joves de 
l’esplai Movi i PACSS.
 

DIVENDRES, 11 DE MAIG 
De 18:00 a 19:00 h | Una tarda d’òpera 
- Espectacle infantil

 Biblioteca Clarà
Audició i narració amb titelles al voltant 
de les òperes El retaule de Maese Pedro, de 
Manuel de Falla i El nen i els sortilegis, de 
Maurice Ravel .



A càrrec de Núria Clemares.
A partir de 3 anys
 

DIVENDRES, 11 DE MAIG 
De 19:30 a 20:30 h | Bojos per l’òpera 
- Concert

 Centre Cívic Can Castelló
Ens interpretaran les àries i duos més famo-
sos i divertits d'òperes populars com El bar-
ber de Sevilla i Les noces de Fígaro.
A càrrec de Barcelona Clàssic Concert
 

DIVENDRES, 11 DE MAIG 
De 20:00 a 21:00 | De l’òpera al cabaret 
- Recital/Concert d’òpera 

 Centre Cívic Pere Pruna
Aquest concert dóna la possibilitat d’experi-
mentar l’aproximació d’aquests dos gèneres. 
A càrrec de Marta Fiol (mezzosoprano) i  de 
Carles Puig (piano)
 

DIVENDRES, 11 DE MAIG 
De 20:00 a 21:00 h | Conversa musical: 
Le donne di Mozart - Recital d’òpera 

 Casal de Barri Espai Putxet
Un viatge a través de l’univers femení de 
Mozart de la mà de tres dones. 
A càrrec de Romina Krieger (soprano), 
María Lebedeva (piano) i Maria Voronkova 
(presentadora).
 

DISSABTE, 12 DE MAIG 
A  les 20:00 h | Opera “L’Ingano Felice” 
de Rossini - Representació d’òpera

 Teatre de Sarrià
Obra d’embolics hilarants entre els ducs 
Bertrando i Isabella, l’ajudant del duc, Or-
mondo i Tarabotto.
A càrrec de Amics de l’òpera de Sarrià
 

DIMARTS, 15 DE MAIG 
De 18:30 a 20:00 h | LA PRESÈNCIA DE 
L’OPERA EN EL CINEMA - Conferència i 
Audició Comentada. 

 Biblioteca Josep Miracle 
Es comentaran les pel·lícules Senso de Vis-
conti, Citizen Kane d' Orson Welles, i Me-
dea de Pasolini.
A càrrec de Lídia Bardina
 

DIMECRES, 16 DE MAIG 
De 18:30 a 20:00 h | Rossini, el bon 
vivant de la música. Vida, obra i 
extravagàncies.

 Biblioteca Clarà
Sessió II: òperes serioses i pecats de vellesa  
- Conferència.
Sessió en castellà.
A càrrec d’Edgar Villanueva, periodista i 
director artístic. 
 


