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CONTINGUT MUSICAL I ARGUMENTAI

PRELUDI:

Des dels primers compassos, descobrim el caire dra¬
màtic i, alhora, líric que tindrà l'òpera. Sintonitzant
plenament amb la concepció simfònica dels grans com¬
positors del moment, Massenet utilitza el volum sonor
del «tutti» i lleugeres pinzellades dels violins i les
arpes, per crear indistintament l'ambient tràgic dels
moments culminants del drama, i la intensitat lírica
d'altres episodis. Per altra banda els continus «crescen-
di» orquestrals ens situen perfectament en un ambient
orquestral pròxim al «verismo» que aviat seria la moda
operística europea, vist, però, des de l'angle brillant
propi d'un compositor de l'escola francesa.

ACTE I: El primer acte ens pinta amb trets natura¬
listes l'ambient elegíac que es desenvolupa a
Wetzlar. Mentre els nois intenten aprendre
una nadala, Charlotte es disposa a anar al
ball acompanyada del jove Werther. Aquest
i la noia iniciaran un idil·li amorós que tindrà
el seu contrapunt amb l'arribada d'Albert, el
promès de Charlotte.

L'agutzil intenta per tots els mitjans ensenyar a la seva
nombrosa filiada una cançó de Nadal, bé que molts
mesos abans de la diada, cançó que els nens aprenen
amb força dificultats. Tot es desenvolupa en un am¬
bient plàcid, de manera que l'arribada de dos companys
de gresca de l'agutzil serveix per donar un detall d'hu¬
mor a l'escena. Així podem assabentar-nos del ball al



 



qual Charlotte, la filla gran de l'agutzil, ha estat con¬
vidada, acompanyada per un jove discret, Werther, i
de la propera arribada d'Albert, el promès de la noia
que marxà en viatge de negocis. Els dos bevedors pre¬
guen a l'agutzil que els acompanyi i se'n van tot cantant
una horrible cançó en honor del déu del vi.
Arriba aleshores Werther; l'escena és precedida d'uns
arpegis i de pinzellades del violoncel que ens anuncien
una intervenció apassionadament lírica del jove; efec¬
tivament, Werther descobreix la nlacidesa de la natura
i en queda enamorat, sentiment que queda palès en
el seu cant que fa abundants pujades a la tessitura
més alta mentre les arpes broden els «crescendi». El
seu entusiasme arriba fins a descobrir meravellat la
presència dels infants i la sorprenent arribada de Char¬
lotte que és rebuda amb amor pels seus germans i
pel seu pare.
Charlotte surt a preparar-se per a anar al ball acom¬
panyada d'altres amics, després d'haver confiat la cura
dels petits a la seva germana Sophie, detall maternal
que impressiona profundament el jove Werther que es
deixa endur pel lirisme a «Ô spectacle idéal». Un cop
han marxat, l'agutzil insinua a Sophie la cita que l'es-
pera. La noia accepta de quedar-se sola amb els seus
germans quan arriba Albert, el promès de Charlotte,
que encara no era esperat tan aviat a casa. La noia
li explica la situació i l'estat dels preparatius de les
noces. Després de pregar a Sophie que no digui res de
la seva arribada, Albert canta un motiu melòdic acom¬

panyat per la corda distanciada en el qual mostra la
seva emoció per l'amor de Charlotte.
Arriben al cap d'un temps Charlotte i Werther i l'arpa
i la corda ens deixen entreveure que l'amor ha niat en
llur cor. Charlotte pren un posat distanciat, mentre
que Werther li manifesta els seus més íntims senti¬
ments. Coneixem aleshores que la dedicació de Char-
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lotte als seus germans petits és producte del desig de
la seva mare morta, així com el seu casament amb
Albert, promesa sagrada que fereix profundament Wer¬
ther el qual, amb tot, no vol interferir-s'hi. Tot el duet
està tractat de forma lineal, amb moments de gran
intensitat descriptiva i lírica molt pròxims a Tescola
verista.

ACTE II: A l'església de Wetzlar se celebren les noces
d'or del Pastor. Arriben Albert i Charlotte
radiants de felicitat després d'uns mesos de
matrimoni. Werther ho veu i ho pateix. De
res no serveixen ni les seves paraules ni les
dels dos esposos per a aclarir la seva situa¬
ció: continua estimant Charlotte i, per tal
d'evitar majors complicacions, decideix fugir.

El preludi orquestral ens pinta amb una certa ingenuï¬
tat l'ambient camperol de l'escena. A això contribuei¬
xen tant els ritmes alegrois com la intervenció de
trompes, flautes i la mateixa línia melòdica. Sense solu¬
ció de continuïtat els dos amics de l'agutzil continuen
cantant en honor de Bacus, detall que accentua el
caire d'apunt rural de l'escena. Se sent l'orgue que ens
recorda que ens trobem al bell mig d'una cerimònia
religiosa a la qual arriben puntualment tots els con¬
vidats. La parella Albert-Charlotte mostren en arribar
la felicitat que els envaeix d'ençà de llur matrimoni
en uns termes força ingenus que contrasten amb el
profund abatiment que mostra Werther, el qual, dis-
tanciadament, observa Tescena. El jove canta «Un autre
son époux!», un episodi solista que compta amb mo¬
ments desesperats i altres més vius, com de dansa ma¬
cabra.
A la sortida de la cerimònia religiosa, Albert i Werther



es retroben. L'espòs de Charlotte intueix el motiu de la
desesperació de Werther i es mostra comprensiu amb
els sentiments del jove; amb tot, les paraules del marit
no aconsegueixen més que accentuar el seu propi pati¬
ment. El dramatisme és interromput per uns instants
amb l'arribada de Sophie, la donzella que, plena, d'en¬
cís, tot ho troba bonic aquell matí. L'orquestra ho su¬
bratlla amb temes xirois i vius. El contrast entre els
sentiments de Werther i la desimboltura de Sophie és
evident. Arriba aleshores Charlotte i convida Werther
a anar a casa del Pastor. El Jove s'hi nega, car no és
això el que vol, sinó romandre a soles amb ella: Charlot¬
te, però, es mostra molt enamorada d'Albert i li demana
si no hi ha altra dona que el pugui fer feliç. Davant la
negativa, Charlotte li demana que fugi del seu costat, que
pensi en la seva tranquil·litat, que suposa fidelitat al
seu marit. El clima orquestral va excitant-se per mo¬
ments. Werther, tip ja de suplicar, comença a insinuar
la possibilitat del suïcidi en el seu cant «Lorsque l'en¬
fant revient d'un voyage avant l'heure», cant malenco-
niós que compta amb l'acompanyament de la corda que
va accentuant el «crescendo» de tensió interna del propi
intèrpret. En el moment de sortir, apareix Sophie, nova¬
ment, alegroia, la quai torna a convidar Werther, però
aquest li comunica que se'n va per sempre més. La noia
no pot fer altra cosa que explicar-ho a Albert, el qual
confirma, d'aquesta manera, que Werther encara estima
la seva dona.

