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A los 40 años su piel necesita
al^o más que grandes promesas

Esto os un momoiuo importanto on

su vida. Ma ganado on madurez \

serenidad, se ha vuelto usted má^

exigente. V también su piel se lia
vuelto más exigente.
Por eso. ahora necesita una atención

tmiv especial v un cuidado
intensivo.

Si no la cuida, su piel perderá su

elasticidad v frescura, debido a la

natural disminución de su capacidad
para regenerarse. Es el momento de
pensar en la Línea Suractif de
Lancaster. L'n tratamiento que no es

sólo una gran promesa, sino el

I.IM A Si HAC 1 II

resultado de más de 20 años de

investigación en el desarrollo de la
eficacia de un agente activo, único
en cosmética; el retinol hidrosoluble.

Eminentes dermatólogos han

controlado las pruebas clínicas y

han comprobado su |>oder para

estimular la regeneración de la
epidermis.
Para que usted pueda prestar una

atención especial a las necesidades
específicas de su piel, la Línea
Suractif presenta tres niveles de
tratamiento; cuidados básicos,
cuidados especiales y cuidados
intensivos. No puede usted obtener

mejores resultados. .Ni debe aceptar
menos.

/ANCASTEI^
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CONTINGUT ARGUMENTAL 1 MUSICAL

Escrita en un sol acte, Elektra s'articula en una sèrie
d'escenes ininterrompudes que formen una narració
d'una durada aproximada d'una hora i tres quarts, i
que comença sense obertura ni introducció.

ACTE ÚNIC: Les donzelles del palau de Micenes co¬
menten el caràcter feréstec d'Electra, que
arriba corsecada pel desig de venjar la
mort del pare, Agamèmnon, mort en tor¬
nar de Troia per la seva muller Clitemnes-
tra i l'amant d'aquesta, Egist. Electra
vol que la seva germana Crisotemis l'a¬
judi a matar la parella, però aquesta re¬
fusa, espantada. Entra Clitemnestra, xa-
crosa i aterrida per un somni de mal
averany: Electra fingeix voler-la ajudar
però finalment l'amenaça amb una ven¬
jança imminent. Arriba la nova que Cres¬
tes, únic germà d'Electra i Crisotemis,
és mort. Electra tracta que Crisotemis es
decideixi a matar la malvada parella,
però aquesta s'bi nega, plorosa i Elec¬
tra es disposa a fer-ho sola. Mentre in¬
tenta desenterrar un arma, arriba un

jove: és Crestes, que abraça Electra i
entra al palau, on mata la mare traïdora.
Arriba ara Egist i Electra, amb sorne¬
guera amabilitat, el fa entrar també al pa¬
lau on és mort tot seguit per Crestes.
Electra expressa amb la dansa una feli¬
citat tan intensa que, finalment, cau mor¬
ta d'alegria.



 



L'orquestra obre l'òpera amb un motiu aspre i dur que
va associat a Agamèmnon i al drama. Després de sentir
aquest tema, format per una breu figura musical, co¬
mença l'acció. Cinc donzelles del palau de Micenes, sota
la vigilància d'un capatàs femení, treuen aigua d'un pou
tot comentant l'estrany caràcter d'Electra, ferotge com
un gat mesquer (i sentim, en l'orquestra, les urpades de
la fera, tot just començada l'òpera). Només la cinquena
donzella expressa comprensió envers Electra, cosa que
provoca la irritació de les altres i de la capatàs: quan
surten d'escena totes es posen a pegar la donzella en
qüestió, que es lamenta, mentre l'orquestra reflecteix
els cops que rep.
Veiem ara entrar Electra, demacrada i totalment con¬
centrada en el seu drama familiar. Evoca el seu pare
Agamèmnon, i com fou assassinat en tomar de la guerra
de Troia per la seva muller, Clitemnestra, mare d'Elec¬
tra, i per Egist, amant de Clitemnestra. Dirigint-se a
l'esperit del seu pare, li promet que arribarà un dia que
Orestes, el seu únic fill mascle, venjarà la seva mort, i
Electra ballarà a l'entorn de la seva tomba de felicitat.
Cal remarcar el vigor musical de les invocacions que fa
Electra del nom d'Agamèmnon, en entrar, primerament,
i sobretot, cap a la meitat del seu soliloqui, moment en
què sentirem llunyanes reminiseències del poema sim¬
fònic Així parlà Zarathustra i, després, una captivadora
frase melòdica seguida d'efectes wagnerians força cons¬
picus. També cal remarcar el final triomfant de les dar¬
reres invocacions d'Electra, força vistoses i servides pel
metall.
Crisotemis entra i sentim novament el earàcter feréstec
d'Electra breument reflectit en l'orquestra. Crisotemis



duu la nova que la parella usurpadora del tron està
preparant la reclusió d'Electra en una torre, però aques¬
ta es limita a riure-se'n i aconsella a Crisotemis que faci
com ella i que esperi el moment de la venjança. Criso¬
temis, planyívolament, explica que ella no vol viure d'o¬
di: que vol viure, tenir fills i cuidar-los (cal observar
les frases melodioses i d'altra banda agitades amb què
Crisotemis defensa el seu dret a la maternitat). Està
tipa d'esperar noves d'Orestes, que no arriben; ni tan
sols arriben noves d'un missatger, ni del missatger d'un
missatger (la desolació de la música expressa aquesta
espera eixorca). Crisotemis es posa a plorar, però Elec-
tra no s'immuta. Se sent soroll al palau: hi ha movi¬
ment de gent, i Electra es disposa a trobar-se amb la
seva mare, mentre, en canvi, Crisotemis fuig per no pre¬
senciar la desagradable escena.
Se senten sorolls confosos i espetecs com de fuetades
fins que apareix Clitemnestra, seguida de la seva Con¬
fident i de l'esclava egípcia encarregada de dur-li la cua
del vestit. Clitemnestra increpa davant les seves es¬
claves l'actitud d'Electra, que viu al palau i hi menja,
però la desafia constantment. Electra respon amb una
frase ambigua: «Tu també ets una deessa: ets el mateix
que són els déus». Clitemnestra sospita que la frase ha
estat dita amb maldat, però Electra s'apropa i sembla
tractar-la amb un to^menys hostil de l'habitual i la seva
mare decideix parlar-hi una estona, tot i que la Con¬
fident li adverteix que Electra no diu allò que pensa.
Aleshores Clitemnestra es regira contra la Confident i
la portadora de la cua, acusant-les d'haver-la fet creure
innombrables fantasies, i ordena que la deixin sola amb
Electra.



