
GRANS ÒPERES: MOZART, WAGNER, VERDI 
Passió per l’Òpera 

 
Professor: Marc Heilbron, Historiador de l’Art i Doctor en Musicologia de la Universitat de Bolonya. 

Professor de l’ESMUC 
Horari: Dijous, de 9,30 a 11 h   I   Inici: 7 d’octubre   I   Durada: 8 sessions 

Lloc: Espai Àgora. Bruc 87, 2n.2a. (davant del Mercat de la Concepció) 
 

Iniciem un curs dedicat a l’òpera amb sessions monogràfiques 
dedicades a títols emblemàtics del repertori operístic tenint en compte 
algunes de les òperes que es representaran la propera temporada del 
Liceu 2021-2022. Els comentaris aniran acompanyats d’exemples 
audiovisuals per entendre les claus dramatúrgiques i musicals de les 
òperes seleccionades. 
 
PROGRAMA 
- Le nozze di Figaro de Mozart 
- Semiramide de Rossini 
- Don Pasquale de Donizetti 
- Lohengrin de Wagner 
- Rigoletto de Verdi 
- Pikovaia Dama (La dama de piques) de Txaikovski 
- Manon de Massenet 
- La Bohème de Puccini 

 
 

MÚSICA I CULTURA A EUROPA 
Història de la música i el seu entorn cultural en el segle XIX 

 
Professor: Marc Heilbron, Historiador de l’Art i Doctor en Musicologia de la Universitat de Bolonya. 

Professor de l’ESMUC 
Horari: Dijous, de 11,30 a 13 h   I   Inici: 7 d’octubre   I   Durada: 8 sessions 

Lloc: Espai Àgora. Bruc 87, 2n.2a. (davant del Mercat de la Concepció) 
 

El curs es planteja com un recorregut per la música i el seu entorn 
històric, cultural i artístic durant el segle XIX, incidint sobre les 
relacions entre el pensament, l’art i la música a finals del segle. La 
música guanya un prestigi social que fins aleshores no havia tingut i 
se situa en el centre del debat estètic i social de l’època. Els 
moviments nacionalistes romàntics condicionaran les expressions 
culturals, mentre que l’impressionisme pictòric il·lumina un 
impressionisme musical a França. 

 
PROGRAMA 
- El Grup dels Cinc. El nacionalisme rus, de Músorgski a Rimsky 
Korsakov 
- Txaikovsky: del ballet a la simfonia 
- El nacionalisme txec: Smetana i Dvorak 
- Els nòrdics: Edvard Grieg i Jean Sibelius 
- La música a Espanya: de Francesc Tàrrega a Pablo Sarasate 
- El piano a Catalunya: Granados i Albéniz 
- Entre el Simbolisme i l’Impressionisme: Claude Debussy 
- La música de Maurice Ravel 


