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CONTINGUT MUSICAL I ARGUMENTAI

OBERTURA

Encara que quan Wagner va escriure aquesta òpera
encara no havia desenvolupat plenament el seu sistema
musical de temes al·lusius o leitmotive, en aquesta ober¬
tura el compositor va voler presentar ja una mena de
resum de les principals imatges musicals que queden
clarament exposades dins de Tobra com a vinculades als
personatges més destacats i als fets més sobresortints
de l'acció. Així, l'obertura comença amb el característic
tema del vaixell fantasma, embolcallat amb els efectes
musicals de la tempesta marítima que l'acompanya a
tot arreu. Després sobrevé la calma i sentim els instru¬
ments de fusta que inicien un passatge líric que hem
d'identificar amb Senta i el seu amor redemptor. En
estreta successió sentirem a continuació noves al·lusions
al vaixell, el tema de l'Holandès i el cant dels seus mari¬
ners, rítmic i brillant. L'obertura acaba amb l'estentò-
ria citació del tema del vaixell a càrrec principalment
del metall.

ACTE I: Un vaixell noruec comandat per Daland s'ha
refugiat en una rada on espera el pas de la
tormenta. De nit fondeja al seu costat un vai¬
xell fantasmagòric, conduït per un Holandès
condemnat a navegar eternament, amb un sol
dia de repòs cada set anys. Si durant aquest
dia assoleix l'amor sincer d'una donzella, res¬
tarà perdonat. L'Holandès, en saber que Da¬
land té una filla ofereix joies al noruec a canvi
que aquest li presenti la filla. Acabada la tem¬
pesta, Daland i l'Holandès salpen desitjant
ambdós d'arribar aviat a port perquè es faci
el casori.
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La nau noruega de Daland arriba a la rada i els mariners,
contents per haver escapat de la furiosa tormenta, can¬
ten i preparen l'anclatge de la nau. El capità, Daland,
baixa a terra i pregunta si la nau ha sofert desperfec¬
tes, tot lamentant-se d'aquest retard: ja té ganes d'abra¬
çar la seva filla Senta. Recomana als seus homes que
descansin i deixa el pilot perquè faci la guàrdia en reti¬
rar-se. El pilot canta per mantenir-se desvetllat, però,
insensiblement, s'adorm després de cantar la seva peça,
que podem qualificar d'ària i que té un aspecte rítmic
semblant al cant dels mariners.
La música dels darrers compassos del cant del pilot és
plena d'al·lusions misterioses a la nau fantasma que s'a¬
propa i fondeja al costat de la de Daland mentre l'or¬
questra ens presenta el tema del vaixell en tot el seu
esplendor. El pilot es mig desvetlla i canta unes parau¬
les de la seva cançó. Enmig d'una música desolada fa la
seva aparició l'Holandès que lamenta la seva sort i la
impossibilitat de trobar repòs en la mort. Després
d'unes primeres frases recitades, l'Holandès inicia la
seva ària amb el tema que ja hem sentit a l'obertura i
que no deixa de presentar també al·lusions a la tempesta
i al vaixell. Després, amb frases d'un cert lirisme, acom¬
panyades per la corda inquieta, l'Holandès pregunta a
l'àngel que va donar-li aquesta remota possibilitat de
salvar-se, si realment hi ha a la terra un amor desin¬
teressat com el que li cal.
Daland reapareix a la coberta del seu vaixell i se sor¬
prèn de veure tan a prop la nau desconeguda; renya el
pilot per haver-se adormit i després entaula una con¬
versa amb l'Holandès. Aquest tot seguit li demana allot¬
jament a casa seva a canvi de tresors que duu en la seva
nau i Daland se sorprèn gratament de tanta generositat.
L'Holandès li pregunta seguidament si té una filla i Da¬
land respon afirmativament: sense més embuts l'Holan¬
dès li'n demana la mà i Daland, veient les riqueses fasci¬
nants que el misteriós personatge li ofereix, accepta tot
seguit tement només que l'Holandès pugui canviar d'o-
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pinió. Ambdós personatges reflexionen sobre la situació
en un duo extens que triga molt a adquirir el caràcter
cantable que després acaba desenvolupant, amb frases
melòdiques en les quals es combinen les dues veus pro¬
fundes de l'Holandès i Daland, amb un efecte de gran
bellesa.
L'acte acaba amb el cant dels mariners contents perquè
el vent del Sud els permet finalment salpar per arribar
aviat a casa, acompanyats pels acords rítmics de l'or¬
questra.

ACTE II: Senta fila amb les seves companyes sota la
supervisió de la vella dida Mary, però té la
ment absent. Coneix la llegenda de l'Holan¬
dès i fins i tot en té un retrat: figura d'una
llegenda que Tha captivada, malgrat que té
com a promès oficial el jove caçador Erik.
Aquest veu amb inquietud que Senta el rep
cada cop amb menys amor i tem perdre-la.
Daland arriba i presenta l'Holandès a Senta
que l'acull amb frases encoratjadores que fan
que el damnat concebi esperances de salvació
mentre Daland es felicita perquè imagina un
feliç casament per a la seva filla.