Confessa aleshores a la seva filla que a les nits té mal¬
sons i que no pot dormir, i demana que li doni
un remei eficaç. Electra diu que quan mori la víctima
que cal sacrificar per això, deixarà de somniar. Clitem-
nestra va preguntant detalls sobre la víctima que cal
sacrificar fins que Electra li diu que és una dona casada;
Clitemnestra, disposada a sacrificar qualsevol de les
seves esclaves per obtenir el repòs pregunta qui ha de
fer el sacrifici i Electra respon que és un home, però
aleshores canvia aparentment de conversa per pregun¬
tar si Clitemnestra deixaria que Orestes tornés al pa¬
lau: aquesta fingeix indiferència, però Electra acaba
anunciant-li que la víctima que farà passar els seus mal¬
sons és ella mateixa, el dia que Orestes l'atrapi. Clitem¬
nestra llença un crit d'horror i intenta fugir cap a la
casa, però Electra l'aferra pel vestit i li canta una llarga
descripció de la mort implacable a què serà sotmesa.
Electra gaudeix davant el terror de Clitemnestra, però
entra ara la Confident i diu quelcom a la seva mes¬
tressa que l'omple de satisfacció: esclata en rialles i
demana més llum en entrar al palau, deixant Electra
confosa.
De sobte se sent un crit, com de bèstia ferida: és Criso-
temis que surt esgarrifada amb la nova que tant havia
plagut a Clitemnestra: Orestes ha mort. Electra es re¬
fusa a creure-ho, de moment. Un jove servent surt del pa¬
lau i demana cavalls a crits: ha d'anar a donar noves ur¬

gents a l'amo del palau: un servent vell li prepara els
cavalls.
Mentrestant, Electra comença un diàleg amb Crisotemis
per convèncer-la que ara no hi ha altre remei que fer
elles la venjança contra Clitemnestra i Egist. L'afalaga
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i li promet estar al seu servei quan Crisotemis es casi,
però la seva germana no vol escoltar les propostes d'as¬
sassinat. Electra la maleeix i, convençuda que haurà de
fer la venjança tota sola, comença a cavar un forat a
terra en busca d'una arma que hi té enterrada des de
fa molt de temps. De sobte, alça la mirada i veu davant
seu un home jove i fort. Electra vol que se'n vagi: no
el reconeix i ell tampoc a ella. El jove (Orestes disfres¬
sat) explica que ell és testimoni de la mort d'Orestes, però
finalment, per les seves paraules, s'adona que té al seu
davant Electra. L'escena del reconeixement duu una

partitura especialment ben trenada en la qual la mú¬
sica palesa la profunda estimació que uneix els dos per¬
sonatges. La felicitat d'Electra sembla no tenir límits
i li explica amb detall tots els mals que ha sofert per
culpa de la indigna parella que ha usurpat el tron d'A-
gamèmnon. Un oboè planyívol i altres instruments de
vent decoren aquest passatge extens i evocador.
Crestes, en sentir la narració, es disposa a complir la
venjança. Un criat d'Orestes adverteix els germans que
si no controlen llurs paraules tota l'estratagema fracas¬
sarà. Orestes entra al palau i Electra només lamenta no
haver pogut desenterrar la seva destral.
Des del palau sentim ara un terrible crit de Clitemnestra
i Electra, des de fora, demana a Orestes que la colpeixi
encara una vegada més. Se sent un nou crit de la vícti¬
ma i apareixen Crisotemis i sis donzelles, tremoloses
pel que han sentit; dedueixen que hi ha assassins a la
casa i s'estranyen de veure Electra palplantada davant
la porta del palau. Una de les donzelles s'adona que
Egist s'apropa i totes fugen tement que aquest les cas¬
tigui.
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Mentrestant s'ha fet de nit. Amb una música que ridi¬
culitza la manca de categoria del personatge, entra Egist
demanant llums. Electra agafa l'antorxa que hi havia da¬
vant la porta del palau i s'acosta al tirà amb fingida
amabilitat; no pot contenir la seva alegria i es mou amb
l'antorxa com si dansés; tot això fa recelar Egist, que no
se'n fia, però finalment entra al palau.
La música s'agita de sobte i sentim diversos cops durs:
Egist apareix a una finestra, desesperat, demanant au¬
xili, però mans invisibles se l'enduen cap a dins i sentim
nous i furiosos cops de l'orquestra. Aquesta repeteix el
tema amb què començava l'òpera, mentre Electra in¬
voca el nom d'Agamèmnon, que ha estat finalment
venjat.
Apareix ara Crisotemis tota agitada, i amb una melodia
joiosa explica a Electra que Orestes és dins de la casa,
mentre, al fons, els homes i les dones del palau pronun¬
cien repetidament amb gran alegria el nom d'Orestes.
La música esdevé ara una sèrie d'onades líriques enmig
de les quals Electra respon, dominada per una alegria
infinita, que sent una emoció que és com un oceà que
no pot contenir i que gairebé li impedeix de sostenir-se.
El cant d'Electra, puntejat pels comentaris de Crisote¬
mis, es llença per la via d'un lirisme tens i excitant que
es perllonga durant tota l'escena. L'emoció d'Electra és
tan forta que es llença a ballar apassionadament fins
que de sobte cau morta davant l'estupor de Crisotemis.
Sentim novament el tema amb què començà l'òpera
mentre Crisotemis es llença contra la porta del palau
cridant Orestes.

ROGER ALIER
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CONTENIDO ARGUMENTAI Y MUSICAL

Escrita en un solo acto, Elektra está formada por una
serie de escenas ininterrumpidas que forman una narra¬
ción que dura, aproximadamente, una hora y tres cuar¬
tos, y que empieza sin obertura ni introducción.

ACTO UNICO: Las doncellas del palacio de Micenas co¬
mentan el carácter huraño de Electra,
que llega roída por el deseo de vengar
la muerte de su padre, Agamenón, muer¬
to al regresar de Troya por su esposa
Clitemnestra y por Egisto, amante de
ésta. Electra quiere que su hermana,
Crisotemis, la ayude a matar la pareja,
pero ésta rehusa hacerlo, asustada. En¬
tra Clitemnestra, achacosa y asustada
por un sueño de mal agüero: Electra
finge quererla ayudar pero finalmente
la amenaza con la venganza inminente.
Llega noticia de que Orestes, único her¬
mano de Electra y Crisotemis, ha muer¬
to. Electra trata entonces que Crisote¬
mis se decida a matar a la malvada pa¬
reja, pero Crisotemis, llorosa, se niega a
hacerlo, y Electra se dispone a hacerlo
sola. Mientras trata de desenterrar un

arma, llega un joven: es Orestes, quien
abraza a Electra y entra en la casa,
donde mata a la madre traidora. Llega
ahora Egisto y Electra, con burlona
amabilidad, lo hace entrar en palacio
donde cae muerto a manos de Orestes.
Electra expresa con la danza una feli¬
cidad tan intensa que, finalmente, cae
muerta de alegría.



