
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il mondo della luna 
 

Música Joseph Haydn  

Llibret Carlo Goldoni 

Direcció d’escena Iago Pericot 

Direcció musical Josep Caballé Domenech 
 
 
La darrera òpera buffa de Haydn és també un Goldoni, així 
doncs, el riure està assegurat: una història de mals entesos, 
enganys, erotisme i imaginació. El jove director Josep 
Caballé ens servirà la música, i la prestigiosa imaginació de 
Iago Pericot ens posarà l’escena. El Taller d’òpera 
d’enguany, una coproducció del Gran Teatre del Liceu i del 
Teatre Lliure, promet una exquisida diversió   
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Teatre Lliure - Sala Fabià Puigserver (del 3 al 9 de maig de 2004) 

Il Mondo della luna 

Taller d’òpera al Teatre Lliure. Drama giocoso en tres actes  

Llibret Carlo Goldoni / Música Joseph Haydn 

Direcció d’escena Iago Pericot / Direcció musical Josep Caballé Domènech  
 

 
Espai escènic Pep Duran / Vestuari Nina Pawlowsky / Il·luminació César Fraga / 
Coreografia Sònia González / Caracterització Carles Montosa 
 

 
Cantants 
Antonio Aragón Cecco / Eliana Bayón Flaminia / Agata Bienkowska Ernesto / 
Mónica Bueno Clarice / Jordi Casanova Ecclitico / Gemma Coma Lisetta / 
Cristina Faus Lisetta / Pep Ferrer Buonafede / Lucrecia García Clarice / Ana 
Häsler Ernesto / Francisco Jiménez Cecco / Xavier Mendoza Buonafede / Jon 
Plazaola Ecclitico / Elisa Vélez Flaminia 
 
Ballarins 
Maria Cardona ballarina / Xavi Estrada sàtir / Jordi Ros sàtir / Víctor 
Zambrana sàtir 
 
Cor 
Albert Albesa tenor / Jorge Carrasco tenor / Josep Fort tenor / Xavier Thió 
tenor 
 
Músics 
David Malet Clave / Farran James Concertino / Oriol Algueró Violi 1r / Ariadna 
Padró Violi1r / Joan Orpella Violi 1r / Ariadna Rodriguez Violí 1r / Bernat 
Bofarull Violi 1r / Fernando Cleves Violí 1r / Àlex Arajol Violi 1r / Adriana 
Alcaide Violi 2on cap / Carles Franco Violi 2n / Laura Gené Violi, 2n / Laia 
Besalduch Violi 2n / Carles Puig Violi 2n / Lluna Aragón Violí 2on / Marta 
Sampere Viola / Marc Tarrida Viola / Nuria Suñé Viola / Soledad Vicente Viola 
/ Marc Galobardes Violoncel / Núria Beltran Violoncel / Amaia Ruano Violoncel 
/ Guillermo Prats Contrabaix / Jonatan Camps Contrabaix / Marina Comas 
Flauta I / Fabrizio Rodriguez Flauta II / Manuel Pérez Estallés Oboe I / Raul 
Gadea Oboe II / Maria Crisol Fagot I / Eyal Streett Fagot II / Gonzalo Alvarez 
Trompeta I / Bernardo García Trompeta II / Cati Terrassa Trompa I  / Sebastià 
Rio Trompa II / Robert Armengol Timpani  
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Ajudant de direcció Anna Llopart / Corepetidor i assistent de direcció musical 
David Malet / Ajudant de Vestuari Berta Riera / Assistent de direcció Josep 
Escrig 
 

 
I els equips del Teatre Lliure 
 

 

Coproducció Gran Teatre del Liceu, Teatre Lliure i Teatro Arriaga 
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La paraula òpera acostuma a anar associada a una serietat i uns costums 
molt arrelats en un públic d’una cultura musical  sòlida. Alhora, 
s’acompanya d’uns hàbits històrics i una responsabilitat musical que 
aparentment no deixa marge de canvi possible. Sembla inamovible i, en 
bona mesura, és cert.  

