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BALLET REIAL DE FLANDES

El Koninklijk Ballet van Vlaanderen (Ballet Reial de
Flandes) és una institució coreogràfica fundada el 1969
sota el nom de Ballet van Vlaanderen transformat el
1976 en l'actual formació. Una de les més prestigioses
companyies coreogràfiques del moment, mena una ac¬
tivitat doble que pretén cobrir dues necessitats mani¬
festes tant en la pròpia dinàmica del grup com en el
públic al qual van dirigides. Distribuït en dues forma¬
cions, la primera s'encarrega de les temporades coreo¬
gràfiques arreu de Bèlgica, tant en l'àrea valona com
en la flamenca. Preparat per a assolir alts nivells inter¬
pretatius en tota mena de repertoris balletístics, ja si¬
guin clàssics o contemporanis, amb la col·laboració de
primeres figures tant belgues com estrangeres (com és
el cas de Jeanne Bradants, André Leclair, Aimé de
Lignière, Sir Frederick Ashton, el recentment traspassat
George Balantxin, Maurice Béjart, John Butler, Robert
Cohan, Nils Christe, John Cranko, Jiri Kylian i un llarg
etcétera), ha ofert un nombre considerabilíssim d'espec¬
tacles i ha estimulat així mateix la creació de més de
100 ballets, entre els quals cal esmentar Els patinadors
i Façana d'Ashton, Apollon Musagète, Allegro Brillante
i Concert barroc de Balantxin, Escena d'amor i ¿Seria
la mort? de Béjart, Després de l'Eden, Caleidoscopi i La
Péri de John Butler o The Rake's Progress de Dame
Ninette de Valois.

La segona s'encarrega de tres aspectes fonamentals de
la difusió dels valors balletístics del moment, col·labo¬
ració en les produccions operístiques a l'Òpera de Flan¬
des, sessions d'iniciació en les escoles per tal de des¬
vetllar en les joves generacions l'interès pel gènere, la
qual cosa els obliga a treballar sobre programes d'a¬
bast didàctic i de creació moderna, i representacions
de ballet per a joves on aquests poden intervenir en la
configuració del repertori i en el disseny coreogràfic i
escenogràfic dels espectacles.
L'encert d'aquesta doble tasca coreogràfica que menen
els responsables del Ballet Reial de Flandes és un motiu
més per a avaluar llur treball en les representacions que
ofereixen enguany a Catalunya.



Jeanne Brabante

Ballarina belga, coreògrafa i professora nascuda a An¬
vers el 25 de gener de 1920, estudià amb Lee Daan, Jurt
Joss, Sigurd Leeder i André van Damme, així com a
l'Escola de Ballet de Londres. Debutà com a coreògrafa
el 1939 al Dansensemble de Bradants i intervingué més
tard en les temporades del Teatre Reial Neerlandès, la
Reial Òpera flamenca i la Televisió Flamenca. El 1951
creà l'Escola de Ballet de la Reial Opera Flamenca
transformada el 1961 en Institut de Ballet de la Ciutat
d'Anvers. A poc a poc aconseguí de les autoritats del
seu país el suport necessari per a crear un Ballet Autò¬
nom, el Ballet de Flandes, dirigit per ella. És en posses¬
sió de nombrosos guardons relacionats amb el món del
ballet i ha creat valuosos espectacles d'enorme pres¬
tigi, tant als Països Baixos com arreu d'Europa.

Sir Frederick Ashton

Nascut a Equador el 1904, estudià amb Massin i Ram-
bert i s'estrenà com a coreògraf el 1926 amb A Tragedy
of Fashion. El 1928 ballà amb la companyia Rubinstein
i posteriorment treballà per al Ballet Club i la Camar-
go Society. Esdevingué director coreògraf del Vic-Wells
Ballet Society, que es transformà, successivament, en
Sadler's Wells i en Royal Ballet. Ha estat coreògraf in¬
vitat del Ballet Rus de Montecarlo, del Ballet de París,
del London Festival Ballet, del New York City Ballet,
del Ballet Reial Danès i del Ballet de La Scala i coreò¬
graf dels films Tales of Hoffmann (1950) i Tales of Bea¬
trix Potter (1971). No hi ha dubte que Frederick Ashton
ha aconseguit crear un estil coreogràfic propi, fet de
versatilitat, lirisme, musicalitat i sensible classicisme.
Entre les seves produccions, a més de la present, cal
comptar-hi Façade (1931), Les patineurs (1937), A Wed¬
ding Bouquet (1937L Homage to Oueen (1953), Romeo
and Juliet (1955), La fille mal gardée (1960), The Dream
(1964), Enigma variations (1968) i, més tard, A month in
the country (1976).