ROSA BISBE-ART/DISSENY

Ganduxer, 20
Barcelona 21



La orquesta abre la ópera con un motivo áspero y duro
que estará asociado a Agamenón y al drama. Después
de oír este tema, formado por una breve figura musi¬
cal, empieza la acción. Cinco doncellas del palacio de
Micenas, bajo la vigilancia de un capataz femenino,
sacan agua de un pozo y comentan a la vez el extraño
carácter de Electra, feroz como un gato montés (oímos
en la orquesta los zarpazos de la fiera, nada más em¬
pezar la ópera). Sólo la quinta doncella expresa com¬
prensión hacia Electra, lo que provoca la irritación de
las restantes doncellas y la capataz: cuando salen de es¬
cena todas se ponen a pegar a dicha doncella, que se
lamenta, mientras la orquesta nos detalla los golpes que
recibe.
Vemos entrar ahora a Electra, demacrada y totalmente
concentrada en su drama familiar. Evoca a su padre
Agamenón y cómo fue asesinado al volver de la guerra
de Troya por su esposa Clitemnestra, madre de Electra,
y por Egisto, amante de Clitemnestra. Dirigiéndose al
espíritu de su padre, le promete que llegará un día que
Orestes, su único hijo varón vivo, vengará su muerte,
y Electra bailará de felicidad en torno a su tumba.
Hay Que destacar el vigor musical de las invocaciones
que Electra efectúa, llamando a Agamenón, al entrar,
y, sobre todo, hacia la mitad de su soliloquio, momento
en que oiremos lejanas reminiscencias del poema sin¬
fónico Así habló Zarathustra y, después, una cautivadora
frase melódica seguida por efectos wagnerianos bastante
evidentes. También hay que señalar el fin triunfante de
las últimas invocaciones de Electra, sumamente visto¬
sas y decoradas por los instrumentos de metal.
Entra Crisotemis y oímos nuevamente el carácter sal¬
vaje de Electra brevemente reflejado por la orquesta.
Crisotemis trae la nueva de que la pareja usurpadora
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del trono está preparando la reclusión de Electra en una
torre, pero ésta se limita a reírse y aconseja a Crisote-
mis que haga como ella y espere el momento de la ven¬
ganza. Crisotemis, quejumbrosamente, explica que ella
no quiere vivir de odio: aspirar a vivir, tener hijos y
cuidarlos (obsérvense las frases melodiosas y por otro
lado agitadas con que Crisotemis defiende su derecho
a la maternidad). Dice que está harta de esperar noti¬
cias de Orestes sin que lleguen; ni siquiera llegan noti¬
cias de un mensajero, ni del mensajero del mensajero
(la desolación de la música en este pasaje expresa esta
espera estéril). Crisotemis se pone a llorar, pero Electra
no se inmuta. Se oye ruido procedente del palacio: hay
movimiento de gente y Electra se dispone a encontrarse
con su madre que se acerca; en cambio, Crisotemis huye
para,no presenciar la desagradable escena.
Se oyen ruidos confusos y chasquidos como de latigazos
hasta que aparece Clitemnestra, seguida de su Confi¬
dente y de la esclava egipcia encargada de llevarle la
cola del traje. Clitemnestra increpa ante las esclavas a
Electra por su actitud: come y vive en el palacio pero la
desafía constantemente. Electra responde con una frase
ambigua: «Tú también eres una diosa: eres lo mismo
que los dioses son». Clitemnestra sospecha que la frase
la ha dicho con maldad, pero Electra se acerca y parece
tratarla con un tono menos hostil que de costumbre y
su madre decide hablar con ella un rato, a pesar de que
la Confidente le advierte que Electra no está diciendo
lo que piensa. Entonces Clitemnestra se revuelve contra
la Confidente y la esclava que lleva la cola, acusándolas
de haberle hecho creer innumerables fantasías, y ordena
que le dejen sola con Electra.
Confiesa entonces a su hija que por las noches tiene pe¬
sadillas y que no puede dormir, y le pide un remedio



eficaz contra esos sueños. Electra dice que dejará de
soñar en cuanto muera la víctima que es preciso sacri¬
ficar para ello. Clitemnestra va haciendo preguntas sobre
cuál es la víctima que hay que sacrificar, hasta que Elec¬
tra le dice que es una mujer casada; Clitemnestra, dis¬
puesta a sacrificar a cualquiera de sus esclavas para
obtener el reposo, pregunta quién debe hacer el sacri¬
ficio, y Electra responde que es un hombre, pero en¬
tonces cambia aparentemente de conversación para pre¬
guntar a Clitemnestra si dejaría volver a Orestes al pa¬
lacio; ésta finge indiferencia, pero Electra acaba anun¬
ciándole que la víctima que hará cesar sus pesadillas
es ella misma, el día en que Orestes la coja. Clitemnes¬
tra lanza un grito de horror, e intenta huir hacia el pa¬
lacio, pero Electra la agarra por el vestido y le canta
una larga descripción de la muerte implacable a la que
se verá sometida.
Electra disfruta ante el terror de Clitemnestra pero la
Confidente entra y dice unas palabras al oído a su dueña
que la llenan de satisfacción: Clitemnestra estalla en ri¬
sotadas y pide más luz para entrar en el palacio, de¬
jando a Electra confundida.
De pronto se oye un grito como de animal herido: es
Crisotemis que sale horrorizada con la noticia que tanto
había complacido a Clitemnestra: Orestes ha muerto.
Electra rehusa creerla, al principio. Un joven sirviente
sale del palacio y pide caballos a gritos: tiene que ir ur¬
gentemente a dar noticias al amo del palacio: un viejo
sirviente le prepara los caballos.
Entretanto Electra empieza un diálogo con Crisotemis
para convencerla de que ahora no hay más remedio que
llevar ellas solas a cabo la venganza contra Clitemnes¬
tra y Egisto. La halaga y le promete estar a su servicio
cuando Crisotemis se case, pero su hermana no quiere



escuchar sus propuestas de asesinato. Electra la mal¬
dice y, convencida de que deberá ejercer la venganza
por sí sola, empieza a cavar un hoyo en el suelo para
buscar un arma que tiene enterrada allí desde mucho
tiempo atrás. De pronto alza la vista y ve ante ella a
un hombre joven y fuerte. Electra quiere que se vaya;
no lo reconoce, ni él tampoco a ella. Orestes, pues de él
se trata, le explica que él es testigo de que Orestes ha
muerto, finalmente, por las palabras de la muchacha cae
en la cuenta de tener ante sí a Electra. La escena del re¬
conocimiento lleva una partitura especialmente bien tren¬
zada en la que la música pone de manifiesto el profundo
amor entre ambos personajes. La felicidad de Electra
parece no tener límites y le explica con todo detalle los
males que ha sufrido por culpa de la indigna pareja que
ha usurpado el trono de Agamenón. Un oboe plañidero
y otros instrumentos de viento decoran este extenso y
evocador pasaje.
Orestes, al oír la narración, se dispone a llevar a cabo
la venganza. Un criado de Orestes advierte a ambos her¬
manos que si no controlan sus palabras toda la estra¬
tagema podría fracasar. Orestes entra sin más dilación
en el palacio, y Electra sólo lamenta no haber podido
desenterrar su hacha.
Desde el palacio oímos ahora un terrible grito de Cli-
temnestra, y Electra, desde el exterior, ruega a Orestes
que le dé otro golpe. Se oye un nuevo grito de la víc¬
tima y aparecen Crisotemis y seis doncellas, temblorosas
por lo que han oído: deducen que hay asesinos en la
casa y se extrañan al ver a Electra tiesa ante la puerta
del palacio. Una de las doncellas divisa a Egisto que
se acerca y todas huyen temiendo su castigo.
Entre tanto ha caído ya la noche. Al son de una música
que ridiculiza la poca categoría del personaje, entra
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Egisto pidiendo luces. Electra agarra la antorcha situa¬
da ante la puerta del palacio y se acerca al tirano con
fingida amabilidad; no puede contener su júbilo y se
mueve con la antorcha como si danzara; todo esto hace
recelar a Egisto, quien no se fía de ella pero finalmente
entra en el palacio.
La música se agita de repente, y no tardamos en oír
algunos golpes secos: Egisto aparece en una ventana y,
desesperado, pide auxilio, pero manos invisibles lo arras¬
tran hacia dentro y oímos nuevos y furiosos golpes en
la orquesta. Esta repite el tema inicial de la ópera,
mientras Electra invoca el nombre de Agamenón quien
ha sido finalmente vengado.
Aparece ahora Crisotemis muy agitada, y bajo una me¬
lodía llena de júbilo explica a Electra que Orestes
está dentro de la casa, mientras, al fondo, los hombres
y las mujeres del palacio exclaman con gran alegría,
repetidamente, el nombre de Orestes.
La música se convierte ahora en una serie de ondas
líricas en medio de las cuales Electra responde, domi¬
nada por una alegría infinita, que siente una emoción
que es como un océano que no puede contener y que
apenas puede sostenerse de pie. El canto de Electra,
contrapuntado por los comentarios de Crisotemis, se
lanza por la vía de un lirismo tenso y excitante que se
prolonga durante toda la escena. La emoción de Electra
es tan poderosa que se lanza a danzar apasionadamente
hasta que, de pronto, cae muerta ante el estupor de Cri¬
sotemis. Oímos nuevamente el tema con que empezó
la ópera mientras Crisotemis se abalanza hacia la puerta
del palacio, llamando a Orestes.