En alçar-se el teló sentim una melodia d'aspecte circu¬
lar que amb els seus retorns ens vol suggerir la rotació
de les filoses amb què treballen les amigues de Senta.
Aquesta, en canvi, no fa res, tot i que la seva antiga dida,
la vella Mary, intenta fer-la treballar. Senta està pensant
en la llegenda de l'Holandès Errant, coneguda a la co¬
marca —ella mateixa té un retrat imaginari de l'Holan¬
dès en aquella sala—. Senta comprèn el drama de l'Ho¬
landès i sent una pietat infinita per la seva trista situa¬
ció. Quan les seves companyes atribueixen la seva dis¬
tracció a l'amor d'Erik, Senta respon cantant una balada
—en tres estrofes— que té com a base musical el tema
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de l'amor redemptor que hem sentit en segon lloc a l'o¬
bertura. És un cant emotiu i trist, molt apte per fer-nos
comprendre la intensitat amb què el drama del fantas¬
magorie Holandès ha colpit la imaginació de Senta, fet
que explicarà el desenllaç posterior. Mary es promet de
llençar el retrat de l'Holandès tan bon punt arribi Da-
land, per evitar que Senta segueixi capficant-se.
Entra Erik anunciant que ha vist arribar la nau de Da-
land; Mary i les xiquetes pleguen la feina però Senta
es queda dialogant amb Erik, que sospita cada cop amb
més força que la llegenda de l'Holandès l'està apartant,
amb gran desesperació seva, de l'amor de Senta. La dis¬
cussió es desenvolupa en un duo agitat fins que Erik
fuig, desesperat. Arriba Daland, content de poder pre¬
sentar el misteriós i riquíssim personatge a la seva filla.
Aquesta es mostra comprensiva amb l'Holandès i aquest
concep amb joia grans esperances d'alliberament, ja que
Senta es mostra tot seguit preparada per a sacrificar-se
per ell si cal, per tal de salvar-lo. L'escena es desen¬
volupa en forma de poderós i atractiu duet en el qual
les veus dialoguen primer llargament i després es fonen
finalment en un cant conjunt de gran elegància i consi¬
derable bellesa. A la fi de l'escena entra Daland i forma
amb la parella un brevíssim tercet amb el qual acaba
l'acte.

ACTE III: Els marins noruecs celebren una festa sobre
la coberta de llur vaixell, amb les noies del
poble. Volen animar els mariners de la mis¬
teriosa nau holandesa a participar però quan
aquests finalment es desvetllen els noruecs
resten aterrits. Mentrestant, Erik intenta per
darrer cop convèncer Senta que aquesta
hauria de mantenir la seva promesa matri¬
monial. L'Holandès sent la conversa i amb
gran dolor imagina que Senta no li és fidel;
mortalment decebut convoca els seus mari-
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ners per fer-se a la mar. Senta tracta de re-
tenir-lo jurant la seva fidelitat i en veure que
l'Holandès no la creu i salpa es llença al
mar darrera la nau. S'ha consumat el sacri¬
fici: l'Holandès i la seva nau s'enfonsen al
mar i l'esperit dels dos amants s'enlaira cap
al cel.

En iniciar-se el tercer acte, la festa damunt el vaixell
noruec es troba en plena celebració. Sentim ara amb
tot detall i riquesa de mitjans el tema de la seva cançó,
rítmica i encisadora (força influïda pels números corals
de les òperes de Weber). Després, la música passa per
diversos altres moments fins que adquireix un to aspre
i sinistre quan es desvetlla la tripulació del vaixell fan¬
tasma. L'oposició entre aquests i els mariners noruecs
es palesa en una barreja dels temes respectius, fins que
venç la música sinistre dels primers.
Després d'aquest llarg passatge coral, reapareixen en
escena els protagonistes: Senta, primerament, perseguida
i interrogada amb desesperació per Erik; Wagner, encara
lligat al món convencional de l'òpera, li donà a continua¬
ció una cavatina, introduïda per un solo d'oboè que ex¬
pressa el dolor contingut de l'infortunat personatge.
Aquesta cavatina és una peça d'un interès musical relatiu.
Després es desencadenen els fets: sentim el xiulet amb
què l'Holandès convoca la seva tripulació i després d'una
llarga intervenció de l'Holandès en la qual explica que
les donzelles que trenquen el pacte són condemnades
eternament, però que Senta se salvarà per no haver for¬
mulat els vots davant Déu; ella en prescindeix i confirma
la seva lleialtat mentre Erik, esparverat, va a cridar Da-
land i Mary que es precipiten cap al port, a temps de
veure salpar la nau fastamagòrica. Tornem a sentir ma-
jestuosament el tema del vaixell fantasma mentre Senta
es llença al mar i redimeix d'aquesta manera l'Holandès.

ROGER ALIER
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CONTENIDO MUSICAL Y ARGUMENTAI

OBERTURA

Aunque cuando Wagner escribió esta ópera todavía no
había desarrollado plenamente su sistema musical de
temas alusivos o leitmotive, en esta obertura el compo¬
sitor quiso presentar ya una especie de resumen de las
principales imágenes musicales que quedan claramente
expuestas dentro de la obra como vinculadas a los per¬
sonajes más destacados y a los hechos más sobresalien¬
tes de la acción. Así, pues, la obertura empieza con el
característico tema del buque fantasma, envuelto en los
efectos musicales de una tempestad marítima que lo
acompaña por todas partes. Después sobreviene la calma
y oímos a los instrumentos de madera que inician un
pasaje lírico que podremos identificar con Senta y su
amor redentor. En estrecha sucesión oiremos siguiente¬
mente nuevas alusiones al buque, al tema del Holandés
y al canto de sus marinos, rítmico y brillante. La ober¬
tura termina con una cita estentórea del tema del barco,
a cargo, principalmente, del metal.

ACTO I: Un buque noruego capitaneado por Daland se
ha refugiado en una rada donde espera el
paso de la tormenta. De noche fondea a su
lado un buque fantasmagórico, conducido por
un Holandés condenado a navegar eterna¬
mente, con un solo día de reposo cada siete
años. Si durante ese único día logra el amor
sincero de una doncella, quedará perdonado.
El Holandés, al saber que Daland tiene una



hija, ofrece a éste joyas y oro a cambio de que
le presente a la muchacha. Terminada ya la
tempestad, Daland y el Holandés zarpan; am¬
bos desean llegar al puerto para que se celebre
la boda.