ACTE III: Som a Nadal. Charlotte no ha pogut oblidar
del tot Werther, que continua present a tra¬
vés de les cartes. Aquest arriba, fidel al seu
amor i responent al convit d'ella. El duo
amorós ens mostra novament els sentiments
dels dos joves, però a la vegada, la ferma
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decisió de Charlotte de trencar amb ell.
Werther surt desesperat. Arriba un missat¬
ger que porta noves d'ell, que s'acomiada
tot demanant en préstec les pistoles d'Al¬
bert; aquest ordena donar-les. Charlotte
surt desesperada intentant evitar el tràgic
final que intueix.

La plenitud orquestral i les pinzellades dels instruments
baixos ens descriuen el clímax de la tragèdia que és
a punt d'acomplir-se, tragèdia que presenta així ma¬
teix aspectes de placidesa que protagonitza la corda
descriptiva. Charlotte canta aleshores la seva ària en la
qual, amb una gran riquesa de mitjans, descobrim els
contradictoris sentiments de la protagonista.
Tot rellegint les cartes que Werther li ha adreçat, desco¬
breix la profunditat de sentiments que el jove té envers
ella i no pot més que sentir-se profundament emocio¬
nada per un amor tan intens que li presenta un futur
tan difícil. L'ària acaba amb un episodi malenconiós i
lent, presagi del drama que és present en la seva vida.
Com a contrapunt, arriba aleshores Sophie, xiroia com
sempre, la qual descobreix la tensió de la seva germana
i intenta d'aconsolar-la. Charlotte dissimula com pot
els seus sentiments i fa l'esforç de somriure. Sophie,
però, no es deixa enganyar i posa en evidència que des
de la partida de Werther, en aquella casa passen coses
rares. Charlotte canta aleshores un dels episodis més
significatius de l'òpera, «Va, laisse couler mes larmes»
ple de tendresa i malenconia, en una tessitura greu
que compta amb l'ajut de l'oboè i la corda greu.
Sophie pretén que Charlotte l'acompanyi a casa seva,
a fi de fer-li més suportable la seva situació. La jove
esposa dubta, tot mirant-se les cartes de Werther. Una
vegada es queda sola, suplica a la divinitat l'ajut per
a refer-se de la situació, en un cant accelerat i tens:
«Ah! mon courage m'abandonne!».
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Enllaçant amb aquest clima arriba Werther, acomplint
la inclinació dels seus sentiments i acceptant el con¬
vit que Charlotte li havia fet temps enrera, de presen¬
tar-se per Nadal. Res no ha canviat en els sentiments
de Werther i així ho manifesta a la seva enamorada
Charlotte, la qual intenta novament el posat distant i
fred, tot mostrant-li la casa, que Werther troba tal
com havia deixat temps enrera. Fa aleshores una re¬
passada per aquells objectes que li recorden moments
de felicitat, i que desperten els mateixos sentiments
en la seva companya. L'escena arriba al seu màxim
exponent de lirisme quan Werther recorda uns versos
que havia traduït: «Pourquoi me réveiller, ô souffle du
Printemps?» al final dels quals puja fins al si agut per
després, malenconiosament, baixar al sol.
La resposta de Charlotte fa endevinar a Werther que
l'amor s'ha emparat també de la noia i reneix en ell
l'esperança. L'orquestra canvia aleshores de clima, i es
torna galant i melodiosa per donar suport a l'idil·li dels
dos enamorats, al final del qual es troben abraçats. El
deure, però, pot més que el sentiment i Charlotte es
tira enrera tot demanant a Werther que fugi, que no la
torni a veure mai més. Werther ja s'ha decidit a acabar
amb la seva vida. L'orquestra crea un clima de fatalitat
a base de la tensa intervenció successiva de diversos
blocs instrumentals.
Arriba aleshores Albert; lleugeres i lentes pinzellades
instrumentals subratllen la tensió que el marit desco¬
breix a la casa. Charlotte, naturalment, vol dissimular
davant el seu marit. Arriba aleshores un missatger que
porta una nota de comiat de Werther i demana les
pistoles d'Albert. El marit ordena a Charlotte de donar-
li les pistoles amb una actitud massa ambigua. Metall i
corda baixa assenyalen l'inici del desenllaç final men¬
tre Charlotte fuig sense saber-ho el marit, tot esperant
arribar a casa de Werther abans que els seus presen¬
timents no hagin estat confirmats.



ACTE IV: La tragèdia ha estat acomplerta. Charlotte
descobreix Werther a punt de morir. És el
moment dels perdons mutus que ja no
poden leparar el fet. Werther va morint
mentre els nens reprenen el cant de Nadal
del primer acte.

Un preludi que enllaça amb els compassos instrumen¬
tals del final del darrer acte, introdueixen el cant de
Charlotte, astorada davant l'escena que contempla a
casa de Werther, ajagut i mortalment ferit. Els crits
de desesperació de Charlotte desperten per uns instants
l'interès de Werther, el qual demana perdó pel mal
que ha produït a la seva estimada. El desesperat jove
prega a Charlotte que no demani ajut a ningú i que
romangui al seu costat en aquells darrers instants. La
placidesa plana en l'orquestra i en l'ànim dels protago¬
nistes, traduïda per episodis a càrrec del violoncel i
el cant malenconiós de Charlotte en el qual reconeix
el seu amor des del primer dia en què el va veure. Bona
part dels valors estètics del verisme tenen en aquests
moments una incidència particular, la compenetració
entre orquestració i cant, entre sentiments i climes or¬
questrals, el contrast entre la realitat i els sentiments
dels protagonistes. Així no ens ha de sorprendre la intro¬
ducció del cant dels nens que festegen el Nadal amb
el cant que intentaven aprendre al començament de
l'òpera i que estableix un contrapunt esquinçador entre
l'imparable final de Werther i la superficialitat de la
festa. El detall tràgic, molt propi del gènere i del mo¬
ment en què l'òpera va aparèixer, queda precisat amb
l'al·lusió de Werther al lloc on vol ésser enterrat i al
destí que li espera a la tomba, al·lusions que estripen
encara més el coi de Charlotte, la qual no pot fer res
per evitar que, finalment, Werther mori.

XOSÉ AV1Ñ0A
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CONTENIDO MUSICAL Y ARGUMENTAI

PRELUDIO;

Des de ios primeros compases descubrimos el papel
dramático y, a la vez lírico, que tendrá la ópera. Sin¬
tonizando plenamente con la concepción sinfónica de
los grandes compositores del momento, Massenet uti¬
liza el volumen sonoro de los «tutti» y ligeras pince¬
ladas de los violines y las arpas, para crear indistinta¬
mente el ambiente trágico de los momentos culminan¬
tes del drama, y la intensidad lírica de otros episo¬
dios, Por otro lado los continuos «crescendi» orquesta¬
les nos sitúan perfectamente en un ambiente orquestal
próximo al verismo que pronto sería la moda operís¬
tica europea, visto, sin embargo, desde el ángulo bri¬
llante propio de un compositor de la escuela francesa.