R. A.



pro musica

PATRONAT PRO MÚSICA DE BARCELONA

XXVI TEMPORADA MUSICAL

Extraordinari recital

HARALD STAMM
baix

WILIIELM VON GRUNELIUS
piano

SCHUBERT: Cant del cigne

IBERT: Cançons de Don Quixot
LISZT: Quatre Lieder sobre textos de Víctor Hugo.

Dimarts, 13 de març de 1984, a les 21 b.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Venda de localitats a les taquilles del Palau, d'il a 13 h. i de 17
a 21 h. (dissabtes matí, tancat). Preus especials per a estudiants.



Sabine Hass Horst Hiestermann



 



 



 



 



(5)

RICHARD STRAUSS

Si descomptem els afeccionats ouc confonen Richard
Strauss amb alqun dels compatriotes autors de valsos
vienesos i aquells que valoren positivament la tasca de
l'alemany en el film 2001, Odissea en l'espai o en algun
que altre anunci televisiu, en queda una bona quantitat
encara que aprecia el paper transcendent que aquest
muniqués, nascut el 1864, té en la història del poema
simfònic i de l'òpera del segle xx. És evident que el cog¬
nom Strauss és molt freqüent en els països de parla
germànica, la qual cosa pot induir a un cert error en
els menys informats, però també ho és que vuitanta-cinc
anys (Richard Strauss morí l'any 1949 als Alps bavare¬
sos) present i actuant en l'ambient polifacètic i creatiu
de Munic, Weimar o Viena, ciutats en les quals fou no¬
menat director els anys 1886, 1889 i 1919, respectiva¬
ment, o en aquelles ciutats oue visità de passada, entre
elles la Barcelona de 1897 i el 1901, li atorguen un caràc¬
ter de paradigma dels valors estètics del present segle.
Aquest és un mèrit, a posteriori que ningú no pot negar.
Strauss visqué de prop les tensions produïdes pel «cas
Wagner», és a dir per la dualitat amor-menyspreu que
despertava la figura del reformador de Bayreuth en els
cercles musica's de totes les ciutats avançades del mo¬
ment, entre elles la nostra, i que si bé a diferència del
pare, un trompa de l'orquestra de l'òpera de Munic, no
féu d'activista antiwasnerià, la seva tasca creativa in¬
tentà anar més enllà dels plantejaments de l'autor del
Tristany i Isolda, dotant de noves possibilitats expres¬
sives (expressionistes, en dirien els afeccionats a enca¬
sellar el geni creatiu) el llenguatge simfònic amb els
seus poemes simfònics Don Joan, Mort i Transfiguració,
Les entremaliadures de Till Eulenspiegel, Així parlà Za-
rathustra i un llarg etcètera, i penetrà en les profundi¬
tats comunicatives de l'òpera que, després de Wagner



per un costat i de Puccini per I'altre, començava a pren¬
dre consciència del seu valor de metallenguatge artistic
per excel·lència.
Es així com creà Guntram (1893), Feuersnot (1901), Sa¬
lomé (1905), Elektra (1909), Der Rosenkavalier (1911),
Ariadne auf Naxas (1912-16), Die Frau ohne Schatten
(1919), Intermezzo (1924), Die Aegyptische Helena (1928),
Arabella (1933), Friedenstag (1933), Daphne (1938), Ca-
priccio (1942) o Der liebe der Danae (1943), tot arribant
a justificar en part aquella afirmació colloquial que
feia massa curta la vida d'un Mozart i massa llarga la
del nostre biografiat.
Amb el corpus operístic de Richard Strauss queden dites
bona part de les coses que el gènere podia dir als afec¬
cionats; altres creadors posteriors s'han encarregat de
trobar noves virtualitats a l'òpera, però sempre en una
direcció nova, avantguardista i, per tant, de perfils in¬
definits i encara no sedimentats. El creador atent als
valors estètics de cada moment, enginyós i comunicatiu,
amb un ample ventall de públics diferents plaent a les
orelles i als ulls, capaç de crear expectació entorn de
les seves possibles creacions, morí amb Richard Strauss
a Garmisch, Alps bavaresos, ara fa trenta-quatre anys.
Ara som a l'interregne d'una època operísticament in¬
certa.
Del seu pas per l'univers musical europeu, en queden
les més significatives de les òperes, dels poemes sim¬
fònics o de la música vocal de cambra i una altra cosa

en la qual Strauss fou un singular intuïtiu; el paper del
director-creador, aquell que atorga la petja definitiva a
la interpretació d'una obra d'altri, aquell que intervé
en la configuració dels valors estètics d'una època mit¬
jançant l'oportuna tria del repertori i pot animar la
creació dels nous valors.

XOSÉ AVIÑOA



Glory ha creado la colección más extensa en Medias y Complets,
para que ese al50 cambie en ti.
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ELEKTRA, UNA ÒPERA «NEGRA I BRILLANT»

La tragèdia d'Electra forma part d'un moit complex
teixit mitològic que parteix del mateix Zeus i, a través
del cruel Tàntal i del seu fill Pèlop, arriba a Atreu i
als seus descendents, els atrides, llinatge maleït que
regna sobre Micenes, i als germans Agamèmnon i Mene-
lau, els herois de la guerra de Trola, fins a concretar-se
en la terrible venjança que els fills del primer han de
complir ineludiblement sobre la seva pròpia mare, Cli-
temnestra, i el seu amant Egist, que han donat mort
ignominiosament a Agamèmnon al seu retorn triomfant
de la guerra. Dels germans vivents —morta Ifigènia en
sacrifi propiciatori pel propi pare abans de partir—,
mentre Crisotemis resta en certa manera al marge i
Orestes és qui rep el difícil paper de dur a terme ma¬
terialment la venjança, Electra és qui encarna amb in¬
tensitat la pietat filial ultratjada i l'odi justicier. Aquest
complicat tramat no acaba amb la mort ritual dels as¬
sassins... Les erínies perseguiran el fill matricida fins al
perdó obtingut a través d'Atena i la mateixa Electra es
casarà amb Filades, el company incondicional d'Orestes.
Els tràgics grecs tractaren àmpliament les dissorts dels
atrides i Sófocles féu à'Electra una de les seves més
atractives tragèdies, primera matèria de l'obra de Ri¬
chard Strauss i Hugo von Hofmannsthal, que avui veiem,
els quals n'intensificaren els elements de passió violenta,
destacant i aïllant la protagonista per damunt dels al¬
tres personatges amb un tractament estètic que hom ha
pogut qualificar d'expressionista.
Quan els dos autors emprenen en l'ambient germànic
del començament de segle (1906-08) la creació d'aquest
drama musical —col·laboració que havia de tenir tanta
transcendència en el camp de l'òpera—, Strauss, com¬
positor reconegut, ha trobat ja en Salomé (basada en el
text d'Oscar Wilde) un camí rutilant per sortir de la
música programàtica dels seus poemes simfònics, i Hof¬
mannsthal, escriptor d'ascendència jueva que ha cap¬
tivat els cercles vienesos, després d'una llarga etapa poè-