L’òpera se sosté amb la música , el cant i el llibret dramàtic que són 
indivisibles. Aquestes consideracions li donen un caràcter transcendental 
que poden condicionar el treball de la teatralitat i és en aquesta teatralitat 
on cau la responsabilitat de la possible adaptació i canvi. 

L’òpera que presentem, Il mondo della luna, com totes, es fonamenta en la 
música i el cant , en aquest cas del compositor F. J. Haydn amb llibret del 
dramaturg C. Goldoni. 

Il mondo della luna es va estrenar a Esterház el 1777. L’espectador d’avui, 
227 anys més tard, es fa unes preguntes diferents davant l’òpera d’aquell 
temps, assegut en una butaca immòbil davant un espai escènic únic. La 
ubicació i l’espai teatral evidentment és diferent. Malgrat tot segueix 
posant-se en escena aquesta òpera  del segle XVIII i gràcies a aquest petit 
“miracle de l’escena” podem gaudir de la seva bellesa musical amb  la 
mateixa força  que el 3 d’agost del 1777 al  palau dels Esterházy de 
Galántha.  

La teatralitat és sempre un repte, una aventura i unes ganes d’acostar 
l’òpera a un públic d’avui. És un repte i també un atractiu per la seva 
possibilitat inventiva, ja que no està tan subjecta a la indivisibilitat de la 
música i el cant.  

La meva proposta teatral opta per un ”realisme fantàstic”, que ens ofereix 
la possibilitat transformadora del realisme, com a suport a una creació 
fantàstica. 

Il mondo della luna és una òpera fantasiosa; el segon acte passa a la lluna i 
a partir d’aquí tot és possible, ja que ara com ara en sabem ben  poc de la 
lluna; a més a més és una lluna inventada per tres personatges per 
aconseguir els seus propòsits: transformant el jardí (realitat) en la lluna 
(fantasia).  

La dramatúrgia de l’òpera es desenvolupa amb la mentida i l’engany per 
aconseguir l’amor i el poder. Tots els personatges es proposen atrapar 
l’amor i els diners per ser feliços i  lliures, rondant el personatge Buonafede, 
que és qui  té el poder. Ho fan, fins i tot, les seves filles que aspiren a ser 
lliures, independents i viure felices.  
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Aquest bell enrenou, fruit de la imaginació dels autors, entra de ple en el 
món de la ficció on juga amb la vida real i la bella convenció, que ens 
autoritza a mentir amb creativa impunitat.    

Vull agrair a tot l’equip de la teatralitat la seva il·lusió  en aquesta aventura, 
sota la batuta del director d’orquestra  J. Caballé.  
 
 

         Iago Pericot 
El Masnou, 12 de febrer de 2004.        
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Síntesi Argumental 

L'obra de Goldoni fou una font d'inspiració constant per a l'òpera del segle 
XVIII, molt especialment per a l'òpera giocosa i còmica i per a l'opera buffa 
en general. No és estrany, doncs, que la seva cínica farsa Il mondo della 
luna (1749) fos musicada, entre d'altres, per Baldassare Galuppi (1706-
1785), el famós compositor venecià que triomfà també a Londres i a Sant 
Petersburg, l'any 1750; pel napolità Giovanni Paisiello (1740-1816), que 
també fou cridat a la cort russa de Caterina II, l'any 1782; i pel gran Franz 
Joseph Haydn, que l'any 1777, quan residia a la cort dels Esterházy com a 
músic titular, amb motiu del casament del segon fill del príncep, el comte 
Nicolaus, estrenà aquest 'dramma giocoso' en tres actes, titulat igualment Il 
mondo della luna. 

