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Temporada 2020-2021 / 1a. Temporada commemorativa del Centenari! 

Teatre Fortuny 

Divendres 12 de març de 2021 | 20:00h 

LA CANTERINA (F.J. Haydn) 

Marcel Pascual, direcció musical i adaptació al català 

Jordi Vall, direcció d’escena 
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Sinopsis argumental 

 

La Canterina és una òpera còmica en dos actes del compositor Franz Joseph Haydn (1732–1809). És la 
vuitena òpera del seu catàleg, la més antiga que conservem íntegra i la primera que Haydn escriu com a 
mestre de capella del príncep Esterhazy. La Canterina fou estrenada al Palau d’ Eisenstadt el 1766 en una 
representació privada davant l’emperador, tot i que l’estrena pública i oficial no tingué lloc fins el 1767 a 
Bratislava. 

 
El  llibret de La Canterina segueix un text de Domenicco Macchia utilitzat prèviament pels compositors 
Scirolli (1753), Conforto (1754) i Piccini (1760). L’obra de Haydn però, presenta algunes modificacions 
respecte al llibret original, atribuïbles al tenor i llibretista Karl Frieberth, que interpretava el paper de Don 
Pelagio el dia de l’estrena. 

 
La jove Gasparina rep lliçons de vida d’Apollonia, la seva consellera i mare fictícia, i lliçons de cant de 
Don Pelagio, el seu professor i pretendent, però quan apareix Don Ettore el món de Gasparina trontolla. 

 
Pensada com una crítica a les interioritats de l’òpera del segle XVIII, La Canterina és una caricatura de la 
vanitat i l’ambició dels protagonistes de l’espectacle operístic. 
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Espònsors: 

 

 

                                             
 

                       

 

                                         

                

                     

 

 

 

 

 

 



 

Fitxa Tècnica 

 

 

La Canterina (1766) / Joseph Haydn / Domenico Macchia (llibret) / 60’ 

 

Gasparina: Soledad Cardoso (soprano) 

Pelagio: Carles Prat (tenor) 

Apollonia: Maia Planas (soprano) 

Ettore: Matthew Thomson (tenor) 
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Amb la col.laboració de: 
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El Teatre de les Comèdies 

 

 
 

Neix a Reus amb la intenció d’apropar l’òpera en viu a nous púbics. La companyia, d’iniciativa i 
finançament privat, pretén arribar a tot tipus de poblacions petites i mitjanes sense programació 
estable d’òpera. Els requeriments tècnics de les produccions del Teatre de les Comèdies són escassos i 
possibiliten la representació operística en tot tipus d’instal·lacions teatrals, esportives, culturals, 
polivalents o efímeres. 
Les produccions del Teatre de les Comèdies s’ofereixen adaptades al català i la interpretació musical es 
fa seguint criteris històrics. 
La seva primera producció, La Serva Padrona de Pergolesi adaptada al català, ha estat representada en 
setze ocasions arreu del territori català des de la seva producció i estrena al Teatre Auditori de 
L’Hospitalet de l’Infant l’any 2015 fins a l’última representació a Andorra l’estiu del 2018. 

 

 

  www.teatredelescomedies.com 

 

    

 

 

http://www.teatredelescomedies.com/
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  Associació de Concerts de Reus 
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