 



tica dins l'estètica marcada pel simbolisme, cerca una
forma d'expressió que depassi el camp de la paraula per
assolir un llenguatge nou (com explica a Ein Brief,
text conegut per Lletra a lord Chandas, el 1902) i s'ha
girat vers el teatre com a fórmula possible on la reali¬
tat s'expliqui pel joc dels individus i de les forces ■—obs¬
cures, mítiques o socials— que els condueixen.

És Hofmannsthal qui tria el món grec com a vehicle
de la seva nova manera d'expressar-se; el gran escenò¬
graf Max Reinhardt (amb qui tingué després una con¬
tinuada relació) li havia estrenat el 1906 a Berlín, al
seu Deutschen Theater, una adaptació à'Elektra inter¬
pretada per Gertrud Eysoldt (l'actriu que havia estrenat
la Salomé de Wilde), obra a la qual seguí Oedipus und
die Sphinx, basada, com l'anterior, en Sófocles. Però la
visió de Grècia de Hofmannsthal s'aparta decididament
de la visió idealitzada d'un món dominat per l'ordre, la
bellesa i la raó, que partint del néoclassicisme «blanc»
d'un Winckelmann havia arribat a l'esplendor del clas¬
sicisme dels dos grans de Weimar, Goethe i Schiller. I
també s'aparta de l'interès arqueològic i erudit que les
excavacions de Schliemann a Troia (1870) o les rela¬
cions dels Wittelsbach amb la monarquia grega (Otó I
de Grècia, rei en 1832-62, era fill de Lluís I de Baviera,
que convertí Munic en un centre de l'art grec amb la
famosa Gliptoteca) havien propiciat.
Quan Hofmannsthal s'acosta a la realitat grega, en l'am¬
bient cultural i intel·lectual alemany havien ja penetrat
plenament les teories i doctrines de dues grans figures
del pensament germànic i universal, Nietzsche i Freud.
Del primer procedeixen les revelacions dels aspectes
dionisíacs que dominen i anul·len sovint els apol·linis, de
tot allò que en el món hel·lènic hi ha de misteriós, des¬
tructiu, amenaçat, portador de la mort. Del segon, la
capacitat d'introspecció profunda en l'ànima dels prota¬
gonistes de la tragèdia (no oblidem que el llenguatge
psicoanalític recull l'anomenat complex d'Electra).



I és també Hofmannsthal qui força Strauss a musicar
el tema tràgic. En la interessant correspondència dels
dos creadors, el músic reconeix molt aviat (març de
1906) la compenetració de totes dues sensibilitats («el
vostre estil té molt de comú amb el meu; hem nascut
l'un per a l'altre i certament farem coses belles junts si
em sou fidel»), però alhora refusa de treballar sobre
Elektra, que suposa massa pròxima a Salomé i demana
un llibret sobre Semíramis, Cèsar o Savonarola (cal tenir
en compte que Strauss era un creador prou poderós
per a enfrontar-se amb els estímuls més dispars). Hof¬
mannsthal s'escandalitza i afirma que els dos temes en
qüestió són absolutament distints («Salomé és porpra
i violeta, l'atmosfera és tòrrida; Electra és una barreja
de nit i llum, de negre i brillant») tot afegint un clar
refús als temes renaixentistes. Li costa, però, de con¬
vèncer Strauss, que el juny encara li demana Saül i
David com a tema, o Danton i la Revolució Francesa!
Un mes més tard els dos homes treballen ja definitiva¬
ment sobre la tragèdia grega, sense deixar però de pen¬
sar sobre una Semíramis que Strauss concep, sembla,
dins una estètica pròxima a la que van realitzant («us
demano només una cosa», diu Strauss, «quan compon-
gueu el vostre text no penseu en la música en absolut,
deixeu-ho per a mi. Escriviu-me un drama ple d'acció i
de contrasts, amb poques escenes de masses, però amb
dos o tres caràcters molt rics»). La compenetració és
gran, però sempre és el músic qui sembla dominar la
situació, no solament en qüestions de lògica interna des
d'un punt de vista estrictament musical («Necessito un
gran moment de repòs després del primer crit d'Electra,
"Orestes"; hi posaré un interludi orquestral delicada¬
ment vibrant mentre Electra mira Orestes, que acaba
de ser-li retornat... No podríeu inserir ací uns pocs
versos bells?»), sinó en qüestions tan importants com la
de prescindir del personatge d'Egist, solució que Strauss
refusa decididament (desembre de 1907). I el treball con¬
tinua fins a l'estrena a Dresden, el 25 de gener de 1909.



Cal comparar el text clàssic de Sófocles, base de l'obra,
amb la versió definitiva que ens donen Strauss i Hof-
mannsthal, per comprendre el procés de depuració que
porta a la violència, a la força brutal de l'òpera que con¬
templem, on regnen a més —en una línia d'avantguarda
que posteriorment el músic no continuà— la dissonàn¬
cia, la ruptura de la tonalitat i una tensió auditiva que
augmenta encara la tensió dramàtica.
Des del punt de vista d'estructura interna, hi ha un clar
procés de simplificació que elimina escenes supèrflues
i personatges secundaris (Filades ni tan sols no és es¬
mentat, el preceptor és reduït a un mínim, el cor apa¬
reix només, disminuït, al principi i a la fi se sent tènue¬
ment fora d'escena...) i fins i tot hom eludeix aspectes
bàsics de l'acció teatral (Orestes no porta la iniciativa
de la venjança seguint les ordres de l'oracle pític, Cli-
temnestra no addueix com a motiu d'odi vers Agamèm-
non el cruel sacrifici de llur filla Ifigènia, desapareix la
famosa ofrena d'un rínxol dels cabells d'Orestes a la tom¬
ba del pare que dóna a Crisotemis un bell moment d'es¬
perança, no es fa constar l'acció d'Electra de sostreure
el petit Crestes del palau...). I també una intensificació
profunda en el món dels sentiments; seguint només la
línia argumentai, hi ha una variant decisiva que marca
la violència extraordinària de l'òpera: Electra, acompler¬
ta la venjança que ha esperat com a culminació de la
seva angoixada vida, no pot resistir la salvatge alegria
que romp el seu cor, i mor.
Pràcticament inexistent Egist (per la brevetat de la seva
escena i l'escàs contingut de les seves rèpliques), con¬
vertit Crestes, malgrat el protagonisme que la intriga
escènica li dóna, en una figura que es limita a complir
allò que el destí fatal li demana sense cap opció, resten
tres caràcters importants, tots femenins (és evident que
Strauss excel·lí sempre en el tractament de la dona, al
llarg de tota la seva vasta obra).
I els tres caràcters, molt diferentment tractats, s'inten¬
sifiquen en ordre ascendent. Crisotemis, el personatge