La nave noruega de Daland llega a la rada y los marinos,
contentos por haber logrado escapar a la furiosa tor¬
menta, cantan y preparan el anclaje de la nave. Su capi¬
tán, Daland, baja a tierra y pregunta si la nave ha su¬
frido desperfectos; a la vez, lamenta el retraso, pues
arde en deseos de abrazar a su hija Senta. Recomienda
a sus marinos que descansen y ordena al piloto que
haga la guardia. Daland se retira y el piloto canta para
mantenerse despierto, pero, insensiblemente, se duerme
después de cantar una pieza que podemos calificar de
aria y que tiene un cierto aspecto rítmico, similar al
canto de los marinos.
La mtísica de los últimos compases del canto del piloto
está llena de alusiones misteriosas a la nave fantasma
que se acerca y atraca junto a la de Daland, mientras
la orquesta nos presenta el tema del buque en todo su
esplendor. El piloto se despierta brevemente y pronun¬
cia soñoliento unas palabras de su canción antes de dor¬
mirse de nuevo. En medio de una música que refleja
desolación, aparece el Holandés quien lamenta amarga¬
mente su suerte y la imposibilidad de hallar reposo en
la muerte. Después de unas primeras frases recitadas, el
Holandés inicia su aria con el tema que ya hemos escu¬
chado en la obertura, y que no deja de presentar tam¬
bién alusiones a la tempestad y al buque. Después, con
frases de cierto lirismo, acompañadas por la cuerda in¬
quieta, el Holandés pregunta al ángel que le proporcionó
esa remota posibilidad de salvarse, si realmente existe
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en la tierra el amor desinteresado que necesita para
su redención.
Daland reaparece ahora en la cubierta de su buque y se
sorprende al ver tan cerca a la nave desconocida; riñe
al piloto por haberse dormido y seguidamente entabla
una conversación con el Holandés. Este le pregunta casi
inmediatamente si tiene una hija y Daland responde afir¬
mativamente: sin más dilación, el Holandés le pide la
mano de la muchacha y Daland, viendo las riquezas
fascinantes que el misterioso personaje le presenta,
acepta inmediatamente, temiendo sólo que el Holandés
pudiera cambiar de opinión. Ambos personajes refle¬
xionan sobre la situación en un extenso dúo que tarda
considerablemente en adquirir el carácter cantable que
después se desarrolla, con frases melódicas en las que
se combinan las dos voces profundas del Holandés y Da¬
land con efectos de gran belleza.
El acto concluye con el canto de los marinos, contentos
porque el viento del Sur les permite finalmente zarpar
para llegar pronto a casa, acompañados por los rítmicos
acordes de la orquesta.

ACTO II; Senta está hilando con sus compañeras bajo
la supervisión de la vieja nodriza Mary, pero
tiene la mente ausente. Conoce la leyenda del
Holandés y hasta posee un retrato suyo, pues
es un personaje legendario que ha cautivado
desde hace tiempo su imaginación, a pesar de
oficialmente se halla prometida al joven caza¬
dor Erik. Este ve con inquietud que Senta
lo recibe cada vez con menos amor y teme
perderla. Llega Daland y presenta el Holandés
a Senta. Esta lo acoge con frases animadoras
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que hacen concebir al condenado personaje
esperanzas de salvación, mientras Daland se
felicita, pues imagina una boda feliz para su
hija.

Al levantarse el telón oímos una melodía de aspecto
circular, que con sus retornos quiere sugerirnos la rota¬
ción de las ruecas con que trabajan las amigas de Senta.
Esta, en cambio, no hace nada, a pesar de que su antigua
nodriza, la vieja Mary, intenta hacerla trabajar. Senta
está absorta pensando en la leyenda del Holandés Erran¬
te, conocida en la comarca —ella misma posee un retrato
imaginario del Holandés que se halla colgado en aquella
sala. Senta comprende el drama del Holandés y siente
una piedad infinita por su triste situación. Cuando las
compañeras atribuyen su distracción al amor de Erik,
Senta responde cantando una balada —en tres estrofas—
cuya base musical es el tema del amor redentor que.
hemos oído en segundo lugar al principio de la obertura.
Es un canto emotivo y triste, muy apto para hacernos
comprender la intensidad con que el drama del fantas¬
magórico Holandés ha cautivado la imaginación de Senta,
hecho que explicará el desenlace posterior. Mary, entre¬
tanto, se promete tirar el retrato del Holandés apenas
llegue Daland a la casa, a fin de evitar que Senta siga
preocupándose por el personaje.
Entre seguidamente Erik, anunciando que ha visto llegar
la nave de Daland: Mary y las muchachas dejan el tra¬
bajo, pero Senta se queda atrás dialogando con Erik,
quien sospecha cada vez con mayor fuerza que la leyen¬
da del Holandés está apartando a Senta de su amor, lo
que constata con una gran desesperación. La discusión
se desarrolla en forma de agitado dúo hasta que Erik



sale de la estancia, presa de la más negra depresión.
Llega inmediatamente Daland, contento al poder pre¬
sentar al misterioso y riquísimo personaje su hija.
Esta se muestra comprensiva con el Holandés en grado
tal que éste concibe con alegría grandes esperanzas de
liberación, ya que Senta se muestra al instante dispuesta
a sacrificarse por él si es preciso, para lograr su reden¬
ción. La escena se desarrolla en forma de poderoso y
atractivo dueto en el que las voces dialogan primero
extensamente y después se funden en un canto conjunto
final de gran elegancia y considerable belleza. Al fin de
la escena entra Daland quien se suma a la pareja para
formar un breve trío con el que concluye el acto.

