Sarrià - Sant Gervasi torna a
gaudir i descobrir l’òpera en
directe amb la convocatòria de la
vuitena edició del festival “Òpera
en ruta”, en la qual s’estrena la
figura de la padrina d’honor, que
enguany serà la soprano Carmen
Bustamante.
Del 3 al 12 de maig, el districte
s’omplirà de propostes
relacionades amb el món de
l’òpera, i com ja és tradició, es
podrà gaudir de les activitats
programades pels diversos
equipaments públics i entitats
locals.
L’acte inaugural serà un
homenatge a Carmen
Bustamante, soprano de carrera
internacional i professora del
Conservatori del Liceu, resident al
districte, que ens acompanyarà en
aquest repàs a la seva trajectòria
artística, com a agraïment per
la seva significativa aportació
al món de l’òpera, especialment
a Barcelona, a través del seu
art, de la docència i de les seves
iniciatives.
La vuitena edició de l’“Òpera en
ruta” ens ofereix l’ocasió de gaudir
d’obres de grans autors clàssics,
però també hi ha espai per a la
creació més actual, fent especial
atenció al públic més jove.
Podreu participar en diversos
actes, conferències, espectacles
infantils, itineraris d’òperes als
carrers de Sarrià, i concerts.
Un any més, us convidem que
dissenyeu la vostra pròpia ruta
d’òpera combinant gèneres i
espais, i compartint el plaer de
gaudir dels grans autors de tots els
temps.

DURANT ELS DIES
D’ÒPERA EN RUTA
Exposició “Carmen Bustamante”
Diversos equipaments
Exposició que recull en imatges
la trajectòria vital i professional
de la soprano i docent Carmen
Bustamante. A cada equipament
públic que participa al festival hi
trobareu un fragment de l’exposició.
A càrrec de Marc Sala i Maria José
Anglés.
Exposició “Desè aniversari d’‘Òpera
entre bambolines’”
Centre Cívic Casa Orlandai
El cicle de conferències “Òpera entre
bambolines” celebra el desè aniversari
a la Casa Orlandai. Aquesta exposició
relata la trajectòria d’aquest cicle
amb una selecció dels seus cartells i
recordant tots els cèlebres convidats
que hi han participat.
A càrrec de Marc Sala i l’equip de Casa
Orlandai.
Totes les activitats són gratuïtes,
excepte les dues representacions
d’òpera i el concert líric, que es fan al
Teatre de Sarrià.
Venda en línia a www.sarria.fila12.
cat o a les taquilles del teatre.
Consulteu descomptes i abonament
per als tres espectacles.

Òpera en directe, concerts,
conferències, jocs…
Us hi esperem!

EQUIPAMENTS D’ÒPERA EN RUTA 2019
*Biblioteca Clarà
Doctor Carulla, 22-24
Tel. 932 801 547
barcelona.cat/bibclara

*Centre Cívic Pere Pruna
Ganduxer, 130
Tel. 934 186 537
bcn.cat/perepruna

*Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall
Sant Gervasi de Cassoles, 85
Tel. 934 178 347
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/
bibsantgervasi/ca

*Centre Cívic Sarrià
Eduardo Conde, 22-24
Tel. 932 562 720
bcn.cat/ccsarrià

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Casas, 47
Tel. 932 032 813
casaespiritualitatsantfelipneri.com

*Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez
Montalbán
Reis Catòlics, 16-34
Tel. 934 069 053
bcn.cat/ccvazquezmontalban

*Casal de Barri Espai Putxet
Marmellà, 13
Tel. 934 186 035
espaiputget.com

*Centre Cívic Vil·la Florida
Muntaner, 544
Tel. 932 546 265
bcn.cat/villaflorida

*Casal de Gent Gran Can Fàbregas
Pl. Pere Figuera i Serra, 1
Tel. 932 032 143
casalfabregas@gmail.com

*Centre Cívic Vil·la Urània
Saragossa, 29-31
Tel. 937 061 295
barcelona.cat/ccvil.laurania

*Centre Cívic Can Castelló
Castelló, 7
Tel. 932 417 874
bcn.cat/cccancastello

Teatre de Sarrià
Pare Miquel de Sarrià, 8
Tel. 932 039 772
teatredesarria.cat

*Centre Cívic Casa Orlandai
Jaume Piquet, 23
Tel. 932 524 262
Bcn.cat/cccasaorlandai

(*) Centres que disposen d’anell magnètic.

Festival

Òpera
en ruta
arrià- ant ervasi

Descarregueu-vos el programa de l’Òpera en Ruta a:
ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi
Escolteu la llista “Òpera en ruta” a Spotify
Si sou usuari o usuària de la plataforma musical gratuïta Spotify, seguiu el perfil
de la Biblioteca Clarà (https://open.spotify.com/user/1180368953) i escolteu la
llista de reproducció específica que hem elaborat amb motiu del festival “Òpera
en ruta”.