més paral·lel al de Sófocles, té elements clars de pusil·la-
nimitat, conformisme, afany de fugir del món cruel on
sembla complaure's Electra. Clitemnestra, la mare, és
molt més complexa; ja no raona motius d'odi contra el
marit occit, ja no manté una freda dignitat davant la no¬
tícia de la mort del fill, i passa de representar una dona
dura, capaç de matar i de governar, preocupada avui
per un malson, a ser una reina turmentada, amb els
ulls inflats i el fetge malalt, que passa les nits angoixa¬
da, insomne, amb espantoses visions, i que arriba a de¬
manar a la filla, que odia, però que sap intel·ligent, un
remei als seus mals...
I per damunt de tots, Electra. No és ja la filla adolorida
de la tragèdia grega, que uneix a l'amor al pare i al res¬
sentiment pel crim un profund sentiment del deure mo¬
ral i religiós que cal acomplir («... és lleig de viure llet-
jament, pels ben nascuts») i que és capaç d'enyorar
una vida normal («sense fills, / infortunada! sense nu¬
vi, / vaig errabunda sempre, de llàgrimes xopa, / supor¬
tant dels meus mals la inacabable / sort ...»), sinó una
dona convertida en bèstia ferida, plena de parracs, que
el cor acusa de rebolcar-se en la pútrida carronya cer¬
cant un vell cadàver, que reviu constantment la mort del
pare i la venjança («... t'arrossegà fora de la cambra,
amb el cap davant, després els peus, els teus ulls més
fixos que mai mirant la casa. I així has de tornar ... els
ulls ben oberts, un cercle morat sota les celles nodrit
per les ferides obertes del teu cap») en un dels més im¬
pressionants monòlegs de l'obra, l'inicial, on anuncia el
doll de sang que ha de brotar dels assassins, el sacrifici
ritual de cavalls i gossos, la dansa triomfal al voltant de
la tomba.
Les escenes s'encadenen de manera molt simple, projec¬
tades vers el clímax final, amb un sol moment de res¬

pir, el reconeixement d'Orestes per Electra. La princesa,
que ha interpel·lat durament la feblesa de Crisotemis,
que s'ha burlat amb despietat sarcasme de la mare ate¬
morida, que ha reaccionat amb odi i astúcia a la falsa
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notícia de la mort d'Orestes, en retrobar el germà, des¬
prés del crit triomfal d'alegria, se'ns humanitza en una
famosa escena on la calma i la distensió apareixen per
primera vegada, en una pàgina musical d'una gran sim¬
plicitat i bellesa.
La grandesa i la força tràgica de la protagonista —d'una
violència dramàtica sense precedents en el món operís¬
tic—, provenen, en darrer terme, de l'aplicació del fo¬
cus narratiu al cor venjatiu d'Electra: la resta —acció,
personatges, i fins i tot l'aparença i la psicologia del per¬
sonatge principal— es troben al servei d'aquesta fina¬
litat per a prestar-hi el relleu i la intensitat més col¬
pidora.
Per explicar aquest esperit torturat per la venjança, per
mostrar l'apassionat ordit dels seus sentiments, Hof-
mannsthal no opta gairebé mai per una declaració ober¬
ta i explícita, sinó que ho fa a través d'un torrent de vio¬
lentes imatges suggeridores, amb un contingut senso¬
rial molt intens. L'efecte és metafòric; tota la sensoria-
litat del símil («car vius empresonada en tu mateixa,
captiva en les vermelles entranyes d'una bèstia, i per
això no pots cridar...» diu Electra a Clitemnestra) con¬
verteix el concepte de la venjança en una experiència
singularment punyent i terrible. La reiteració d'aquest
procediment ho intensifica fins al paroxisme.
Strauss ho degué entendre així i posà la seva música al
servei d'aquesta expressivitat. La música no reprodueix
una melodia analògica al clima general de l'obra sinó
que està al servei, expressió per expressió, de les parau¬
les del text, en una mateixa orientació estètica. I ho
aconsegueix fent reproduir als instruments de l'orques¬
tra els aspectes més sensorials de la imatge: esgarrapa¬
des, batecs, convulsions... El text pren una contundèn-
cia gairebé irrepetible, en una fusió de música i paraula
excepcional. El conjunt adquireix una recurrència ab¬
soluta i l'obra esdevé així un llarg crit puntuant una
catàstrofe.

TERESA LLORET
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HISTÒRIA D'ELEKTRA

En la recerca dels propis mitjans expressius, Richard
Strauss havia aconseguit un prestigi molt sòlid en el
camp simfònic, tant per les seves partitures com per la
seva tasca directorial, en un moment en què la figura
del conductor d'orquestra estava esdevenint cabdal
en el mecanisme de creació-presentació dels composi¬
tors simfònics i operístics. Faltava, però, trobar els in¬
gredients necessaris per a dotar de personalitat pròpia
la seva creació operística, car les dues primeres compo¬
sicions del gènere, Guntram i Feuersnot, presentaven
encara un influx massa decisiu de l'impacte de Wagner;
aquest camí començava a albirar-se amb Salomé (1905)
sobre un text d'Oscar Wilde, que havia encetat una mar
de polèmiques tant per les agosarades al·lusions eròti¬
ques del llibret com per la penetrant partitura de
Strauss. En aquest mateix camí revolucionari —molt
propi, per altra banda, del moment artístic en el qual
sovintejaven les presentacions artístiques rodejades d'es¬
càndol— seguí la seva següent producció, Elektra, per a
la qual havia iniciat la col·laboració molt suggèrent amb
el llibretista i profund coneixedor dels valors literaris del
món clàssic i contemporani, Hugo von Hofmannstbal.
Aquest li oferí un text inspirat en VElektra de Sófocles
(entorn del 410 abans de Crist) i que ja havia estat por¬
tada a l'escena per altres llibretistes i compositors (cal
recordar les òperes de Lemoyne —1782—, Hàffner
—1785— i Gneccbi que havia estrenat una Cassandra
el 1905) per a treballar sobre el qual Strauss demanà
un any sabàtic als administradors de l'Orquestra Fil¬
harmònica de Berlín.
L'òpera fou estrenada al teatre de Dresden el 25 de ge¬
ner de 1909 i interessà relativament menys que la seva
anterior producció entre altres raons perquè part de
la crítica considerà que el compositor havia exagerat
les tintes expressives del llibret i havia produït un es¬
pectacle massa dens. Ernestine Scbumann-Heink (Cli-
temnestra), Annie Krull (Electra), Margaretbe Siems
(Crisotemis), Johannes Sembach (Egist), Karl Perón
(Orestes) i Ernst von Schuch, director, foren els ar¬
tífexs d'aquella «première» que es reproduí en temes