ACTO III: Los marinos noruegos celebran una fiesta
sobre la cubierta de su barco, con las mucha¬
chas del pueblo. Quieren animar a los mari¬
nos de la misteriosa nave holandesa a que
participen, pero cuando éstos finalmente res¬
ponden los noruegos quedan aterrorizados
por su aspecto. Entretanto Erik intenta por
última vez convencer a Senta de que debe
mantener su promesa matrimonial. El Ho¬
landés oye la conversación y deduce con gran
dolor que Senta no le es fiel; mortalmente
decepcionado convoca a sus marinos para
hacerse a la mar. Senta trata de retenerlo
jurando fidelidad y al ver que el Holandés
no la cree se lanza al mar en pos de su nave.
Se ha consumado el sacrificio: el Holandés
y su nave se hunden en el mar y el espíritu
de los dos amantes se alza hacia el cielo.
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Al iniciarse el tercer acto la fiesta sobre el buque noruego
se halla en plena animación. Oímos ahora con todo
detalle y riqueza de medios el tema de su canción, rít¬
mica y encantadora (muy influida por los números cora¬
les de las óperas de Weber). Después, la música pasa
por varios otros momentos hasta que adquiere un tono
áspero y siniestro cuando se desvela la tripulación del
buque fantasma. La oposición entre ésta y los marinos
noruegos se manifiesta en una mezcla de sus temas res¬
pectivos, hasta que vepce la música siniestra de los mis¬
teriosos navegantes.
Después de este prolongado pasaje coral reaparecen en
escena los protagonistas, Senta, primeramente, perse¬
guida e interrogada por Erik. Wagner, todavía atado al
mundo convencional de la ópera, dio a este personaje,
a continuación una cavatina, introducida por un solo de
oboe que expresa el dolor contenido del infortunado
personaje. Esta cavatina es una pieza de un interés mu¬
sical relativo. Después de esto los hechos se desenca¬
denan: oímos el silbido con que el Holandés convoca a
su tripulación y después sigue una larga intervención en
la que el Holandés explica que las doncellas que rompen
su pacto son condenadas eternamente, pero que Senta
se salvará por no haber formulado aún sus votos ante
Dios; Senta, sin embargo, prescinde de sus razonamientos
y le confirma su lealtad ante el horror de Erik quien,
despavorido, va a llamar a Daland y Mary quienes se
precipitan hacia el puerto, a tiempo para ver zarpar a
la nave fantasmagórica. Volvemos a oír majestuosa¬
mente el tema del buque fantasma mientras Senta se
lanza al mar, redimiendo así al Holandés.

R. A.
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RICHARD WAGNER

Fins a un cert punt, quasi pot semblar innecessària una
nota biogràfica de Wagner en un marc com el liceístic
en el qual tantes i tantes vegades han estat comentades
les seva figura i obres. Per tant, i per no repetir aquests
comentaris, em cenyiré a resumir esquemàticament
—dins dels límits de l'espai disponible— les dades wag¬
nerianes fins al moment de l'estrena à'El Vaixell fantas¬
ma (1843), o sigui, els trenta primers anys de l'agitadís-
sima vida del seu autor; una trentena d'anys que ja ens
permeten d'entreveure tot el caràcter i temperament
—i vicissituds biogràfiques— d'una personalitat comple-
xíssima que, després, no farà sinó intensificar-los i apro¬
fundir-los. D'altra banda, aquest mateix aspecte, l'em¬
brió de tot el Wagner-home posterior, també el podríem
aplicar al Wagner-creador, essencialment ja present per
primera vegada —bé que en potència, encara— en El
Vaixell, la primera òpera wagneriana de veritat i ja
allunyada tant dels models weberians (que supera) com
dels italianitzants o afrancesats (dels quals s'allibera
definitivament); amb El Vaixell s'inicien algunes de les
característiques bàsiques del pensament ideològic wag¬
nerià (el simbolisme, la llegenda, la redempció per l'a¬
mor, etc.) i molts dels seus procediments lingüístico-mu-
sicals que després tant es desenvoluparan (melodia in¬
finita, «leitmotiv», protagonismo expressiu orquestral,
etc.). Amb totes les matisacions que es vulgui, ja poden
aplicar-se al Vaixell les paraules de Bernard Shaw:
«...abans de Wagner la música es movia d'acord amb
períodes simètrics, reiterats per raons formals i estruc¬
turals; amb ell, la seqüència melòdica neix de les neces¬
sitats expressives, de la mateixa manera que un pensa¬
ment s'expressa a través d'un llenguatge que ens parla
alternativament d'esperança, de malenconia, d'exaltació
o de desesperació». I ho confirma el propi Wagner quan



 



escriu: «Recordo que abans de passar a la realització
del Vaixell vaig escriure el text i la melodia de la «Bala¬
da de Senta» del segon acte. Incoscientment vaig in¬
cloure en aquest fragment els gèrmens temàtics de tota
la partitura. Eren la imatge concentrada de tot el dra¬
ma... Després, aquesta imatge temàtica es va estendre
per ella mateixa com una espècie de xarxa sobre tota
l'obra. Sense haver-m'ho proposat, en tenia prou des¬
envolupat —d'acord amb les seves peculiaritats espe¬
cífiques— els diferents temes continguts a la «Balada»
perquè, d'immediat, es presentessin a la meva imagina¬
ció, i sota formes ben diferenciades, els conceptes mu¬
sicals de les principals situacions dramàtiques de l'obra
sencera...».

Richard Wagner —teòricament novè fill de Karl Frie¬
drich i de Johanna Rosina Pàtz— va néixer el 25 de maig
de 1813 a Leipzig i aquell mateix any la seva mare va en-
viduar i es va casar amb l'actor teatral Ludwig Geyer, de
qui Richard es considerà sempre —carnalment i afectiva-
ment— fill. Després d'una infància itinerant (immergit
—cosa que el marcarà profundament— en l'ambient
teatral), l'any 1827 torna amb la família a Leipzig, on
una sèrie de circumstàncies acaben de definir la seva