ACTO I: El primer acto nos pinta con rasgos natura¬
listas el ambiente elegiaco que se desarrolla
en Welzlar. Mientras los chicos intentan
aprender una canción de Navidad, Charlotte
se dispone a ir al baile acompañada por el
joven Werther. Este y la joven iniciarán un
idilio amoroso que tendrá su contrapunto con
la llegada de Albert, el prometido de Char¬
lotte.

El alguacil intenta por todos los medios enseñar a su
numerosa prole una canción de Navidad, meses antes
dé la fecha, lo que parece costar enormes dificulta¬
des al padre. Todo se desarrolla en un ambiente plá¬
cido de forma que la llegada de dos compañeros de
juerga del alguacil aporta un detalle de humor a la
escena. Podemos de esta manera enterarnos de que
Charlotte, la hija mayor del aguacil, ha sido invitada
a un baile en la ciudad y que para tal ocasión se le
ha encomendado a un joven serio, Werther, el cometido
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de acompañarla; también podemos percatarnos de que
Albert, el prometido desde años atrás de Charlotte,
que está en viaje de negocios, es esperado de forma
inminente. Los dos amigotes ruegan al alguacil que
tenga a bien acompañarlos y salen de escena cantando
una intrascendente canción en honor del dios del vino.
Llega entonces Werther; la escena está precedida de
unos arpegios y de pinceladas de los violoncelos que
nos anuncian la intervención apasionadamente lírica
del joven; efectivamente, Werther descubre la placidez
de la naturaleza de la que ha quedado enamorado,
sentimiento que se pone de manifiesto en su canto en
el que hace abundantes subidas a la tesitura más alta
mientras las arpas bordan los «crescendi». Su entu¬
siasmo llega hasta descubrir maravillado la presen¬
cia de los chicos y la sorprendente llegada de Charlotte,
quien es recibida con amor por sus hermanos y por
su padre.
Charlotte sale a prepararse para ir al baile acompañada
por algunos amigos después de haber confiado el cui¬
dado de los pequeños a su hermana Sophie, detalle
maternal que impresiona profundamente al joven Wer¬
ther que se deja llevar por el lirismo en «Ô spectacle
idéal». Una vez los jóvenes han partido para el baile,
el alguacil insinúa a Sophie que le esperan; la chica
acepta quedarse sola con sus hermanos cuando, súbita¬
mente, llega Albert, el prometido de Charlotte, que
todavía no era esperado en casa. La chica le explica
la situación y el estado de los preparativos de la boda.
Después de rogar a Sophie que no diga nada de su
llegada, Albert canta un motivo melódico acompañado
por la cuerda distanciada en el que muestra su emoción
por el amor de Charlotte.
Al cabo de un cierto tiempo vuelven a casa Charlotte
y Werther. El arpa y la cuerda nos dejan intuir el
amor que se ha apoderado de ambos. Charlotte adopta
una actitud distanciada mientras que Werther le mani¬
fiesta sus más íntimos sentimientos.
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Descubrimos entonces que la dedicación de Charlotte
a sus hermanos pequeños es producto de la voluntad
de su madre muerta, así como su boda próxima con
Albert, promesa sagrada que hiere profundamente a
Werther, quien, por otro lado, no quiere interferirse
en tales sentimentos. Todo el dueto está tratado de
forma lineal, con momentos de gran intensidad des¬
criptiva y lírica, muy próximos a la escuela verista.

ACTO 11: En la iglesia de Wetzlar se celebran las bodas
de oro del pastor. Llegan Albert y Charlotte
radiantes de felicidad después de unos me¬
ses de matrimonio. Werther lo ve y lo sufre
en silencio. De nada sirven ni sus palabras
ni las de los dos esposos para aclarar su
situación: él continúa amando a Charlotte y,
a fin de evitar mayores complicaciones, de¬
cide huir.

El preludio orquestal nos pinta con una cierta inge¬
nuidad el ambiente campesino de la escena. A ello con¬
tribuyen tanto los ritmos alegres como la intervención
de las trompas, flautas y la misma línea melódica. Sin
solución de continuidad los dos amigos de juerga del
alguacil continúan cantando en honor de Baco, detalle
que acentúa el aspecto rural de la escena. Se oye a
lo lejos el órgano de la iglesia que nos recuerda que
nos hallamos ante una ceremonia religiosa a la que
van llegando puntualmente todos los invitados. La
pareja Albert-Charlotte da muestras a su llegada de la
felicidad que les rodea desde la fecha de su matrimo¬
nio, unos meses antes, en unos términos ingenuos que
contrastan con el profundo abatimiento que muestra
Werther, quien, distanciadamente, observa la escena.
El joven canta «Un autre son époux!», episodio solista
que cuenta con momentos desesperados y otros más
vivos, como de danza macabra.
A la salida de la ceremonia religiosa, Albert y Werther
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se reencuentran. El esposo de Charlotte intuye el mo¬
tivo de la desesperación de Werther y se muestra com¬
prensivo con los sentimientos del joven: con todo, las
palabras del marido no consiguen otra cosa más que
acentuar sus sufrimientos. El dramatismo es interrum¬
pido por unos instantes con la llegada de Sophie, la
muchacha que, llena de vida, todo lo encuentra bello
aquella mañana. La orquesta subraya estos aspectos
con temas alegres y vivos. El contraste entre los sen¬
timientos de Werther y la desenvoltura de Sophie es
evidente y reaparecerá con frecuencia a lo largo de la
ópera. Llega entonces Charlotte invitando a Werther
a ir a casa del pastor. El joven se niega, puesto que
no espera otra cosa que estar a solas con ella. Charlotte
se muestra muy enamorada de Albert y le pregunta si
no hay otra mujer que lo pueda hacer feliz. Ante la
negativa, la joven le pide que huya de su lado, que
piense en su tranquilidad, que supone fidelidad a su
marido. El clima orquestal se va excitando por mo¬
mentos. Werther, cansado ya de suplicar, empieza a
insinuar la posibilidad del suicidio en su canto «Lors¬
que l'enfant revient d'un voyage avant l'heure», canto
melancólico acompañado por la cuerda que va acen¬
tuando el «crescendo» de tensión interna del propio
intérprete. En el momento de marchar, aparece Sophie,
de nuevo alegre, que vuelve a invitar a Werther, pero
éste le comunica que se marcha para no volver nunca
más. La joven no puede hacer otra cosa más que expli¬
cárselo a Albert, quien confirma, de este modo, que
Werther todavía ama a su esposa.