pràcticament iguals tres setmanes més tard a Berlín.
A Viena arribà ei 24 de març del mateix any amb Marie
Gutheil-Schoder en el paper protagonista, Anna von Mil-
denburg en el de Clitemnestra i Hermann Weidemann
en el d'Orestes.
El prestigi del compositor i l'interès que despertaven
aquestes obres obertament avantguardistes en aquells
anys facilità la difusió à'Elektra arreu; així, al teatre
alia Scala milanès arribà, si bé en traducció italiana,
al cap de deu setmanes de l'estrena, a Nova York arribà
un any i una setmana més tard, al Manhattan Opera
House en traducció francesa de Henri Gauthier-Villars
(hi obtingué un singular fracàs per part de la crítica i
una apoteòsica rebuda per part del públic que cuitava
a presenciar la interpretació de Mariette Mazarin sota
la direcció d'Oscar Hammerstein). A Londres Sir Tho¬
mas Beecham presentà Elektra al Covent Garden davant
un públic selecte, entre el qual es trobava la família
reial, que atorgà un singular èxit al director i al com¬
positor. En aquestes circumstàncies el camí de l'òpera
semblava assegurat, de manera que ha esdevingut plat
habitual de totes les temporades operístiques dels grans
teati"es d'òpera i dels grans festivals musicals; al de Salz¬
burg es donà per primera vegada el 16 d'agost de 1957
amb Lisa delia Casa, Jean Madeira, Max Lorenz, Kurt
Bohme i la direcció de Dmitri Mitropoulos.
Al Teatro Real de Madrid, Strauss fou escoltat en di¬
verses ocasions a través de la seva Salomé i, amb menys
freqüència, en El cavaller de la rosa, però la interrupció
de les temporades impedí l'arribada à'Elektra que no
fou estrenada a la capital fins el 1981, al si de les Tem¬
poradas de Ópera. Barcelona tampoc fou molt agraciada
car l'òpera de Strauss no s'hi estrenà fins el 15 de febrer
del 1949, l'any de la mort del compositor. Des d'alesho¬
res fins als nostres dies, ha estat representada al Liceu
un total de divuit vegades, la darrera de les quals tingué
lloc el 21 de febrer de 1980, amb la col·laboració de Da-
nica Mastilovic, Gerlinde Lorenz, Anny Schlemm, Fritz
Uhl i Theo van Gemert.

XOSÉ AVIÑOA



LA FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS
PRESENTA

VII SETMANA
DE MÚSICA RELIGIOSA

Març/Abril 1984

SANTA MARIA DE JESÜS DE GRÀCIA

1. Dilluns, 26 de març • 21,30 h.
GIOACCHINO ROSSINI

2. Dimecres, 28 de març • 21,30 h.
JOHANN SEBASTIAN BACH
HAYDN
CERVELLÓ

3. Dimarts, 3 d'abril • 21,30 h.
OLIVIER MESSIAEN
JOAQUIM HOMS

4. Dijous, 5 d'abril • 21,30 h.
GUILLAUME DE MACHAUT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
5. Dimecres, 11 d'abril • 21 h.

MUSICA I DANSA
TRADICIONAL D'INDONÈSIA

EL CANT CORAL EN LA MÜSICA RELIGIOSA

SANTA MARIA DE JESUS DE GRÀCIA

1. Dimarts, 27 de març • 21,30 h.
POLIFONIA RELIGIOSA DEL SEGLE XX,
DEL BARROC I DEL CLASSICISME

2. Dijous, 29 de març • 21,30 h.
MUSICA RELIGIOSA A LA CORT DELS TUDOR
I AL SEGLE XX A FRANÇA

3. Dimecres, 4 d'abril • 21,30 h.
MÜSICA RELIGIOSA CONTEMPORÀNIA I
BARROCA

4. Dilluns, 9 d'abril • 21,30 h.
POLIFONIA RELIGIOSA DEL RENAIXEMENT

Preus dels abonaments: A) Abonament general als nou con¬
certs, 3.500 ptes. B) Abonament als concerts dels dies 26
i 28 de març i 3, 5 i 11 d'abril 2.500 ptes.
Venda d'abonaments: Fins al dia 9 de març, a les taqui¬
lles del Palau de la Música Catalana, d'H a 13 h. i de 17
a 21 h. (dissabtes matí, tancat).

FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS



Mientras existan
personas como
usted,existirán

coches como éste.

VOIATO
S^uroatodo riesgo.
Volvo Concesionarios, S.A.

Urgell, 259 (sota la Diagonal).Barcelona-36 .Tels .239 04 83-239 2643

Este es el Volvo 240. Un coche de
leyenda. Con un estilo y una personalidad,
por encima del tiempo.

Un coche que avanza. Que incorpora en
todos sus modelos las últimas innovaciones
tecnoió0cas, racionalizando la conducción
y aumentando su economía. Un motor
capaz de arrancaradmiración al ponerse de
O a 100 Km/h. en sólo 9 s^undos.

Capaz de sobrepasar los 190Km/h.silen-
ciosamente, sin ningún tipo de vibraciones.

Con un nivel de equipamiento fuera de
serie.

Con siete modelos diferentes para mayor
libertad de elección: motores de carburación,
inyección.diesel 6 cilindros o turbo-gasolina.

Caja de cambios de 5 velocidades, over¬
drive eléctrico o automática.

Sedán 4 puertas o ranchera.
Coches duros y seguros. Con una e.xpec-

tativa de vida de 19,3 años y una s^uridad
a toda prueba.

Mientras personas como Vd. no se confor¬
men con menos, Volvo seguirá haciendo
coches como éste. :

Precio desde 2.126.000 pts. F.P. i



DISCOGRAFIA D'ELEKTRA

La present discografia només recull les versions com¬
pletes. Els personatges són citats en l'ordre següent:
Electra, Clitemnestra, Crisotemis, Orestes i Egist, i a
continuació, l'orquestra, el cor i el director.

1950 CETRA LPC 1209
Anny Konetzny, Martha Modi, Danica Ilitsch,
Hans Braun, Franz Klarwein. Orquestra i cor del
Maggio Musicale Florentino. Dir.: Dimitri Mitro-
poulos.

1961 SLPM 138690.1 LPM (reeditat el 1969 DGG LPM
18690/1 i el 1979 es va reeditar novament DG
2707011 (2) i DG 2721187 (2)
Inge Borkh, Jean Madeira, Marianne Schech, Die¬
trich Fischer-Dieskau, Fritz Uhl. Orquestra i cor
de la Staatsoper de Dresden. Dir.: Karl Bôhm.

1966 DECCA SET 354/5
Birgit Nilsson, Regina Resnik, Marie Collier, Tom
Krause, Gerhard Stolze. Orquestra Filharmònica
de Viena. Cor de l'òpera de l'Estat de Viena. Dir.:
Sir Georg Solti.

1979 EDIGSA 11 AO 383
Erna Schlüter, Gusta Hammer, Anneliesse Kup-
per, P. Markwort, R. Hager. Orquestra Filharmò¬
nica Estatal d'Hamburg. Dir.: Eugène Jochum.

1983 MELODRAM S 112 (2) (d'una representació a Co¬
lònia del 1955)
Astrid Vamay, Leonie Rysanek, Hans Hotter, Fis¬
cher, etc.
Orquestra i cor del Westdeutschen Rundfunks.
Dir.: Richard Kraus.

