
Congrés Internacional

Il più bel nome de Antonio Caldara (1708), i les músiques de
l’època de la Guerra de Succesió.

Barcelona, 9 – 12 desembre de 2008

Aquest any se celebra el 300è aniversari de la primera òpera que fou
interpretada a Barcelona, el Componimento da Camera  composat pel mestre de
capella de música de la cort de Viena Antonio Caldara ( 1670-1736), en ocasió de
l’onomàstica de la reina Elisabeth de Brunswick i Wölffenbüttel, esposa de
l’Arxiduc Carles d’Àustria, pretendent a la Corona d’Espanya i resident a
Barcelona des de 1705. L’obra fou creada expressament per a la cort de
l’Arxiduc a Barcelona, on l’autor hi residí durant unes curtes estades.

Els estudiosos de l’època digueren que en realitat no era una òpera sinó
una cantata , que fou interpretada de forma representada; al contrari, de
l’anàlisi de la partitura original se’n desprèn que es tracta veritablement d’una
òpera, com ho palesa, en primer lloc, l’estructura des nivells de les instàncies
vocals: 21 àries da capo i 21 recitats, interpretats per cinc personatges  (Giunone,
Venere, Ercole, Paride i Il Fato) com també diversos concertats vocals i
instrumentals, i una orquestra amb la formació habitual d’aquesta època: dues
flautes, dos oboès, dues trompes, corda i baix continu; la valoració d’aquests
elements, adés per la quantificació dels moviments, adés per la coordinació
dramàtica interna i les proporcions del conjunt, decanten l’opinió vers una
veritable òpera, que suposa per a Barcelona la primera interpretació del gènere i
per a Espanya, la primera òpera italiana representada.

I più bel nome fou representada el 2 d’agost de 1708 a la Sala gòtica de la
Llotja; en ocasió de la celebració d’aquest Congrés Internacional, hem acudit a
diverses instàncies per a fer possible l’estudi  d’aquesta primera òpera, com
també la seva interpretació en el mateix lloc original, és a dir, la sala gòtica de la
Llotja, avui dependent de la Cambra de Comerç de Barcelona. Es farà un tipus
d’interpretació que combini la música vocal i instrumental amb una acció
gestual per part  d’actors de l‘Institut del Teatre de Barelona. Hem sol·licitat a S.
M. la Reina d’Espanya que accepti la presidència d’honor del Congrés.



Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18

9.30-10.30h Política i societat a l'entorn de l'època de la Guerra 
de Successió.

Jaume de la Té i Sagau i l'imprempta musical 
portuguesa durant l'època de la Guerra de 
Successió.

Música per a les celebracions a Girona de 
les primeres dècades del segle XVIII: Josep 
Gaz i Tomàs Milans.

Prof. Dr. Jaume Sobrequés i Callicó. Prof. Dr. Gerhard Doderer Prof. Dr. Jordi Rifé i Santaló
Catedràtic d'Història de la Universitat 

Autònoma de Barcelona
Catedràtic emèrit de la Universidade Nova de 

Lisboa
Professor Titular de Musicologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona
Taula rodona sobre Il più bel 
nome, amb participació de tots 
els ponents.

10.30-11-30h Il più bel nome i la recepció del darrer barroc a 
Barcelona.

Una serenata de Johann Joseph Fux y la visión de 
los habsburgueses en el año 1710

President: Prof. Dr. Roger Alier i 
Aixalà

Prof. Dr. Francesc Bonastre i Bertran Prof. Dr. Thomas Hochradner Comunicacions Professor Titular de Història de l' 
Òpera de la Universitat de 

Barcelona
Catedràtic de Musicologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona
Universität Mozarteum de Salzburg

12.00-13.00h L'òpera a les dues ribes del Mediterrani: pautes per 
a les adaptacions de les òperes italianes a Barcelona i 
per la seva creació, durant el segle XVIII.

Cançons populars a l'entorn de la Guerra de 
Successió

Prof. Dr. Francesc Cortés Mir Prof. Dr. Jaume Ayats i Abeyà
Professor Titular de Musicologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona
Professor Titular de Musicologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona
13.00h-14.00h

17.00-18.00h Documentació impresa de l'època de la Guerra de 
Successió.

José de Torres y la música de la corte de Felipe V

Dra. Joana Escobedo Profª. Dra. Begoña Lolo
Cap de la Reserva Impresa i Manuscrita de la 

Biblioteca de Catalunya
Catedràtica de Musicologia de la Universitat 

Autònoma de Madrid.
18.00-19.00h Anàlisi literari del text d' Il più bel nome. Sebastián Durón y la música española de su 

tiempo
Concert d'obres de compositors 
hispànics relatives a la Guerra de 
Successió.

Prof. Dr. Rossend Arqués Prof. Dr. Antonio Martin Moreno Acte de cloenda del Congrés.
Professor Titular de Filologia Italiana de la 

Universitat Autònoma de Barcelona
Catedràtic de Musicologia de la Universitat 

de Granada
19.00-21h Representació d' Il più bel nome

(Horari proposat 19.00-21.00h)

Els actes acadèmics del Congrés se celebraran a la Sala d'Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Pg. Isabel II, s.n, 2n pis.
La representació d'Il più bel nome,  a la Sala Gòtica de la Llotja, al mateix edifici.
El concert de cloenda del congrés, a la Sala d'Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Congrés Internacional Il Piú Bel Nome de Antonio Caldara,  
i les músiques de l'època de la Guerra de Successió.

Barcelona, 15 al 18 de desembre de 2008
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