ACTO III: Estamos en Navidad. Charlotte no ha po¬
dido olvidar del todo a Werther, que con¬
tinúa estando presente en el ánimo de la
muchacha a través de las cartas. Final¬
mente llega el joven, cumpliendo la pro¬
mesa hecha a Charlotte. El dúo amoroso

nos muestra otra vez los sentimientos de
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los dos jóvenes pero, a la vez, la firme deci¬
sión de Charlotte de romper con él. Wer¬
ther sale desesperado. Cuando un mensa¬
jero trae noticias de él, despidiéndose de
la pareja y pidiendo a Albert sus pistolas,
éste ordena dárselas. Charlotte sale des¬
esperada en un intento de evitar el trá¬
gico final que intuye.

La plenitud orquestal y las pinceladas de los instru¬
mentos graves describen el climax de la tragedia que
está a punto de llevarse a cabo, tragedia que presenta
asimismo aspectos de placidez que protagoniza la cuer¬
da descriptiva. Charlotte canta entonces su aria en la
que, con una gran variedad de climas, descubrimos
los contradictorios sentimientos de la protagonista. Re¬
pasando las cartas que Werther le ha dirigido, descu¬
bre la profundidad de sentimientos que el joven tiene
hacia ella y no puede más que sentirse emocionada por
un amor tan intenso que le presenta un futuro tan di¬
fícil. El aria acaba con un episodio melancólico y
lento, presagio del drama presente en su vida.
Como contrapunto, llega entonces Sophie, desenfadada
como siempre, y descubre la tensión en el rostro de su
hermana. Ante los intentos de consuelo, Charlotte in¬
tenta disimular, pero la muchacha no se deja engañar
y pone en evidencia que desde la marcha de Werther,
en aquella casa pasan cosas muy raras; Charlotte canta
entonces uno de los episodios más significativos de la
ópera, «Va, laisse couler mes larmes», lleno de ter¬
nura y melancolía, en su tesitura grave que cuenta con
el apoyo del oboe y de la cuerda grave.
Sophie pretende que Charlotte la acompañe a su casa,
a fin de hacerle más llevadera su situación. La joven
esposa duda, contemplando las cartas de Werther.
Una vez se queda sola, suplica a la divinidad que le
preste ayuda para reponerse de la situación, en un canto
acelerado y tenso: «Ah, mon courage m'abandonne!».
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Enlazando con este clima llega Werther, haciendo caso
de sus sentimientos y cumpliendo la promesa que
otrora hiciera a Charlotte de volver por Navidad. Nada
ha cambiado en los sentimientos de Werther, y así lo
manifiesta a su enamorada Charlotte, quien, de nuevo,
intenta mantener una actitud fría, enseñándole la casa,
que Werther encuentra tal como la había dejado unos
meses antes. Entonces va repasando uno por uno los
objetos que están a la vista y que les habían unido,
despertando los mismos sentimientos en su compañera.
La escena llega a su máximo exponente de lirismo
cuando Werther recuerda unos versos que había tradu¬
cido: «Pourquoi me réveiller, ô souffle du Printemps?»
al final de los cuales sube hasta el si agudo para bajar,
melancólicamente al sol.
La respuesta de Charlotte hace descubrir a Werther
que también el amor se ha adueñado de la joven y
renace en él la esperanza. La orquesta cambia enton¬
ces de clima, volviéndose galante v melodiosa para dar
soporte al idilio de los dos enamorados, al final del
cual se encuentran abrazados. El deber se impone ante
el ánimo de Charlotte, y se vuelve atrás de su actitud,
pidiendo a Werther que huya, que no la vuelva a ver
nunca más Werther se va, decidido a acabar con su
vida. La orquesta crea entonces un clima de fatalidad
a base de la sucesiva intervención tensa de diversos
bloques instrumentales.
Llega entonces Albert; ligeras y lentas pinceladas ins¬
trumentales subrayan la tensión que descubre en el
rostro de su esposa. Charlotte, naturalmente, quiere
disimular ante su marido. Llega un mensajero que trae
una nota de despedida de Werther dirigida a los es¬
posos y que pide las pistolas de Albert. El marido or¬
dena a Charlotte que se las entregue en una actitud
demasiado ambigua. Metal y cuerda baja señalan el
inicio del desenlace final mientras Charlotte huye sin
saberlo el marido, esperando llegar a casa de Werther
antes de que sea demasiado tarde.



 



ACTO IV: La tragedia se ha consumado. Charlotte des¬
cubre a Werther a punto de morir. Es el
momento de los perdones mutuos que ya
nada pueden solucionar. Werther va mu¬
riendo mientras los niños cantan la canción
que aprendían al inicio de la ópera.

Un preludio que enlaza con los compases instrumenta¬
les del final del tercer acto introducen el canto de
Charlotte, desesperada ante la escena que contempla
en casa de Werther, quien está moribundo y echado
por el suelo. Los gritos de desesperación de Charlotte
despiertan por unos instantes el interés de Werther,
que pide perdón por todos los males que ha produ¬
cido a su amada. El desesperado joven ruega a Char¬
lotte que no pida ayuda y que se quede a su lado en
aquellos últimos instantes. La placidez vuelve a domi¬
nar la escena, traducida orquestalmente por unos apun¬
tes del violoncelo y el canto melancólico de Charlotte
en el que reconoce que ha amado a Werther desde el
primer momento que lo vio. Buena parte de los va¬
lores estéticos del verismo están presentes en esta
escena: compenetración entre orquestación y canto,
entre sentimientos y climas orquestales, contraste
entre realidad y sentimientos de los protagonistas. No
nos debe sorprender, pues, la presencia del canto de
los niños que celebran las Navidades con la misma
canción que intentaban aprender al principio de la
ópera, y que establece un contrapunto desgarrador
entre el imparable destino de Werther y la superficia¬
lidad de la fiesta. El detalle trágico, muy propio del
género y del momento en que la ópera apareció, queda
acentuado en la alusión que Werther hace al lugar en
que quiere ser sepultado y el destino que les espera en
la tumba, alusión que desgarra todavía más el corazón
de Charlotte, quien nada puede hacer para evitar que
Werther, finalmente, muera.