Goldoni hi ridiculitza amb la seva aguda intel·ligència els costums i llocs 
comuns de la seva societat: la ignorància, la hipocresia, les supersticions o 
el poder, i hi proposa, en evident contrast, una mena de món ideal regit per 
un sobirà il·lustrat. Crea un text ple de termes científics i mitològics, evoca 
una atmosfera de serenitat ultraterrena, i no oblida una bona dosi de 
misogínia, tan pròpia de l'època. La intriga respon a una típica història 
desbaratada del barroc sobre el reeixit complot d'un xarlatà disfressat 
d'astròleg per enredar el crèdul Buonafede i convèncer-lo que ha estat 
transportat al món de la Lluna, on queda tan impressionat del que veu i del 
que sent que cedeix a les abusives demandes que se li fan.  

L'acció transcorre primer dins la casa del ric Buonafede, al qual el fals 
astrònom Ecclitico i els seus falsos deixebles fan creure que des del seu 
potent telescopi es veu la vida a la Lluna. L'entabanador en realitat va 
darrere Clarice, filla de Buonafede, mentre que l'altra filla, Flaminia, festeja 
amb el cavaller Ernesto (paper travesti per a mezzosoprano) i la cambrera 
Lisetta segueix el mateix joc amb el criat Cecco. Per assolir els seus 
projectes matrimonials, els tres homes convencen Buonafede d'anar a 
visitar l'emperador de la Lluna i li fan beure un elixir -en realitat un 
somnífer- que l'ha de transportar al planeta. 

Per fer veure que ja hi ha arribat, munten al jardí d'Ecclitico una complicada 
i fantasiosa escenografia en la qual li presenten els suposats dignataris de la 
cort lunar. Buonafede s'alegra de l'arribada de Lisetta -amb la qual voldria 
casar-se-, però aviat veu amb gran sentiment que és coronada emperadriu 
per Cecco, el suposat emperador. Arriben després les filles, i el vell, 
finalment, dóna permís a tots de casar-se amb els seus enamorats. 
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Entre els moments musicals més suggerents, en destaca el cor inicial dels 
alumnes d'Ecclitico, "O luna lucente", que evoca l'atmosfera de la nit lunar, 
la descripció que fa Buonafede de les escenes picants que veu a través del 
telescopi, el finale primo en què el pobre home creu estar volant, "Vado, 
vado, volo, volo", amb una esplèndida mimesi de la corda, en el primer 
acte. També la delicada música orquestral que acompanya, en el segon 
acte, el món fantàstic de la Lluna, una mena d'eteri locus amoenus, com la 
del ballet pastoral o la marxa solemne a l'arribada de la cort imperial, sense 
oblidar l'alegre ària de Buonafede "Che mondo amabile" acompanyada d'un 
ballet i cants d'ocells, o el famós finale secondo en cinc seccions que van 
accelerant l'acció fins al paroxisme conclusiu. És especialment brillant la 
simfonia d'obertura, que Haydn aprofità per al primer temps de la Simfonia 
núm. 63, La Roxolane. També són notables algunes àries de to seriós, com 
la de Flaminia "Ragion nell'alma siede", de gran virtuosisme, o la d'Ernesto 
"Begli occhi vezzosi". 

L'òpera s'ha recuperat modernament a partir de l'edició crítica de Robbins 
Landon que dirigí Carlo Maria Giulini en el Festival dels Països Baixos de 
1959. 
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Iago Pericot 

Barcelona, 1929 

Graduat en art per la Slade School of Fine Arts de Londres i en Art Dramàtic 
per l’Institut del Teatre, Llicenciat en Psicologia  i titulat en magisteri per la 
Universitat de Barcelona, Iago Pericot és un artista polifacètic que ha volcat  
en tres grans àrees la seva activat. Les arts plàstiques, el món de l’escena i 
la docència.  