Del 3 al 12 de maig de 2019
Vuitena edició
#operaenruta2019

DIVENDRES, 3

17.30 h. La cigala i la formiga
Espectacle familiar
Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez
Montalbán
Mitjançant els titelles, la música de
Vivaldi i la cèlebre faula La cigala i
la formiga, es buscarà la manera de
fer arribar amb simpatia als petits
espectadors el gust per la música, la
natura i valors tan importants com
l’amistat i el respecte a la diferència.
A càrrec de La Petita Brownie.
20.00 h. Acte inaugural: “Homenatge a
Carmen Bustamante”
Conferència-audició
Centre Cívic Pere Pruna
S’inaugura “Òpera en ruta” amb
una entrevista a la soprano Carmen
Bustamante, padrina d’honor de la
present edició. Es farà un repàs de la
seva trajectòria artística amb gravacions
i audicions en viu.
A càrrec de Marc Sala i Maria José Anglés.
20.00 h. “Viatge per Itàlia i el bel canto”
Concert
Casal de Barri Espai Putxet
Un repàs de les arietes suggestives,
àries, grans duos operístics i peces
instrumentals més emblemàtiques del
romanticisme italià més refinat.
A càrrec de Lluís Sintes (baríton),
Romina Krieger (soprano), Olga
Kobekina (piano) i Maria Voronkova
(presentadora).

DISSABTE, 4

12.00 h. “Passeig amb els personatges
d’òpera”
Itinerari - espectacle al carrer
Plaça del Consell de la Vila
Espectacle participatiu. Veniu a cantar
i passejar pels carrers de vianants del
barri de Sarrià amb els personatges de les
òperes!

A càrrec de Natasha Tupín (soprano),
Ulises Ordúñez (baríton) i companyia.
18.00 h. “Al dente”
Concert líric
Centre Cívic Vil·la Urània
Espectacle cuinat “amb carinyo” i “al
punt” per ser consumit. Així, la companyia
Modus Operandi presenta la seva
particular reinterpretació i homenatge a
àries, quartets, números corals i musicals
de les òperes més conegudes.
A càrrec de Modus Operandi.

DIUMENGE, 5

18.00 h. Sigues molt benvingut!
Representació d’òpera
Teatre de Sarrià
Òpera amb sis solistes, piano i cor
juvenil. Música de Gerard López i
llibret d’Antonio Bermejo i Teresa
Arrufat. Parla sobre els reptes del segle
XXI, els fluxos socials i la necessitat de
tolerància, convivència i la integració
de les persones nouvingudes des del
respecte per la diferència. Direcció de
Carles Farreras i Elisenda Cabero.
Preus: entre 6 i 15 €.
A càrrec d’Escolania de Castellterçol.

DILLUNS, 6

18.30 h. Il matrimonio segreto
Conferència
Biblioteca Clarà
Xerrada al voltant de l’òpera
de Domenico Cimarosa que es
representarà el diumenge 12 de maig al
Teatre de Sarrià.
A càrrec de Joan Montón (Amics de
l’Òpera de Sarrià).
20.00 h. Les pêcheurs de perles,
de G. Bizet
Conferència
Centre Cívic Casa Orlandai
Més enllà de la seva cèlebre Carmen,
Georges Bizet ens regala aquesta altra

òpera plena d’ambientació exòtica on no
falten belles melodies i un trio amorós en
què l’amistat i l’amor es posen a prova.
A càrrec de Marc Sala, tenor i divulgador
musical.

DIMARTS, 7

17.30 h. “Contaòperes”
Espectacle familiar
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall
Sentirem bocins d’òperes tot escoltant
les històries que expliquen els seus
protagonistes.
A càrrec de Núria Clemares Roca.
20.00 h. “Serenata”
Concert líric
Teatre de Sarrià
Concert dedicat a les més belles
serenates d’òpera per cantar a l’amor a
sota d’un balcó. Obres de Mozart, Tosti,
Rossini, Paisiello, di Capua i altres.
Preus: entre 6 i 15 €.
A càrrec de Marc Sala (tenor), Mario Mas
(mandolina/guitarra), Ricardo Estrada
(piano), Júlia Lara (actriu/presentadora)
i convidades sorpresa.

DIMECRES, 8

18.30 h. “Dels castrats als contratenors”
Conferència
Biblioteca Clarà
L’auge de les òperes barroques fa que
cada cop sigui més habitual veure al
damunt dels escenaris contratenors
que interpreten papers originàriament
concebuts per a la veu de castrat. Però
quina és la seva història? Tot va néixer
per una prohibició papal.
A càrrec d’Albert Galceran, periodista i
divulgador de música clàssica.
19.00 h. “L’ingredient”
Concert gastronòmic
Centre Cívic Vil·la Florida
Coneixerem una peça operística i la
relacionarem amb un plat creat per a

l’ocasió. L’activitat inclourà una part en què
es coneixeran els ingredients de l’òpera i
els ingredients del plat i una segona part en
què es podrà tastar el plat cuinat i degustar i
escoltar la proposta musical.
A càrrec del xef David Sanmartín.