X. A.



 



M." Angeles Peters Enric Serra



 



 



PATRONAT PRO MÚSICA
Patronat Pro Música de Barcelona, en reprendre les seves
activitats després de la solemne commemoració del seu
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Venda d'abonaments: En modalitat total i parcial, fins al
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JULES MASSENET

Massenet va néixer a Montaud, aleshores municipi
independent, però avui incorporat a Saint-Étienne, a la
regió del Loira, el 12 de maig de 1842. Fou batejat amb
els noms de Jules, Émile i Frédéric, que foren ben mal
triats, perquè el compositor els va detestar tots i no
volgué mai que fossin indicats en la impressió de les
seves partitures, emprant com a màxim la J. inicial del
primer.
El petit Massenet arribava a incrementar el ja increïble
rècord de la família, ja que era el fill número vint-i-tres
del matrimoni format per Alexis Massenet i Eléonore
Adélaïde Royer de Marancour. El pare, que posseïa
una fàbrica als afores de Saint-Étienne, bagué de tan¬
car-la el 1848 i la família es traslladà a París. El petit
Jules començà més o menys per aquesta època una
instrucció musical força completa amb la seva mare,
i veient que l'infant mostrava força aptituds, fou ins¬
crit al Conservatori de París, el 1851, i començà els
seus estudis oficials amb força èxit.
El seu pare, però, bagué de traslladar-se novament per
raons de salut, i tota la família s'instal·là a Cbambéry,
fet que apartà el jove músic del Conservatori. Això
el desesperà de tal forma que al cap de dos anys acabà
per fugir de casa i després d'uns avatars que no ban
estat mai satisfactòriament explicats, sembla que obtin¬
gué permís de la seva família per establir-se a París a
casa d'una parenta llunyana.
En aquests anys es destacà especialment com a pianis¬
ta, tot obtenint premis d'execució al Conservatori
(primer premi de piano, 1859); en canvi, els estudis
d'barmonia foren difícils, perquè les seves opinions
topaven amb les del professor, François Bazin, que
l'arribà a expulsar del seu curs. Acollit aleshores per

.un altre professor, Reber, pogué acabar els estudis i
estudiar composició amb l'aleshores famosíssim Am-
broise Thomas.
El 1863 guanyà el primer premi de Roma (que com-
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portava una estada de franc a aquesta ciutat) amb la
cantata David Rizzio. La llarga estada a Roma li obrí
els ulls a un món que el fascinà i que deixà una em¬
premta decisiva en la seva formació.
A Roma conegué Franz Liszt, el qual li presentà la que
havia d'ésser la seva muller, després d'haver viatjat, ;
com era preceptiu per als guanyadors del premi, per |
diversos països europeus. Tornat a Roma es casà (oc- I
tubre de 1866) i tornà a París, on començà una etapa jjde bastantes dificultats, durant la qual es guanyà la vida
amb classes de piano, escrivint petites cançons i fent '!
algunes obres per a piano que aviat trobaren editor. '
També escriví la seva primera obra orquestral, una
Suite d'orchestre, estrenada a París als concerts Pas-
deloup, el 1867. Aquest any debutà també com a com¬
positor líric amb La Grand'tante, estrenada a l'Opéra- =
Comique de París, ja que hi tenia dret com a guanya- ii
dor del Premi de Roma. L'èxit, sense ésser sorollós, il
fou força acceptable i l'obra es representà disset cops 1
seguits. i
Finalment, el 1870, hom li havia acceptat una òpera "
en tres actes a l'Opéra de París: es titulava Méduse, :
però no arribà a estrenar-se a causa de la guerra fran- i
co-prussiana, que dissipà tots els projectes per a la j
temporada d'aquell hivern. El 1872, Massenet assolí fi- S

! nalment un èxit decisiu amb l'òpera còmica Don César i
de Bazan i sobretot amb l'oratori Marie-Magdeleine, ;
estrenat a l'Odéon el divendres sant de 1873. î
Ara Massenet s'havia situat en un camp que aviat res- ;
taria gairebé totalment a les seves mans per la mort '
prematura de Bizet i per l'envelliment de Gounod i
del seu mestre Ambroise Thomas. Quan el 27 d'abril ¡

f de 1877 estrenà Le roi de Lahore a l'Opéra de París, la i
seva consagració fou un fet definitiu. L'any següent
obtingué la càtedra de composició al Conservatori de
París, i ingressà també a l'Institut de France, on ocupà
la plaça d'aquell Bazin que l'havia expulsat dels seus '
cursos, i que acabava de morir, amb prou temps per
veure l'èxit del deixeble rebel.
Els anys següents Massenet els dedicà amb preferència a

i



l'òpera, encara que escriví també algun oratori (com
La Vierge, 1880) i algunes peces instrumentals. El 1881
assolí un nou èxit sorollós amb Hérodiade, que estrenà
a Brussel·les perquè l'Opéra havia posat inconvenients
a l'estrena pel tema que s'hi tractava.
El 1884 pujava a l'escenari de l'Opéra-Comique de
París l'obra més graciosa i inspirada de la seva ploma:
Manon, exquisida òpera que ha recorregut el món sen¬
cer i que ha estat, en definitiva, la causa que Massenet
s'hagi mantingut en primera línia dels compositors
francesos del seu temps.
Després d'aquest èxit, el ritme de les grans produccions
de Massenet segueix un curs regular: el 1885, Le Cid;
el 1889, Esclarmonde, composta a Vevey (Suïssa), on
Massenet treballà sovint després del 1887; el 1892 Wer¬
ther, el títol més cèlebre, actualment, després de Ma¬
non; el 1894, Thais, que disputa aquest lloc a Wherter
de ben a prop; i el 1895 La Navarraise, obra en la qual
Massenet, que s'havia anat aproximant a l'estil directe
i concís dels compositors italians del moment, es mos¬
trà més pròxim al naixent moviment verista.
Pocs mesos abans havia compost una curiosa addenta
a la seva òpera més cèlebre: Le portrait de Ma¬
non, breu òpera còmica que seria curiós de sentir al¬
guna vegada: ens presenta un Des Grieux vell, al qual
un amic fa reviure el record de la difunta Manon pre¬
sentant-li una joveneta disfressada com ella. L'obra duu
temes de l'òpera gran juntament amb música original.
Els títols següents de Massenet tornen recentment a
aparèixer ocasionalment als teatres i en la discografia:
Sapho (1897), Cendrillon (1899), Grisélidis (1901), que
obtingué un èxit enorme a l'Opéra-Comique, Le Jon¬
gleur de Notre-Dame (1904), Chérubin (1905), Ariane
(1906), i Don Quichotte (1910), obra trista i autumnal,
reforçada per la importància del paper atorgar a la veu
de baix del protagonista, per acabar amb Thérèse (1911)
i l'òpera tràgica Roma, estrenada pocs mesos abans de
la seva mort, esdevinguda a París el 14 d'agost de 1912.

ROGER ALTER
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L'ÒPERA, GÈNERE ROMÀNTIC?