John Butler

L'autor de la coreografia de La Péri presentada en
aquest espectacle, és un nom molt conegut en el camp
del ballet internacional, present en bona part dels re¬
pertoris de les grans companyies. Ha actuat per al
New York City Ballet, l'American Ballet Theatre, TA-
merican Dance Theatre, els Grans Ballets Canadencs, el
Bathseva Dance Theatre de Harlem, el Nederlands Dans
Theater, el Reial Ballet de Flandes, el de TÒpera de
París i el de La Scala de Milà. Director en els més pres¬
tigiosos teatres de tot el món, ha col·laborat amb Gian
Cario Menotti a l'estrena mundial de El Consul a Broad¬
way i en la versió per a TV de Amahl i els visitants noc¬
turns. Ha establert també una creativa cooperació amb
els artistes Alexander Calder, Richard Lippold i Andy
Warhol i ha estat honorat amb el premi Diaghilev de
París i el títol de fill predilecte de Mississippi.

Jirí Kylian

Aquest ballarí i coreògraf txec nasqué a Praga el 21 de
març de 1947, ciutat en la qual inicià els seus estudis
artístics passant posteriorment al Royal Ballet School.
El 1969 debutà al Stuttgarter Ballet, entitat per a la qual
realitzà la primera coreografia l'any 1970. El 1976 esde¬
vingué director artístic del Nederlands Dans Theater.
És així com ha donat a llum nombroses coreografies
prestigioses entre les quals hi ha La catedral submer¬
gida, Kommen und gehen (sobre miisica de Béla Bar-
tók). Incantations (sobre música d'André Jolivet), Rüc-
kert ins fremde Lands (sobre partitura de Léos Janá-
cek), Verkldrte Nacht (sobre l'obra homònima d'Amold
Schonberg), Elegia (Dmitri Shostakovitx), etc.

Niïs Chrlste

Nascut el 30 de maig de 1949 a Rotterdam, estudià ba¬
llet des dels sis anys a l'Acadèmia de Ballet de Rotter¬
dam, i seguí més tard els ensenyaments d'Hanni Bouw-
man. En aquests anys combinà els estudis de ballet amb
els de flauta i guitarra clàssica, i es decidí posterior¬
ment per l'activitat coreogràfica. Als 17 anys esdevin¬
gué membre de la Nederlands Dans Theater, companyia
a la qual ha estat fidel al llarg de quinze anys, col¬
laborant amb importants ballarins i coreògrafs. El 1981
es féu creador independent, havent estat sol·licitades
les seves coreografies per distingides companyies d'àm¬
bit nacional i internacional.



George Balantxin

Nascut a Sant Petersburg el 1904 i mort a Nova York
el 1983, ha estat una de les figures més destacades de
la vida coreogràfica del present segle al costat d'altres
grans creadors d'origen rus com Lifar, Nijinski, etc.
Estudià a l'Escola de Ballet Imperial (després Soviè¬
tica) i s'estrenà com a coreògraf el 1923, i esdevingué el
principal col·laborador de Diaghilev en el darrer període
de creació d'aquest darrer (1925-1929), dels Ballets rus¬
sos de Montecarlo el 1932 i amb la seva pròpia com¬
panyia Les Ballets el 1933, any en què es traslladà als
Estats Units. És una de les figures de personalitat més
influent en el camp del ballet internacional. Autor de
personalitat molt definida, ha estat decisiu en l'evolu¬
ció del ballet contemporani i, a la vegada, el creador
de l'estil abstracte neoclàssic. Ha col·laborat amb els
més distingits compositors del present segle, en espe¬
cial amb Igor Stravinsky amb el qual creà valuosos es¬
pectacles coreogràfics.

Robert Cohan

Nascut a Nova York el 1925, ingressà a l'Escola Martha
Graham el 1949, passà a formar part de la seva com¬
panyia i fou el seu «partenaire» el 1950. Un cop esde¬
vingut director artístic del Contemporary Dance Trust
el 1967, Cohan ha menat la seva "ròpia companyia per
Amèrica, Israel i ha fet gires artístiques per tot el món
amb la companyia de la Graham. Tal volta l'episodi
més significatiu de la seva carrera fou la invitació el
1977 a col·laborar al American Dance Festival als Es¬
tats Units després de la seva temporada parisenca, en
la qual rebé apoteòsics aplaudiments i mencions dis¬
tingides pel seu treball. En l'actualitat, i després d'haver
estat supervisor del Bethseva Dance Company a Israel,
treballa intensament amb el London Contemporary Dan¬
ce Theatre.

André Leclair

Nascut a Brussel·les el 29 de gener de 1930, esdevingué
als dinou anys el principal ballarí del Théâtre de la
Monnaie de la capital belga i aconseguí, el 1956, el premi
Thorlet de l'Académie Française. Ha estat el principal
protagonista del Ballet del Segle xx de Maurice Béjart,
el coreògraf principal del Ballet de Flandes i ha dirigit
també nombroses òperes i ha cooperat amb el Bulga¬
rian Ballet Company i la TV de Sofia.