orientació futura: l'amistat amb el seu oncle Adolf
(humanista i lletraferit), el seu pas per la Universitat,
les seves primeres inquietuds polítiques i els seus con¬
tactes amb els revolucionaris i liberals de la «Deutsche
Jugend», l'inici de la seva vocació creadora (fonamentada
amb estudis autodidàctics —tractats teòrics i lectura de
partitures— i amb el Kantor de Sant Tomàs —Th. Wein-
lig—, i explicitada en desiguals pàgines pianístiques,
vocals i de cambra), les primeres estrenes orquestrals
(Obertura en Si bemoll i Simfonia en Do), les primeres
edicions (Breitkopf), un primer llibret d'òpera (Die Hoch-
zeit, inacabada musicalment), viatges (Bohèmia, Àustria),
etc. Finalment, el 1833, ocupa un primer càrrec profes¬
sional: director del cor i «répétiteur» a l'Òpera de Würz-
burg, on adquireix gran experiència pràctica, continua
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component pàgines instrumentals i de cambra, inicia
les seves activitats literàries (articles teòrics, crítica,
assaigs) i acaba una primera òpera {Die Feen, inestrenada
en vida de l'autor). Un segon càrrec, més important, és
el de director a l'Òpera de Magdeburg (1834-36), però
el fracàs de Das Liebesverbot (òpera còmica amb temà¬
tica shakespeariana) i la ruïna del Teatre fan que n'hagi
de marxar precipitadament. La mala tongada es repro¬
dueix a l'Òpera de Kònigsberg (1836-37) on, a més, es casa
amb la cantant Minna Planer (matrimoni tumultuòs
que acabarà desfent-se). Del 1837 al 1839, Wagner s'ins¬
tal·la a Riga («Kapellmeister»); hi comença el Rienzi i,
amenaçat pels seus molts acreedors, també n'ha de
fugir sobtadament. Un viatge novel·lesc (una de les fonts
del Vaixell) el porta —després d'una breu escala a Angla¬
terra— a França; s'instal·la a París (1839-40), viu dos
anys duríssims i tristos (deutes, desenganys, mísers tre¬
balls editorials), però hi coneix Heine, Meyerbeer, Liszt,
Berlioz, etc., acaba el Rienzi i —en un brevíssim espai
de temps— El Vaixell fantasma, i comença a pensar en
la futura temàtica, mítica i mitològica germànica de la
seva obra. En 1842 pot tornar al seu país, a Dresden
(n'haurà de fugir, per motius polítics, en 1849), on es¬
trena El Vaixell (fracàs de públic i èxit dels entesos) i
on és nomenat «Hofkapellmeister».
La història de després —la veritable història de Wagner
i de la seva obra— es complica i s'enriqueix enormement.
Una història de la qual només n'esmento —com a simple
recordatori— uns noms cabdals i de tothom coneguts:
Matilde Wesendonck i Còsima Liszt, Lluís II de Baviera
i la Festspielhaus de Bayreuth, Tannhauser, Lohengrin,
Tristany i Isolda, la Tetralogia, Els Mestres Cantaires
de Nuremberg i Parsifal, Weimar, Lucerna i Venècia...,
on, precisament ara ha fet cent anys, Richard Wagner
va morir el 13 de febrer de 1883.

ORIOL MARTORELL
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EL SOMNI DE SENTA

L'Holandès és un nòmada —el jueu errant de l'oceà,
com l'anomenava Heine— condemnat a aquesta condició
per haver desafiat els vents; és predestinat a errar i a
ésser malaventurat fins que trobi una dona que li sigui
fidel. Ha intentat morir en diverses ocasions solcant
mars tempestuoses, fastiguejat de la solitud i desitjant
ésser acollit per aquesta dona que simbolitza per a ell
la terra ferma. Únicament creu en la seva salvació per
i a través de l'amor, creença que Wagner transforma en
tema de totes aquelles òperes que escriu i compon des
de 1841 fins a 1857, data en què acaba el Tristany i Isolda.
L'encontre entre l'Holandès i el pare de Senta, Daland,
precedeix l'aparició de Senta rodejada de les filadores;
amb tot, però, no cal suposar una successió temporal i
cronològica entre les dues escenes. És més factible ima¬
ginar que mentre l'Holandès i Daland inicien la conver¬
sa per conèixer-se i posar en antecedents l'espectador,
Senta s'anticipa volent que els esdeveniments es desen¬
volupin segons la seva voluntat. La força del desig fa
que es produeixi l'atzar segons el qual Daland ofereix
hospitalitat a l'Holandès i aquest dóna a canvi els tre¬
sors que transporta en la seva embarcació, de manera
que la seva generositat inclina Daland a concedir-li la
seva filla. L'holandès fuig del mar, i amb motiu de l'ofe¬
riment de Daland, entreveu la primera esperança. Senta
ignorarà el fet fins que el seu pare arribi a casa amb ell.
Aquesta apareix des de bon començament com havent
pres la decisió d'abstreure's absolutament en relació a
tot el que la rodeja, entestada en una idea fixa: el retrat
de l'Holandès que penja d'una de les parets de la casa.
El seu esguard la transporta; els seus ulls comencen a
veure coses que són invisibles per a la seva dida i les
seves companyes, les quals tracten de dissuadir-la i de
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El triomf de Wagner? gran combat musical.
("Música Ilustrada", 15 de març de 1900).