L'òpera, en el desenvolupament de la seva història, ha
tocat quasi bé tots els temes imaginables: els camps
de l'epopeia, la faula i la religió li han fornit ajuda, i
han subministrat als llibretistes arguments i als com¬
positors inspiració per a tractar-los. Àdhuc, a la nostra
època, s'hi han incorporat assumptes de la vida cor¬
rent, en lloable intent de desmitificar una mica el típic
posat de capa, espasa, verí i amor contrariat que hom
associa inconscientment a les representacions operís¬
tiques.
Si hom analitza aquesta impressió espontània, comu¬
na al melòman i a l'home del carrer, no afeccionat,
s'hi troba una arrel molt clara. Hi ha, és clar, òperes
de característiques ben diferentes, però la base de quasi
totes és un ferotge romanticisme. Això ens porta a
preguntar-nos si realment no és consubstancial al gè¬
nere aquest romanticisme més o menys declarat. És
l'òpera, per la seva pròpia estructura, ja dins del seu
concepte, un gènere romàntic?
És molt difícil precisar el sentit del mot «romàntic»,
fins al punt que es tracta d'un dels termes que es fan
servir impròpiament amb més freqüència, i això és
degut a la vaguetat de la seva significació.
Semblen característiques de la qualitat de romàntic els
fets de donar més importància al fons que a la forma,
al sentiment que a la raó, al cor que al cap, a l'expres¬
sivitat que a la tècnica, al deseiximent que a l'interès,
a l'amor que a l'odi, a la llibertat que a les regles. El
romàntic proclama fermament la seva llibertat d'ex¬
pressió, el seu dret a donar eixida al torrent dels seus
sentiments i a plasmar-los de forma lliure segons la
seva intuïció i el seu desig. El romàntic persegueix
fusionar, agermanar, unificar. Un dels més purs anhels
romàntics és precisament aquest: unir totes les arts
en un conjunt perfecte, destinat a l'enlairament espiri¬
tual de l'home per sobre les habituals misèries de la
seva condició. El romàntic prefereix el somieig a la
realitat; el seu món es un món fantàstic, de follets i
silfs, de llegendes heroiques; un món potser nebulós,
però ric en lirisme i poesia. I no importa a quin preu:



la il·lusió de perseguir l'ideal no té fronteres, i cap sa¬
crifici no és va per tal d'apropar-s'hi, s'assoleixi o no.
Això porta en literatura a l'exaltació del sentiment. El
gènere operístic resulta idoni al respecte, ja que con¬
tribueix amb les possibilitats expressives de l'instru¬
ment perfecte, la veu humana, de la qual es pot fer
ús sense cap mena d'intermediari mecànic, com passa
als instruments de l'orquestra, per exemple. I a més,
hi ha l'escena, la paraula, la massa coral i el reforça¬
ment orquestral, que també ajuda. Sé que no totes les
òperes són directament i exclusivament de caràcter ro¬
màntic. Sé que hi ha un Mahagonny, un Rake's progress,
un Frankenstein. Però ningú no em negarà que «l'Ò¬
pera» són Rigoletto, Lucia, Trovatore, Butterfly, Ché-
nier, PagUacci, Turandot... I també Cosï i el Freis-
chütz. I, esgotant la diversitat de caràcter. Orfeó ed
Euridice, Falstaff i Wozzeck. No importen realismes,
verismes ni expressionismes: els personatges estimen,
odien, s'exalten de forma purament romàntica.
No és, doncs, estrany que les obres més característi¬
ques del romanticisme hagin donat lloc a llibrets d'ò¬
pera. «Les malaurances del jove Werther», que un Goe¬
the de vint-i-cinc anys publicava el 1774, marca l'au¬
tèntica embranzida del moviment «Sturm und Drang»
per la seva difusió i el seu èxit —va fer furor— a tot
arreu. Els joves d'Alemanya es vestien com Werther,
colors inclosos, i les noies tenien Charlotte com a mo¬
del de virtut femenina. El que va ser considerat un
escàndol nacional fou l'onada de suïcidis que provocà,
i que s'estengué, amb les traduccions, per França i
Anglaterra. L'exaltació del sentiment romàntic fins al
suïcidi va alarmar els puritans, els retrògrads, poc in¬
clinats a admetre que el desinterès per la vida i la su¬
blimació de l'amor fins a portar a la mort es col·loques¬
sin per damunt dels convencionalismes socials i reli¬
giosos corrents. Es va acusar Goethe de pervertidor de
la joventut, de blasfemador, d'usar la ploma per tal
d'alliberar-se de complexos personals, assenyalant el
caràcter pretesament autobiogràfic del llibre. I en ve¬
ritat que, si la darrera cosa no era del tot certa —Goethe
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era viu per poder escriure l'obra—, sí que és indubta¬
ble que certes experiències personals del poeta la van
fer possible. Els dos últims amors, Carlota i Maximi-
liana, li forniren la protagonista; els marits, Kestner
i Brentano, Albert; ell mateix, el tipus de Werther, amb
el seu somieig exaltat i els impulsos suïcides —que
sembla que va tenir de debò quan el seu amor per
Carlota Buff— dels quals l'exemple de la tràgica mort
del seu amic Jerusalem fou una imatge viva; per bé
que sembla que aquest suïcidi es degué més a motius
d'orgull que no pas d'amor contrariat.
El fet és que aquesta virulència inicial havia baixat
molt en el moment que Blau i Milliet van fer ús del
«Werther» per al llibret que Massenet havia de posar
en música. Les circumstàncies socials, més d'un segle
després, eren també més diverses. En tot cas, la sensi¬
bilitat de Massenet, músic de les subtilitats femenines,
era ben idònia per traduir un argument semblant.
No deixa de ser sorprenent el fet que, essent el Ro¬
manticisme un producte alemany des del punt de vista
cultura, hagin estat compositors francesos- els més
atrets pels motius fornits per les obres del més caracte¬
rístic representant, Goethe. Els germànics s'han queixat
sempre de la forma amb què un Berlioz, i sobretot un
Gounod, han tractat en música el mite de Eaust; però la
veritat és que rara vegada han sabut fer-ne ús de forma
adient (Schumann és l'excepció); Mignon va ser reco¬
llit en música per Thomas; el propi Werther va ser
tractat, una vintena d'anys després de l'aparició del
llibre, per Rodolphe Kreutzer, el de la sonata beetho-
veniana, en òpera estrenada a París just un segle abans
que la de Massenet ho fos a Viena. És possible que
l'absència d'una veritable òpera germànica, fet històric
innegable entre Weber i Wagner, amb una dotzena cur¬
ta de títols importants com a excepció, en fos la causa.
Alemanya estava plena de teatres d'òpera i de compa¬
nyies itinerants, que es nodrien quasi del tot d'òpe¬
res franceses o italianes. És cert que es coneixen
unes cinc-centes òperes alemanyes escrites entre Freis-
chütz i Lohengrin, però pràcticament totes ho van ser
per «Kapellmeister» fixos, i destinades al consum local