Considerat un dels creadors més notables de l’escena catalana dels darrers 
quaranta anys, Pericot va revolucionar el concepte de teatre a la Catalunya 
dels anys setanta amb la fundació del Teatre Metropolità de Barcelona, i 
muntatges com Beckett 2. L’última cinta i acte sense paraules (1976), Rebel 
Delirium (1977) o Simfònic King Crimson (1980). Posteriorment va fer la 
dramatúrgia i la direcció d’espectacles emblemàtics dels anys vuitanta com 
Mozartnu (1986-1987, presentat al Festival de Sitges i al Sumerfare de 
Nova York) i El banquet de Plató (1990-1991, Vic, Toulouse i Mèrida). Més 
recentment ha dirigit La balada d’Òscar Wilde (Festival Grec de Barcelona, 
1997), El joc i l’engany (Espai escènic Joan Brossa 2002) i un llistat 
innombrable d’escenografies i posades en escena per a inauguracions i 
concerts musicals. Ha rebut el Premi Josep Maria de Sagarra pel muntatge 
Siddharta de H. Hesse (1980), el Premi Nacional d’Arts Escèniques de la 
Generalitat de Catalunya (1990) i el Premio Nacional de Escenografía “Josep 
Caudi” A.D.E. (1990)  

Iago Pericot ha exposat les seves pintures i gravats de manera individual i 
col·lectiva a Barcelona (Belarte), Bradford (First Intenrational Print 
Biennale), Ginebra, Florència, Edimburg, Tokio, Sao Paulo (Biennal, 1971), 
Londres, Madrid i Venècia (Biennale, 1972) i té obra pròpia en les coleccions 
permanents del Museu d’Art Modern de Catalunya, l’Education Authorities 
d’Edimburg, la National Gallery de Canadà el Museu de Sao Paulo de Brasil i 
el Museu d’Art Modern de Tarragona.  Ha rebut el Premi Extraordinari de 
Gravat de la Slade Scholl of Fine Arts i la Medalla d’Or al Mèrit Artístic de 
l’Ajuntament de la Ciutat de Barcelona. 
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Josep Caballé Domènech 

Barcelona, 1973 

Fill d’una família de músics, primerament estudià piano, percussió, cant i 
violí al Conservatori de Barcelona i, posteriorment direcció amb el seu pare. 
Amplià els seus estudis de direcció amb David Zinman i Jorma Panula a 
l’Aspen Music Festival, Sergiu Comissiona, a l‘Accademia Chigiana" de Siena 
i a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. 

Ha dirigit al Blossom Festival (Orquestra de Cleveland), Musikverein 
(Orquestra de la Radio de Viena) i al Carnegie Hall de Nova York. 

Fou director resident de la Joven Orquesta Nacional de España (1998-1999) 
i director assistent del Aspen Music Festival (2002). Ha dirigit, igualment, la 
Tonhalle Orchester Zurich, Swedish Radio, RSO Franckfurt, Danish National 
Radio, Royal Danish, Giuseppe Verdi de Milà, Nacional d’Irlanda, les 
orquestres simfòniques de Norrköping, Portugal, i Sönderborg, i les 
orquestes Filarmòniques de la BBC i de Bergen. Ha dirigit la majoria 
d’orquestres espanyoles, entre d’altres l’Orquestra Nacional, Galicia, 
Tenerife, Teatre Real, RTVE, Pablo Sarasate de Pamplona i la Ciutat de 
Granada. 

Aquesta temporada ha debutat al Gran Teatre del Liceu dirigint el Concert 
Martín i Soler, Mozart i Rossini amb María Bayo, i les funcions populars de 
l’opera Cosí fan Tutte de W.A. Mozart. 

Nomenat Principal Director Convidat de l’Orquestra Simfònica de 
Nörrkoping, Suècia, properes actuacions inclouen els debuts amb la 
Deutsches Symphony Orchester Berlín, WDR Colonia, Czech Philarmonic, 
Gulbenkian Orchestra, Scottish National, Simfònica de Malmö, Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya,  Opera de Stuttgart, i 
Residència de l’Haya. 

Guanyador del Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative en el seu cicle 
inaugural 2002-2003 ha treballat amb Sir Colin Davis. Josep Caballé 
Domenech és també Premi Aspen de l’American Academy of Conducting 
d’Aspen, i guanyador del 13è. Concurs Internacional per a Joves Directors 
Nicolai Malko. 



 

 

 