tranquil·litzar-la tement que es deixi endur per un atac
de malenconia.
Abraçant-se al retrat de l'Holandès, Senta es tanca en un
silenci profund que no es trenca fins que taral·leja la
«balada» que la seva dida li cantava de petita: ens ex¬
plica d'aquesta manera tota la història de l'Holandès,
invocant-lo i atraient-lo fins a les portes de casa seva.
Parla tota sola, no es dirigeix a ningú, però s'imagina
que s'està comunicant amb l'Holandès: el crida i li diu
que ella és la dona que ell cerca, que ella és la seva espe¬
rança. Li cal aïllar-se i ho aconsegueix a través de la seva
imaginació: creu veure l'Holandès i que aquest es pre¬
sentarà a casa seva. Espera l'arribada d'un home que
personifica l'ideal del nomadisme, que fa front al ver¬
tigen de la llibertat, que manca de protecció, que assu¬
meix la condició d'individu sota l'amenaça dels vents
i de la mar, i que és capaç de defensar la seva singula¬
ritat. L'Holandès és l'acció mateixa: viu un present im¬
mediat; Senta és el somni, la irrealitat. Ell vol deixar
de rodar món, abandonar o desfer-se de la seva condició;
ella voldria començar a rodar amb ell, sortir de casa,
ésser el que ell és abans de trepitjar terra. Senta és
per a l'Holandès l'estabilitat, l'acabament d'un viatge;
l'Holandès és per a Senta l'inici de la llibertat, el desafia¬
ment davant el desconegut, l'absència de por, l'aventura.
Erik, el promès de Senta en la vida real, pertany al
món de la caça i dels boscs, és el símbol de totes les
qualitats oposades a les que representa l'Holandès som¬
niat per Senta. Aquesta, tan apassionada, es mostrarà
egoista en extrem davant les súpliques d'Erik, el qual
tractarà inútilment de convèncer-la amb advertències i
malediccions. Ella es creu amb dret de lliurar-se a la
passió per la passió mateixa; fastiguejada per la sola
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presència d'aquest home que vol posseír-Ia ni que sigui
per la força, i destruir la seva intimitat. Més resistència
hi ha d'oposar, com més a prop se sent de l'Holandès,
i més pròxim es troba aquest de casa seva.
L'Holandès no és altra cosa que un somni de Senta, la
qual no és, pel seu cantó, més que un somni de si ma¬
teixa i per a si mateixa: el seu gran poder d'atracció
resideix en la seva capacitat onírica i en la seva manca
de temor davant la bogeria que comença a aparèixer des
del moment en què es nega a formar part de les fila¬
dores i es despreocupa dels consells assenyats de la
seva dida. La passió que s'empara d'ella li permet des¬
envolupar una intuïció fora del comú, que només troba
incomprensió, tot i que això beneficiï l'aïllament que
exigeix el territori que ella ha acotat per a donar en¬
trada a l'Holandès. Aquesta passió la porta a traspas¬
sar la normalitat instituïda, a estimar el risc, a oblidar
el perill, a menysprear la seguretat. El seu únic objecte
és alimentar el desig amb la imatge de l'Holandès, la
que ella s'ha fet, correspongui o no amb la realitat, que,
per altra banda, per a ella deixa d'existir.
Quan Daland entra a casa acompanyat de l'Holandès,
Senta es demana si està despertant d'un somni, no creu
el que els seus ulls estan veient. Ambdós intenten comu-
nicar-se- la intensitat de llurs sensacions i reconèixer-se
a si mateixos en l'altre; el temor a ésser víctimes del
seu propi engany els indueix a posar-se a prova. Llurs
esperances queden acomplertes, però només transitòria¬
ment; la solitud que els ha lligat en el passat els impe¬
dirà superar l'obstacle de llur respectiva individuació.
La desconfiança de l'Holandès, quan s'assabenta que
estava promesa a Erik, d'igual manera que quan Eisa
vol saber d'on ve Lohengrin, precipita el característic
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desenllaç del «jo» tràgic del Romanticisme. L'Holandès
es creu traït, la dona en la qual veia simbolitzat l'amor
«sense condicions», la seva salvació, és un miratge per
a ell. Oblidant que Daland havia beneït llur unió i els
juraments de fidelitat pronunciats per Senta, cedeix
novament a la seva desesperació, sent que la mar el
crida i invoca la mort. Senta, que no podria suportar la
seva pèrdua ni renunciar al seu somni, es llença al mar,
delirant, darrera l'Holandès. La redempció per l'amor
es consuma en llur abraçada al bell mig de les onades.
La capacitat per a anticipar-se a l'acció, sota forma d'in¬
tuïció o pressentiment, és característica de molts dels
protagonistes de les òperes de Wagner i aquest la utilitza
com a recurs narratiu per a anunciar el que s'ha d'esde¬
venir, anticipant-se a l'acció, encara que no sense una
prèvia explicació respecte a allò que ha ocorregut. Senta
explica la història de l'Holandès, que ell mateix ha contat
en desembarcar, i en somnis té l'estranya visió que
aquest anirà a cercar-la; la seva decisió d'estimar-lo per
sempre és anterior a l'arribada d'aquest i suposa un
coneixement del destí que pateix. El mateix fa Eisa, que
espera Lohengrin, com manifesta en explicar al rei que
ha somniat amb un cavaller que apareixia per conso¬
lar-la i provar la seva innocència respecte de les acusa¬
cions de què ha estat objecte per part de Erederic de
Telramund; la seva intenció és lliurar-se a ell abans que
arribi en una petita embarcació arrossegada per un cigne.
Senta ha vist l'Holandès abans que aquest arribi a casa
seva, com a conseqüència de l'hospitalitat que li ha
ofert Daland; Eisa ha vist Lohengrin en somnis. La força
del seu desig els atreu l'un a l'altre al seu costat. Però
l'existència somniada no es canvia mai per la realitat:
la redempció per amor és fora de les regles i normes



socials. L'amor sempre és amenaçat i és propens a
ésser destruït fatalment, tot i que en aquesta anihilació
resideix precisament la seva grandesa i exaltació.
Abans de llençar-se al mar, lliurant-se a l'Holandès fins
a la mort, Senta pronuncia aquestes darreres paraules:
«Jo et coneixia, coneixia la teva sort/ho sabia tot, quan
t'he vist per primera vegada». D'aquesta manera, corro¬
bora la seva profunda intuïció dels esdeveniments que
cal atribuir a la seva voluntat de somniar i de fugir del
món que la rodeja.
En la Música de l'esdevenidor, Wagner diu que amb el
projecte de L'Holandès errant i els següents, va aban¬
donar d'una vegada per sempre el camp de la història
i va penetrar en els dominis de la llegenda. A tall d'ex¬
plicació, diu que la llegenda, sigui quina sigui l'època
0 la nació de la qual vingui, «té l'avantatge d'encloure
únicament allò que aquella època i aquella nació con¬
tenen de purament humà, i de mostrar-nos aquest con¬
tingut d'una forma peculiar seva, amb un relleu extra¬
ordinari». A continuació, fa referència a la clarividència
que hom obté «somniant», per afegir que això només
és possible a través de la llegenda, no pas de la història.
L'activitat onírica de Senta aconsegueix de transformar
la realitat i adaptar-la a un somni; és ella la que crea
l'Holandès i l'incorpora a la seva vida; i és la seva sen¬
sibilitat malaltissa la que li permet conèixer el passat
1 preveure el que s'ha d'esdevenir. Wagner no la va es¬
collir debades com a imatge simbòlica de la seva pròpia
mutació en relació a l'elecció de temes amb caràcter
llegendari i mític i en relació a aquells personatges que
havien de protagonitzar les seves obres.