1983 MELODRAM 041 (2) (d'una representació a Lon¬
dres del 1947)
Erna Schlüter, Elisabeth Hôngen, Ljuba Welitsch,
Paul Schoffer, Walter Widdop. Orquestra Filhar¬
mònica de Londres. Dir.: Sir Thomas Beecham.



LA PROPERA ÒPERA

La darrera de les produccions alemanyes de la present
temporada és una exploració sempre interessant sobre
una obra destacada del repertori avantguardista, Woz-
zeck d'Alban Berg, un dels més distingits dodecatonis-
tes, clàssics ja, del present segle. Amb aquesta producció
el Consorci del Gran Teatre del Liceu s'apunta a Tinajor-
nable revisió del repertori infreqüent i al necessari cul¬
tiu del gènere contemporani amb la mirada posada en el
futur de tots els grans teatres d'òpera del món.

•k ic ic

Amb Wozzeck reapareixerà al Liceu la cèlebre soprano
alemanya Anja Silja, recordada pel molts liceistes per
les seves brillants interpretacions de Senta i Salomé de
fa alguns anys.

Wozzeck serà també l'ocasió del debut liceísta de Walter
Berry, cèlebre baríton de la lírica internacional, fet que
ha desvetllat una gran expectació entre els afeccionats.

Wozzeck serà interpretat, a més, per un equip brillant
de cantants formant per Karan Armstrong, Heribert
Steinbach, Jean van Reen, Heinz Zednik, Rudolf Maz-
zolla, Gertrude Jahn, James Johnson i Robert Riener.

-k k k

Al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu figurarà el cèlebre director Uwe Mund que ob¬
tingué un assenyalat èxit la temporada passada amb La
Walkyria; la producció escènica és confegida per l'Ò¬
pera de Bonn i la direcció del moviment escènic de
Jean-Claude Riber.

Wozze-ck s'oferirà el divendres 16 de març, en torn B,
el diumenge 18, en torn de tarda i el dimarts 20, en torn
A de gala.



 



CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
GENERALITAT DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE BARCELONA

SOCIETAT DEL CRAN TEATRE DEL LICEU

PATRONAT DEL CONSORCI

PRESIDENT: Molt Honorable Sr. Jordi Pujol

VICE-PRESIDENT : Excel·lentíssim Sr. Pasqual Maragall

GERENT: Sr. Lluís Portabella

VOCALS:

Honorable Sr. Max Cahner
(Generalitat de Catalunya)

Antoni Sàbat (Generalitat de Catalimya)
Montserrat Albet (Generalitat de Catalunya)

Il·lma. Sra. Maria Aurèlia Capmany
(Ajuntament de Barcelona)

Jordi Vallverdú (Ajimtament de Barcelona)
IHm. Sr. Germà Vidal (Ajuntament de Barcelona)
Josep. M." Bricall (Ajuntament de Barcelona)

Manuel Bertrand (Societat del G. T. dçl Liceu)
Fèlix M.' Millet (Societat del G. T. deT Liceu)
Josep M.* Coronas (Societat del G. T. del Liceu)
Maria Vilardell (Societat del G. T. del Liceu)
Carles Mir (Societat del G. T. del Liceu)

SECRETARI: Adrià Alvarez



©

ADMINISTRADOR: Lluís Andreu
DIRECTOR MUSICAL: Eugenio Marco
DIRECTOR D'ESCENARI: Dídac Monjo
ASSISTENTS MUSICALS: Jordi Giró

Miguel Ortega
Anthony Pappano
Javier Pérez Batista
Lolita Poveda

APUNTADOR: Jaume Tribó
CAP DE PREMSA I REL. PUBLIQUES: Adelita Rocha
CAP D'ABONAMENT I TAQUILLES: Josefina Carbonell
CAP D'ADMINISTRACIÓ: Joan Antich
SERVEI MÈDIC: Dr. Enric Bosch

SECRETARIA: Josep Delgado
Maria Antònia Claramunt
Maria José García

CAP DE MAQUINISTES: Constanci Anguera
CAP D'ELECTRICISTES: Francesc Tuset
CAP D'UTILLATGE: Jaume Payet
CAP DE SASTRERIA: Remei Mollor
CAP DE MAQUILLATGE: Martha Vázquez
PERRUQUERIA: «Damaret»
SABATERIA: Valldeperas
Assistència tècnica: JORQUERA HNQS., pianos
PUBLICITAT I PROGRAMES: Publi-Tempo

NOTES IMPORTANTS: En atenció als artistes i al pú¬
blic en general, s'exigeix l'adequada correcció en el
vestir, i es prega la màxima puntualitat; no es per¬
metrà l'entrada a la sala un cop començada la re¬
presentació, ni verificar enregistraments, fotografies
o filmar escenes de qualsevol tipus.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circums¬
tàncies ho reclamen, podrà alterar les dates, els pro¬
grames o els intèrprets anunciats en aquest pro¬
grama.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Re¬
glament d'Espectacles, és prohibit de fumar als pas¬
sadissos; hom ha d'utilitzar el Saló del 1er. pis i el
vestíbul de l'entrada.

JL Accés pel carrer St. Pau, núm. 1, bis, d'ús exclu-
O- siu per a minusvàlids.

PORTADA: Oli de Ramon Casas (Cercle del Liceu).



PRÒXIMES FUNCIONS

WOZZECK
A. Berg

Anja Silja
Martha Szirmay
Walter Berry
Heribert Steinbach
Jean Van Ree
Heinz Zednik
Rudolf Mazzola
James Johnson
Robert Riener
Alfredro Heilbron

Director d'orquestra: Uwe Mund
Director d'escena: Jean Claude Riber
Director del cor: Romano Gandolfi
Director adjunt del cor: Vittorio Sicuri
Cor de nois: Escola Pia Balmes. Director: Antoni Coll
Decoracions i Vestuari: Opernhaus - Bonn (R.F.A.)
Divendres, 16 de març, a les 21 h., funció núm. 41,
torn B

Diumenge, 18 de març, a les 17 h., funció núm. 42,
torn T
Funció de Gala
Dimarts, 20 de març, a les 21 h., funció núm. 43,
torn A

NABUCGO
G. Verdi

Ghena Dimitrova
Yevgeny Nesterenko
Silvano Carroll
Josep Ruiz
Cecilia Fondevila
Rosa M." Ysàs
Giancarlo Tosi
Conrad Gaspà
Director d'orquestra: Romano Gandolfi
Director d'escena: Giuseppe de Tomasi
Director del cor: Vittorio Sicuri
Decorats: Tommaso Gomez, realitzats per «La BottegaVeneziana» - Treviso
Vestuari: Arrigo (Milà)

Divendres, 23 de març, a les 21 h., funció núm. 44,
torn C

Diumenge, 25 de març, a les 17 h., funció núm. 45,
tom T

Dimecres, 28 de març, a les 21 h., funció núm. 46,
torn B

LLOREJ, S.A., Irviístria Gráfica Dep. Legal 8 35 492 - 1981 B puUHv-npa



Nos ha costado
12 afios llegar a laperfección

LOGAN, 12 years old SCOTCH WHISKY fromWHITE HORSE



Parfums