dels teatres regentats pels propis compositors. Spohr,
Marschner, Lortzing i Flotow, amb unes poques obres,
se salven del panorama.
Així, no és tan estrany el fet que abans comentàvem,
que fossin compositors no germànics els millors glos-
sadors de l'obra goethiana. Pel que pertoca a Massenet,
la sensibilitat del qual havia de veure's necessàriament
atreta per un tema tan afí als seus sentiments d'erò¬
tic disfressat, de «voyeur» artístic —entre literari i mu¬
sical— dels salons parisencs, dins d'una societat en la
qual regnava com un petit dictador, el resultat fou la
petita obra capdavantera que avui tornarem a escoltar
al Liceu.
Hem de retre homenatge també a l'habilitat dels 111-
bretistes per adaptar una història que en principi sem¬
blava tan poc apta per a l'escena, amb el seu estil epis¬
tolar, i per introduir-hi convencions teatrals, i més es¬
pecíficament imprescindibles, entre elles el fet que no¬
més Charlotte intueixi el suïcidi imminent i sobretot
que corri a casa de Werther —al llibre els protagonistes
no tornen a veure's mai més— tot possibilitant la lli¬
cència principal: el duo final d'amor, —el text del
qual és tret de Goethe, de la darrera carta de Werther
a Charlotte— sense el qual no hi ha òpera en el sentit
paradigmàtic que encapçala aquest comentari.
És evident que, si hi ha una mostra del gènere romàn¬
tic, aquesta és el Werther de Massenet. Davant d'una,
òpera d'aquestes característiques, la temptació de de¬
clarar aquest romanticisme com a cosa essencial creix
i creix. Després de tot, per què avergonyir-se'n? Per
què defugir una realitat quasi evident? Més ens val
subscriure la frase de Maurice Tassart en les seves no¬

tes a aquest Werther: «No ens hem de sentir ridículs,
nosaltres, els que persistim a estimar Werther, bé que
davant els ulls de certes persones superiors som incu-
rablement antiquats, nosaltres, éssers nostàlgics, indig¬
nes de viure en una època, la nostra, a la qual la música,
com tantes altres coses, segueix la moda de preferir
la violència a la gentilesa».

J. GARCÍA PÉREZ



 



HISTORIA DE WERTHER

Aquesta òpera de Massenet, la seva setzena producció
teatral, si comptem els seus oratoris i altres obres escè¬
niques més o menys equiparables a l'òpera, s'estigué
al calaix bastants mesos abans de la seva estrena, per¬
què no semblava desvetllar cap interès a París i havia
estat rebutjada pel no gens espiritual director de l'Opéra-
Comique, Léon Carvalho, sempre molt atent a les qües¬
tions econòmiques del teatre.
Massenet havia compost la seva partitura sobre un text
curosament elaborat per Edouard Blau, Paul Milliét i
Georges Hartmann, que procurava respectar, dins del
que era possible, el text de Goethe.
Finalment, Massenet tingué l'oportunitat d'estrenar la
seva obra a Viena, i es féu traduir el llibret a l'alemany
(per Max Kalbeck). Les representacions de l'Òpera viene¬
sa, interpretades pel tenor Ernest van Dyck i per Marie
Renard en els papers principals, s'iniciaren el 16 de
febrer de 1892 i tingueren un gran èxit, fet que decidí el
caut director de l'Opéra-Comique de París de progra¬
mar-la per a la temporada següent. Abans, però, li
passà al davant l'Òpera de Ginebra on es representà
Werther en francès per primer cop, el 27 de desembre
de 1892.
L'Opéra-Comique de París la presentà finalment el 16
de gener de 1893, amb Marie Delna en el paper de Char¬
lotte. L'acollida de Werther a París fou grandiosa, de
forma que es convertí en un dels títols més progra¬
mats: el 10 d'octubre de 1928 l'Opéra-Comique cele¬
brava ja la representació número mil de Werther. Des¬
prés, el ritme de les representacions disminuí gradual¬
ment, però encara és molt popular i es troba prop de
les mil cinc-centes representacions.
Chicago fou la primera ciutat americana que presentà
Werther (29 de març de 1894), seguida immediatament
per Nova York, on el Metropolitan Opera House la
posà en escena el 19 d'abril d'aquest mateix any, amb
Jean de Reszke, Emma Eames (Charlotte), Henri Ai¬
ders (Albert) i Sigrid Arnoldson (Sophie). Amb un re¬
partiment semblant no és estrany que l'obra triomfés
en tota la línia.
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Mentrestant Londres també incorporà aquest títol al
repertori del Covant Garden amb unes representacions
que començaren el juny de 1894, i que comptaven amb
el mateix repartiment que acabava de cantar-la a Nor a
York, sota la batuta de Luigi Mancinelli. Però a Lon¬
dres Werther no agradà gaire, i entre 1910 i 1952 no
n'hi hagué cap representació.
A Sant Petersburg l'òpera fou presentada el gener de
1902 en una versió insòlita, arranjada per a baríton.
Mattia Battistini pogué incloure, així, entre els papers
dels seu repertori, el d'aquest Werther modificat, que
no ha estat cantat gairebé mai en aquesta forma.
Pel que fa al Gran Teatre del Liceu, Werther arribà
a la temporada de primavera de l'any 1899, el 24 d'a¬
bril, i sense gaire èxit, perquè se'n va fer només dues
representacions. Posteriorment, Werther anà reaparei¬
xent amb una certa regularitat en la programació li-
ceista. Abans de la guerra havia arribat a sumar 20
representacions, xifra més aviat modesta en compara¬
ció amb Manon, que ja rondava el centenar. En aquests
anys era més popular Thdis, la tercera de les obres de
Massenet que podem considerar habituals a la progra¬
mació liceista, en sentit ampli.
Després de la guerra, Werther aparegué per primer cop
el febrer de 1946, amb Guillermo Kijolner i Lidia Ibar-
rondo en els papers principals, i amb Lolita Torrentó
com a Sofia. També ella fou qui cantà aquest paper en
la versió de la temporada 1953-54, al costat del brillant
tenor català Joan Oncina i de Nora de Rosa. Dirigia
l'orquestra en aquesta ocasió Eugène Bigot. El 1962-63
hi hagué també una parella brillant en els papers prin¬
cipals: Joan Grillo i André Turp, sota la batuta de
Jesús Etché*irry.
Menys interessant fou la de 1967-68, amb Ana-Raquel
Satre i Juan Cuneo, però el 1971-72 Werther reapare-
gué amb Jaume Aragall com a protagonista destacat.
Finalment cal esmentar també l'excel·lent versió que
tancà la temporada 1977-78, amb Alfredo Kraus com
a Werther i la reaparició de Joan Grillo com a Char¬
lotte. La darrera funció tingué lloc el 28 de febrer de
1978 i era la 38® representació d'aquesta òpera al Liceu.

ROGER ALIER



 



DISCOGRAFIA DE WERTHER

La present discografia només recull les versions com¬
pletes. Els personatges, són citats en l'ordre següent:
Werther, Charlotte, Sophie, Albert i, a continuació, l'or¬
questra, el cors i el director.