MENENE GRAS BALAGUER



HISTORIA DEL VAIXELL FANTASMA

Després de les múltiples temptatives per trobar un lloc
en la vida musical de les diferents ciutats de l'àrea ger¬
mànica, i enlluernat per l'atractiu indiscutible que en
aquells anys exercia sobre tota mena d'artistes la capital
francesa, Richard Wagner decidí el 1839 traslladar-se
a París. En el seu haver comptaven ja algunes compo¬
sicions —avui considerades menors— com la Simfonia
en Do i les obres escèniques Die Feen i Das Liebes-
verbot, i alguns projectes com el de Rienzi- El viatge
tingué lloc amb tota mena d'incidents, com per altra
banda s'esqueia a qualsevol iniciativa romàntica —i per
tant novel·lesca— sobre els viatges marítims. Sembla
que l'impacte que les tempestes i altres efectes marí¬
tims crearen en l'esperit de Wagner foren decisius en
la concepció de l'obra que gira entorn de la saga del
mariner condemnat a vagar eternament en espera de
tocar port, allà on sempre l'esperarà una dona que no
aconseguirà destorbar-lo del seu etern destí. De tota
manera, la seva estada a París fou plena d'insatisfac¬
cions —magnificades pels seus biògrafs i per ell mateix—
havent-se d'acontentar en l'adaptació de nombroses trans¬
cripcions per a tota mena de combinacions instrumen¬
tals de l'òpera de moda en l'any 1840, La favorita de
D onizetti. El 1841 inicia la composició de la partitura
sobre un llibret del propi Wagner tret en part d'un epi¬
sodi de Heinrich Heine, titulat Memoiren des Herrn von
Schnabelewopski.
Després de nombroses gestions i certes pressions, acon¬
seguí que el teatre de l'Òpera de Dresden li acceptés
l'obra, que fou estrenada el 2 de gener del 1843. En
aquella ocasió intervingueren en el repartiment Wilhel-
mine Schróder-Devrient, cèlebre soprano la vida amo¬
rosa de la qual fou motiu de variades opinions en els
cercles culturals centreuropeus, que cantà el paper de
Senta, Johann Michael Wàchter, en el paper de l'Holan¬
dès Vanderdecken i Karl Risse, en el de Daland; només
se'n van fer quatre representacions, la qual cosa no és
menyspreable atès l'escàs prestigi del compositor en
aquells moments. Una vegada, però, que l'estrella de
Wagner començà a brillar amb llum pròpia, Dresden
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recuperà la partitura i sovintejà la seva presentació escè¬
nica, de manera que des del 1865 fins el 1910, n'havia
ofert tres-centes representacions.
No hi ha dubte que el prestigi de les seves següents
òperes, Tannhauser (1845), Lohengrin (1850) i Tristany
i Isolda (1865), feren oblidar momentàniament aquesta
partitura que només interessà un cop la figura de Wagner
hagué emergit com a gran reformador del camp líric
centreuropeu. Així, fou la primera òpera representada
a Londres, al Drury Lane, el 1870. A Amèrica arribà el
1876, cantada, també en italià, en el Philadelphia Acade¬
my of Music. En alemany s'oferí per primera vegada al
Metropolitan Opera House de Nova York quan aquest
inicià la seva setena temporada, el 27 de novembre del
1889. En aquest centre hi ha hagut memorables presen¬
tacions de L'Holandès, com la del 1937 en la qual inter¬
vingueren Kirsten Flagstad (Senta), Kerstin Thorborg
(Mary), Friedrich Schorr (Vanderdecken), Emmanuel
List (Daland) i Charles Kullmann (Erik).
A Madrid el wagnerisme arribà a través de les obres
més madures del compositor de manera que L'Holandès
fou considerada com a obra de joventut i, per tant,
representada anys endavant, quan els Lohengrin, Mestres
Cantaires i Tannhauser ja havien creat l'ambient apro¬
piat per a interessar-se per tota la producció del refor¬
mador de Bayreuth. Així, al Teatro Real de Madrid
s'oferí per primera vegada la temporada de 1896-1897,
al costat de Samson et Dalila de Saint-Saëns, òpera de
moda en aquells anys, dirigides ambdues pel mestre
wagnerià Luigi Mancinelli. A Barcelona, en canvi, el
wagnerisme portava una empenta particular que acon¬
seguí que L'Holandès s'estrenés poc temps després del
Lohengrin, el 12 de desembre del 1885. No hi ha dubte,
però, que l'obra, donada durant molts anys, en italià
i en condicions escèniques precàries, no captivà el pii-
blic tant com ho havien de fer les obres de maduresa
del compositor. Tot i això, sense comptar les representa¬
cions d'enguany, L'Holandès ha estat ofert al Gran Teatre
del Liceu 57 vegades, la darrera de les quals fou el 4
de febrer del 1979.

XOSÉ AVIÑOA
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DISCOGRAFIA DEL VAIXELL FANTASMA

La present discografia només ofereix les versions co¬
mercials íntegres. Els personatges són esmentats en el
següent ordre: l'Holandès, Senta, Daland, Erik, i a con¬
tinuació l'orquestra i el seu director.

1952 MERCURY MGL 2
Hans Hotter, Viorica Ursuleac, Georg Hann, K.
Ostertak. Cor i orquestra de la Staatsoper de
Baviera. Dir.: Clemens Krauss.

1952 DGG LPM 18063/65 (HELIODOR 89753/5)
Josef Metternich, Annelies Kupper, Josef Greindl,
Wolfgang Windgassen. Cor i orquestra de la RIAS
de Berlín. Dir.: Perene Ericsay.

1955 DECCA MB 25030 LXT 5150 (reeditat per RICH¬
MOND SRS 63519 el 1971 i ECS 665/7 DECCA
el 1973 i novament editat per MELODRAM 550 3)
Hermann Uhde, Astrid Varnay, Ludwig Weber,
Rudolf Lustig. Cor i orquestra de la Festspielhaus
de Bayreuth. Dir.: Josef Keilberth.

1959 HMV ALP 1806/08, ASD 385/7 (reeditat per EMI
ELECTROLA 1 C 183-30206/08 el 1975)
Dietrich Fischer-Dieskau, Marianne Schech, Gott-
lob Frick, Rudolf Schock. Cor i orquestra de la
Staatsoper de Berlín. Dir.: Franz Konwitschny.