DIJOUS, 9

17.30 h. “Carmen Bustamante /
Pagliacci”
Entrevista i audició
Casal de Gent Gran Can Fàbregas
Es farà una petita biografia de la soprano
Carmen Bustamante, padrina de l’edició,
amb il·lustracions musicals. Es dedicarà
un record a Leoncavallo i la seva obra
cabdal Pagliacci, amb dos tipus de
projeccions, una amb Gina Lollobrigida,
com a actriu doblada, i l’altra amb Plácido
Domingo, amb fragments de l’òpera.
A càrrec d’Albert Vilardell.
18.30 h. “El making off d’una òpera”
Conferència
Biblioteca Clarà
Què s’hi cou al darrere d’una
representació d’òpera? Què s’amaga
darrere d’un teatre dedicat exclusivament
a aquesta especialització? Veniu a
conèixer tot el procés que es desenvolupa
a la rebotiga d’un teatre d’òpera.
A càrrec de Sílvia Fortuny, divulgadora
musical.
19.00 h. “Òpera km 0”
Concert
Centre Cívic Sarrià
“Òpera km 0” és una proposta de
proximitat perquè amb els comentaris de
les àries que s’interpretaran en directe, els
oients tinguin més elements per poderles gaudir. Sovint es veu l’òpera com un
espectacle elitista, difícil, llunyà i, a més a
més, en llengües que no entenem. “Òpera
km 0” vol oferir referents als oients per tal
que això canviï.
A càrrec de Victorina Pérez.

20.00 h. “Lírica i emoció”
Concert líric
Centre Cívic Pere Pruna
En aquest concert us oferim un recull
de peces que mostren històries i
sentiments, un recorregut íntim i
escollit d’àries antigues, àries d’òpera
i romanços de sarsuela.
A càrrec d’Anna Martínez (soprano),
Patrik Tapiol (tenor) i Dolors Gil
(piano).

DIVENDRES, 10

18.00 h. “Juguem amb l’òpera”
Taller infantil i familiar
Biblioteca Clarà
Sessió que combina narració
i activitats de moviment i arts
plàstiques al voltant de les òperes
Carmen, de G. Bizet, La flauta màgica,
de W. Mozart i Gianni Schicchi, de G.
Puccini. A partir de 4 anys.
A càrrec de Laia Camps, soprano i
flautista.
19.00 h. “Les dones a l’òpera”
Conferència
Centre Cívic Pere Pruna
El paper de la dona en el món de
l’òpera ha estat destacadíssim al llarg
de tota la història. Hi han deixat la seva
empremta grans intèrprets, autèntiques
dives dels teatres. Menys conegudes,
però, són les dones que han escrit
òperes i que, abans i ara, han aportat
un nou punt de vista en aquest camp.
Descobriu-les!
A càrrec de Maria José Anglés, de
Musicològics.

DISSABTE, 11

11.00 h. “L’òpera mola!”
Gimcana juvenil
Centre Cívic Sarrià i jardins de Vil·la
Cecília
Gimcana operística per a nens i nenes
d’entre 9 i 12 anys. Veniu a descobrir

l’òpera jugant i divertint-vos!
A càrrec de Marc Sala, en col·laboració
amb l’esplai Joventut Alegre de Sarrià
(JAS) i el Centre Cívic Sarrià.
11.30 h. Carmen
Concert amb poesia
Centre Cívic Can Castelló
Recull de fragments de l’òpera Carmen,
de G. Bizet, en versió concertant i una
pinzellada de color. Alguns textos
poètics intercalats acompanyen la
peripècia vital dels protagonistes i
fan més entenedor el relat. Direcció
musical: Àngels Busquets i Josep M.
Gironell.
A càrrec d’Aula de Cant AB.
20.00 h. “Melodies entrellaçades
d’òpera”
Concert líric
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Concert amb duo de sopranos on es
recullen alguns dels fragments més
reconeguts de la història de l’òpera.
A càrrec de Sara Bañeras (soprano),
Maria Bañeras (soprano) i Ana
Puigmartí (piano).

DIUMENGE, 12

18.00 h. Il matrimonio segreto
Representació d’òpera
Teatre de Sarrià
Representació d’Il matrimonio
segreto, òpera bufa en dos actes
composta per Domenico Cimarosa el
1792.
Producció dels Amics de l’Òpera
de Sarrià, semiescenificada i amb
orquestra.
Preus: entre 9 i 25 €.
A càrrec dels Amics de l’Òpera de
Sarrià.