1930 PATHÉ FHX 5009/11 (COLUMBIA PCX 5008/11)
(reeditat per EMI 053-10746/48 el 1976)
Georges Thill, Ninon Vallin, Germaine Féraldy,
Émile Roque. Cor i orquestra de TOpéra-Comique
de París. Dir.: Élie Cohen.

1950 MELODYA 0127225/30 (en rus)
Ivan Kozlovskij, M. Maksakova. Cor i orquestra
del Teatre del Bolshoi de Moscou. Dir.:

1950 URANIA ALS 507 (NIXA ULP 9233-1/3) (reeditat
per VOX OPX 141/2; i en 1969 ALS 507)
Charles Richard, Suzanne Juyol, Agnès Léger,
Roger Bourdin. Cor i orquestra de TOpéra-Co¬
mique de París. Dir.: Georges Sebastian.

1953 CETRA LPC 1245 (reeditat en 1968 en llengua ita¬
liana CETRA LPS 3245)
Eerruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Vittoria Ne-
viani, Marcelo Cortis. Cor i orquestra de la Ràdio
de Torí. Dir.: Francesco Molinari-Pradelli.

1964 ADES 7.025/7 e SCAL 1/1-3
Albert Lance, Rita Gorr, Mady Mesplé, Gabriel
Bacquier. Cor i orquestra de la O.R.T. Francesa.
Dir.: Jesús Etcheverry.

1968 HMV SES 945-1/3 (FMI C 065-01949/51)
Nicolai Gedda, Victòria dels Àngels, Mady Mes¬
plé, Roger Soyer. Cor i orquestra de la O.R.T.
Francesa. Dir.: Georges Prêtre.

1979 2740212 (3) DG
Plácido Domingo, Elena Obraztsova, Arleen Auger,
Franz Grundheber. Orquestra Simfònica de la
Ràdio de Colònia. Dir.: Riccardo Chailly.

1981 FMI 167-003.704/6
Alfredo Kraus, Tatiana Troyanos, Christiane Bar-
baux, Matteo Manuguerra. Cor i orquestra Filhar¬
mònica de Londres. Dir.: Michel Plasson.

1-982 PHILIPS 7654.051 (2), 6769051 (3)
José Carreras, Frederica von Stade, Isobel Bu¬
chanan, Thomas Allen. Orquestra de l'Òpera del
Covent Garden de Londres. Dir.: Colin Davis.



LA PROPERA ÒPERA

Com ja és costum en aquestes festes nadalenques i
de fi d'any —que desitgem ben felices als propietaris,
abonats i públic en general del Gran Teatre del Liceu—
la propera òpera té l'atractiu especial de la reaparició
de Montserrat Caballé en el seu paper principal.

L'òpera escollida per a la seva reaparició és Hérodiade,
de Massenet, que no es representa al Liceu d'ençà del
1924. D'aquesta manera, el Liceu se suma al corrent
de revaloració actual de la música de Massenet que ha
fet reaparèixer moltes de les òperes d'aquest autor que
havien quedat semi-oblidades.

Hérodiade tindrà com a atractiu principal, a més del
seu caràcter insòlit, el d'un repartiment excepcional,
encapçalat per Montserrat Caballé i el tenor Josep Car¬
reras, que tant va plaure al públic en la Carmen amb
què s'inaugurà aquesta temporada.

it ie it

Un altre gran artista «de casa nostra» i universal s'afe¬
geix a la brillantor d'aquestes representacions: l'excep¬
cional baríton Joan Pons, que acaba de triomfar també
al Liceu amb el seu inigualable Falstaff.

Atès l'interès que ha desvetllat aquesta conjunció es¬
tel·lar, s'han programat quatre representacions d'aques¬
ta òpera, perquè tots els torns puguin presenciar-la:
començarà el torn B, el divendres 30 de desembre; se¬
guirà el torn C, el 2 de gener, dilluns; en tercer lloc
hi haurà la representació del torn A, el dimecres 4 de
gener, i la darrera funció serà per al torn de tarda, el
diumenge 8 de gener.

* * *

L'atractiu d'aquestes representacions queda reforçat per
un quadre excel·lent de cantants en els papers secunda¬
ris, i per la direcció orquestral que correrà a càrrec de
Jacques Delacòte.



ENAOUESmHQElA
CñlXADE BARŒLCK^A

ÉS LÜNICA
CfilXAQBEREA.
Amb el Servei Caixa Oberta, Caixa de Barcelona

no tanca les seves portes durant les 24 hores del dia.
Perquè vostè pugui operar amb Caixa de Barcelona

a qualsevol hora de la tarda. De la nit. O de la matinada.
Aquí a prop. O a qualsevol punt de la ciutat. *

Servei Caixa Oberta de Caixa de Barcelona. Ja ho sap.
Quan vulgui i on vulgui. Vostè mana

CAIXA DE BARCELONA



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 Catalunya)
Montserrat Albet (Generalitat de Catalunya)

IHma. 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 Mareo
DIRECTOR D'ESCENARI: Dídae Monjo
ASSISTENTS MUSICALS: Jordi Giró

Miguel Ortega
Anthony Pappano
Javier Pérez Batista
Lolita Poveda

APUNTADOR: Jaume Tribó
CAP DE PREMSA I REL. PÚBLIQUES: 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: Constanei 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.

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

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

HÉRODIADE
Massenet

Montserrat Caballé
Dunja Vejzovic
Josep Carreras
Joan Pons
Roderick Kennedey
Downing Whitesell
Director d'orquestra: Jacques Delacôte
Director d'escena: Jacques Karpo
Director del cor: Romano Gandolfi
Director adjunt del cor: Vittorio Sicuri
Directora de Ballet-Coreògrafa: Assumpta Aguadé
Decoracions: Kristin Osmundsen
Vestuari: Kristin Osmundsen - Peris Hermanos

Divendres, 30 de desembre, 21 h., funció núm. 19,
torn B

Dilluns, 2 de gener, 21 h., funció núm. 20,
torn C

Dimecres, 4 de gener, 21 h., funció núm. 21,
torn A

Diumenge, 8 de gener, 17 h., funció núm. 22,
torn T

ARIADNE AUF NAXOS
R. Strauss

Montserrat Caballé
Celina Lindsley
Alícia Nafé
Downing Whitesell
Agnes Habereder
Ingrid Mayr
Georg Tichy
Hans Christian
Dieter Weller
Klaus Koening
Steven Kimbrough
Wolf Annel
Alfred Werner
Ernst Dieter Suttheimer
Tide Krekow
Director d'orquestra: János Kulka
Director d'escena: Mario Krüger
Producció: Staatsheater - Braunschweig (R.F.A.)
Funció de Gala
Dijous, 12 de gener, 21 h., funció núm. 23,
torn B

Diumenge, 15 de gener, 17 h., funció núm. 24,
torn T

Dimecres, 18 de gener, 21 h., funció núm. 25,
torn A
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