1961 RCA LM/LSC 6156 (reeditat per DECCA el 1978,
SDD 439 i 2BB 109/11 el 1982)
George London, Leonie Rysanek, Giorgio Tozzi,
Karl Liebl. Cor i orquestra del Covent Garden de
Londres. Dir.: Antal Dorati.
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1961 PHILIPPS A 02211/13, AY 835104/06 (ABL 3412/14,
SABL 218/20; el 1978 es va reeditar com a 6747241
(4) PHI, 6747248 (3) PHI 1 el 1983 en MELODRAM
590)
Franz Crass, Anja Silja, Josef Greindl, Fritz Uhl.
Cor i orquestra de la Festspielhaus de Bayreuth.
Dir.: Wolfgang Sawallisch.

1968 FMI FLFCTROLA SMA 91763/65 (FMI HAMV
AN/SAN 207/09)
Théo Adam, Anja Silja, Martti Talvela, Frnst
Kozub. Cor de la BBC. Orquestra New Philhar-
monia. Dir.: Otto Klemperer.

1971 DGG 2720052 (reeditat el 1981: 2740140 DG)
Thomas Stewart, Gwyneth Jones, Karl Ridders-
busch, Hermann Fsser. Cor i orquestra de la
Festspielhaus de Bayreuth. Dir.: Karl Bohm.

1981 D 24 D-1/3 DFCCA, reeditat el 1981 6799036 (3)
Norman Bailey, Janis Martin, Martti Talvela, René
Kollo. Cor i Orquestra Simfònica de Chicago. Dir.:
Sir Georg Solti.

1982 MFLODRAM 032 (3) (gravado d'una representació
del 1951)
Hans Hotter, Helen Werth, Kurt Bohme, K. Alden-
hoff. Orquestra Simfònica d'Hamburg. Dir.:
K. Schüchter.
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LA PROPERA ÒPERA

Novament es presenta a l'escenari del Gran Teatre del
Liceu una de les òperes de Verdi que més interès des¬
perten entre el gran públic melòman, suggestionat per
l'apoteòsica presentació escènica que cal per represen¬
tar aquesta obra estrenada al Caire l'any 1871, en la
qual es dramatitzen els amors imaginaris d'Aida i Rada-
mes en el marc de les guerres entre etíops i egipcis.

☆ * *

Aida és l'òpera que més cops s'ha representat al Gran
Teatre del Liceu, on ha superat la cota de les 400 re¬
presentacions ja fa alguns anys. Aquesta primacia es'
mantindrà durant molt de temps, perquè l'òpera més
representada després d'aquesta, Rigoletto, també de
Verdi, «només» ha estat representada al Liceu 331 cops.

L'òpera es farà el dissabte 10 de desembre, en torn C,
el 13, torn A, el 15, en torn B i, finalment, el diumenge
18, en tom de tarda. Cal notar que, d'una manera ex¬
cepcional, la sessió del 10 de desembre, dissabte, comen¬
çarà a les 21,30.

El paper d'Aida estarà confiat a la soprano russa Natalia
Troitskaya, que ha obtingut assenyalats èxits en el nos¬
tre coliseu, singularment en el paper de Tosca de fa
dues temporades; el paper de Radames, l'interpretarà el
tenor dramàtic argentí Cario Cossutta, que assumí el
paper d'Otello la temporada passada en el qual obtingué
un gran èxit que revalidarà, sens dubte, en aquesta oca¬
sió. Elena Obraztsova, la Carmen d'enguany, serà Amne-
ris; Simon Estes, TAmfortas del Parsifal de la Tempo¬
rada de Primavera, serà Amonasro; es tanca, finalment,
el repartiment amb Kurt Rydl, Stefan Elenkov i Cecília
Fondevila.

La direcció orquestral serà a càrrec de Cario Franci,
mentre que la direcció d'escena serà portada per Anto-
nello Madau-Díaz, el mateix que ha intervingut en la
producció de Carmen. Els decorats són obra d'Antonio
Mastromattei de Sormani de Milà mentre que els ves¬
tuaris provenen del teatre Alia Scala de Milà.
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CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
GKNERALITAT 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 Catalunya)
Montserrat Albet (Generalitat de Catalunya)

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

Jordi Vallverdú (Ajuntament de Barcelona)
Il·lm. Sr. Germà Vidal (Ajuntament de Barcelona)
Josep. M." Bricall (Ajuntament de Barcelona)

Manuel Bertrand (Societat del G. T. del Liceu)
Fèlix M." Millet (Societat del G. T. del 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 Tribò
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: JQRQUERA 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.

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

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



PRÒXIMES FUNCIONS

AIDA
Verdi

Natalia Troitskaya
Elena Obraztsova
Cario Cossutta
Simon Estes
Kurt Rydl
Stefan Elenkov
Cecília Fondevila

Director d'orquestra: Carlo Franci
Director d'escena: Antonello Madau-Díaz
Director del cor: Romano Gandolfi
Director adjunt del cor: Vittorio Sicuri
Decoracions: Antonio Mastromattei (Sormani-Milà)
Vestuari: Teatro alla Scala (Milà)

Dissabte, 10 de desembre, 21,30 h., funció núm. 12,
torn C
Dimarts, 13 de desembre , 21 h., funció núm. 13,
torn A

Dijous, 15 de desembre, 21 h., funció núm. 14,
torn B

Diumenge, 18 de desembre, 17 h., funció núm. 15,
torn T

WERTHER
Massenet

John Sandor
Fiorenza Cossotto
M." Angeles Peters
Enric Serra
Ivo Vinco
Josep Ruiz
Vicenç Esteve

Director d'orquestra: Maximiano Valdés
Director d'escena: Giuseppe de Tomasi
Corda de nois: Escola Pia Balmes
Mtre. Director: Antoni Coll

Funció de Gala
Dimecres, 21 de desembre, 21 h., funció núm. 16,
torn A

Divendres, 23 de desembre, 21 h., funció núm. 17,
torn C

Dilluns, 26 de desembre, 17 h., funció núm. 18,
torn T

LLORET, S.A., Industria Gráfica Dep. Legal B 35.492 • 1981



Barcelona — Muntaner, 300
Madrid — Hermosüia, 75
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