
LA REBOTIGA DE L’ÒPERA                                                 

Encara que una òpera o un concert operísticens poden fer tocar el 
cel, al seu darrera sempre hi ha un món de persones i d’humanitat.

El públic que gaudeix d’una gran funció i que s’emociona amb les 
interpretacions que hi fan els artistes, no veu mai, ni el treball a què els 
ha obligat la partitura, ni els seus intents de fer-hi aportacions 
personals, ni les seves inseguretats abans de sortir a l’escenari, ni, 
encara menys, les rivalitats que en alguns casos han hagut d’enfrontar.

A SIMFONOVA pensem que, si el públic pot veure per un forat algun 
d’aquests moments de treball previs al concert, segurament pot 
valorar encara més el bon resultat final perquè, a la qualitat de les 
interpretacions, hi pot veure afegit el mèrit d’aconseguir-les.

Una petita part de tot això és el que mirarem de mostrar-vos.
Benvinguts a LA REBOTIGA DE L’ÒPERA, el món de darrera el teló, 
vist per un forat.

La feina del director
Obertura 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
(Rossini)

El concertino
“El vol del borinot”
EL TSAR SALTAN
(N. Rimski –Kórsakov)

Cantar a bocca chiusa 
“Cor dels pescadors”
MADAMA BUTTERFLY (Puccini)

Exigències bufes 
“Largo al factotum”
Il BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossi-
ni)

L’ària romàntica
“Una furtiva lagrima”
L’ELISIR D’A MORE (Donizetti)

Exigències del concertant
“Adina, credimi”
L’ELISIR D’AMORE (Donizetti)

Exigències dels directors
“La fleur que tu m’avais jetée”
CARMEN (Bizet)

Exigències de la partitura
“Der hölle rache”
LA FLAUTA MÀGICA (Mozart)

El control de l'aire
“Io morrò, ma lieto in core”
DON CARLO (Verdi)

“Verranno a te sull’aure”
LUCIA DI LAMMERMOOR
(Donizetti)

CARLES COSÍAS (tenor)
És una de les millors veus solistes del país i un tenor líric reconegut arreu. 
Guanyador del Premi Millor Veu Masculina del 2015, i anteriorment, 
del Concurs de Cant Manuel Ausensi, del Premi al millor cantant de 
Sarsuela al Concurs Operalia de Plácido Domingo, o del 2on Premi al 
Concurs Francesc Viñas. Ha cantat els principals papers operístics de la 
seva corda en alguns dels millors teatres, entre ells, el G.T. del Liceu, el 
Palau de la Música, la Maestranza de Sevilla, o el T.de la Zarzuela.  

CARLES PACHÓN (baríton)
Una de les veus més prometedores de la nova generació de cantants del 
país. Les seves facultats excepcionals l’han fet deixar la Polifònica de 
Puig Reig i les col.laboracions al cor del Liceu, per començar carrera 
com a solista. Només començar-la, ja ha estat distingit 2 cops amb el 
Concurs de Cant Mirna Lacambra, el concurs de cant líric “L’odissea de 
la veu” i el XII è Concurs Internacional de Cant de Les Corts. Ha cantat 
ja els rols principals en òperes com Le nozze di Figaro o Don Giovanni, 
de Mozart.

ELISA VÉLEZ (soprano)
Nascuda a Gran Canaria, estudia al Conservatori Superior de Música 
de Las Palmas, continua la formació amb Francisco Kraus, i perfecciona 
els seus estudis amb Eduard Giménez y María Soler, al Conservatori del 
Liceu, on rep el Premi d’Honor de fí de carrera. Ha guanyat diversos 
concursos de cant internacionals, i ha cantat en alguns dels grans 
teatres, com el Liceu o el Teatro Real. Ha cantat també en el Festival 
Rossini de Pésaro, i ha protagonitzat una important gira per la Xina.

L’exigència d’actuar
“Les oiseaux dans la charmille”
ELS CONTES DE HOFFMANN (Offenbach)

Els egos
“Tous les trois réunis”
LA FILLE DU RÉGIMENT  (Donizetti)

“Au fond du temple saint”
LES PÊCHEURS DE PERLES (Bizet)

“ Buvons, buvons, soudain “
LE COMTE ORY (Rossini)

Un agraïment molt especial a Jaume Aragall

SEGONA PART

PRIMERA PART 



QUÈ ÉS  SIMFONOVA?                                                          
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SIMFONOVA  és una iniciativa de recent creació, 
impulsada pel periodista i comunicador Marcel Gorgori, pel 
director d’orquestra Daniel Antolí i pel violinista Joaquim 
Garcia, que té com a objectiu fonamental la creació 
d'espectacles d'òpera i de música simfònica d'alta qualitat, 
però integrant procediments comunicatius innovadors,             
i inèdits encara en el nostre país, que garanteixen l'interès          
i l'accés, tant del públic aficionat, com del neòfit.

Amb el suport fonamental de

Marcel Gorgori
Conductor 
Director artístic creatiu de Simfonova

Daniel Antolí i Plaza
Director 
Director artístic musical de Simfonova

Joaquim Garcia
Concertino
Soci fundador de Simfonova

Orquestra Barcelona Filharmonia
Cor Camerata Impromptu 
Orfeó Manresà

Coneix bé SIMFONOVA 
i fes-te'n amic a:

www.simfonova.cat
simfonova@simfonova.cat
www.facebook.com/simfonova

I la col·laboració de

Mitjà oficial:

Marcel GorgoriDaniel Antolí


