
 
 
 
 
Conferència 
 
 

A l'òpera, la música explica el drama: 
apunts de dramatúrgia musical  
 
a càrrec de Pau Monterde, doctor en Arts escèniques, 
director d’escena i professor de l’Institut del Teatre.  
 
Si l‘òpera és teatre musical, en una òpera el dramaturg és el 

compositor, que amb mitjans musicals exposa els conflictes i les 

situacions, els personatges, les seves emocions i les relacions 

entre ells. Veurem alguns d’aquests mitjans musicals amb 

exemples extrets d’òperes de Mozart, Verdi o altres compositors.  

 
 
La conferència d’en Pau Monterde ens ha acostat a un art que 

moltes vegades valorem poc. La consideració que l’òpera és un art 
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fora de l’abast del ciutadà mitjà pel seu cost pot haver provocat un 

allunyament d’aquesta representació teatro-musical. Els avenços 

en la tecnologia de reproducció permet gaudir escoltant i/o veient 

unes obres operístiques de gran nivell d’autors com Mozart, Verdi i 

molts d’altres.  Amb la seva explicació i amb l’audició de fragments 

ens va mostrar que dins d’aquesta expressió músicoteatral 

existeixen uns “diguem-ne codis” que ajuden l’espectador i/o l’oient 

d'entendre la dramatúrgia de l’òpera. Amb el pas del temps 

podríem dir que s’han consolidat aquells moviments musicals, l'ús 

de segons quins instruments, i/o l’escriptura musical segons hagi 

estat feta. 

 

Pau Monterde ens ha fet una demostració de l'abast del seu saber 

de totes les arts escèniques i musicals, i el domini de l'espai. Ens 

ha fet entendre a què responen els instruments musicals en cada 

moment de les escenificacions: l'oboè és la veu femenina; l'arpa és 

el record; un recurs italià és el lament, i temes musicals per definir 

personatges al s.XIX. 

 

Hem sentit fragments de Le nozze di Figaro de Mozart, Il trovatore 

de Verdi, Carmen de Bizet, Don Giovanni de Mozart, La flauta 

màgica de Mozart, La Traviata de Verdi, Lucia di Lammermoor... 

 

ACTES va gaudir de l'assistència d'unes cinquanta persones. 