Un Martini
invita avivir ®arti n i
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BALLET REIAL DE FLAIMDES

LES RENDEZ VOUS

LA PÉRI

LA CATHÉDRALE EiUGLDUTIE

WHIMSICALITIES (Capricis)

Dilluns, 9 d'abril de 1984, a les 22 h.

Dimarts, 10 d'abril de 1984, a les 22 h.



LES RENDEZ-VOUS

Coreografia:
Sir Frederick Ashton

Música:

Daniel-François ■ E. Auber: L'Enfant Prodigue
Arranjament de Constant Lambert
Decoracions i Vestuari:
William Chappel
Luminotècnia:
Guido Canfyn

Repartiment:
Entrée des Promeneurs:

Maria Nicolaou, Thierry Coûtant, Chris Meyten,
David Campos Cantero, Martin Schônberg,
Kaatje Vereist, Sophie-Anne Séris, Laura-Elisabeth Green,
Fabienne Huygen, Veronica Altes, Carole Maguin,
Eyla Jeschke, Irma Van Westen, Cathérine Claereboudt,
Irène Sabas, Jacques Auburtin, Johan Van der Keilen,
Yves de Bouteiller, Jeffrey Fox, Jan Vandeloo,
Joan-Carles Fernandez

Pas de Quatre:
Vinciane Ghyssens, Sophie-Anne Séris,
Laura-Elisabeth Green, Fabienne Huygen

Adage des Amoureux:
Marina Nicolau, Thierry Coûtant
Pas de Trois:
Chris Meyten, David Campos Cantero, Martin Schônberg
Variation:
Marina Nicolaou

Pas de Six:

Jacques Auburtin, Johan Van der Keilen,
Yves de Bouteiller, Jeffrey Fox, Jan Vandeloo,
Joan-Carles Fernandez

Sortie de Promeneurs:
Tota la Companyia

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Violí concertino:
Jaume Francesch

Mestre Director:

Ferdinand Terby
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LA PÉRI

Coreografia:
John Butler

Música:
Paul Dukas

Decoracions i Vestuari:
Jean De Vuyst
Realització:
Andrée Marlière

Luminotècnia:
Guido Canfyn
Repartiment:
Mary-Celeste Hammel, Pavel Vokoun, Kaatje Verelst,
Laura-Elisabeth Green, Fabienne Huygen, Irène Sabas,
Sophie-Anne Séris, Veronica Altes, Peter Locke,
Jan Vandeloo, Andrew Stevens, Jeffrey Fox,
Joan-Carles Fernandez, Jacques Auburtin

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Violí concertino:
Jaume Francesch

Mestre Director:
Ferdinand Terby
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LA CATHÉDRALE ENGLOUTIE

Coreografia i argument;
Jiri Kylian
Mestre d'assaigs:
Ariette Van Boven

Música:
Claude Debussy
Decoracions i Vestuari:
Jiri Kylian
Luminotècnia:

Joop Caboort
Repartiment (dia 9 d'abril):
Chris Meyten, Marina Nicolaou, David Campos Cantero,
Daniel Rosseel

Repartiment (dia 10 d'abril):
Tatjana Berini, Chris Latré, Paul Vokoun,
Jan Willem De Roo

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Mestre Director:
Ferdinand Terby

WHIMSICALITIES (Capricis]

Coreografia:
Nils Christe

Música:

Georges Auric: «Les Fâcheux»
Vestuari:

Joop Stovvis
Luminotècnia:
Guido Canfyn
Repartiment:
Marina Nicolaou, Chris Meyten, Fabienne Huygen,
Mary-Celeste Hammel, David Campos Cantero,
Karel Vandeweghe, Jacques Auburtin,
Joan-Carles Fernandez, Sophie-Anne Séries,
Carole Maguin, Walter De Cock, Daniel Rosseel,
Use Schellens, Irma Van Westen, Jan Vandeloo,
Johan Van der Keilen

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Mestre Director:
Ferdinand Terby



 



LES RENDEZ-VOUS

Ballet amb música de Daniel-François Auber arranjada
per Constant Lambert, coreografia de Frederick Ashton.
Presentat per primera vegada a Londres el 5 de de¬
sembre de 1933 pel Sadler's Wells Ballet, fou recu¬
perat pel Ballet Reial de Flandes exactament cinquan¬
ta anys després de la seva estrena, ofert a Anvers el
16 de desembre de 1983. Inspirat en L'enfant prodigue
del músic francès, el coreògraf anglès ha tornat amb
aquest espectacle a una de les seves constants, la re¬
creació dels espais oberts en els quals es donen cita
diverses parelles; aquesta circumstància dóna peu a un
«divertissement» en el qual té lloc un seguit de troba¬
des que permeten combinacions coreogràfiques molt
encisadores. Hi podem trobar episodis per a ballarines
soles, brillants conjunts masculins, un «pas à trois» per
a un home i dues dones, un «pas à deux» en el millor
dels estils del ballet romàntic, així com esplèndids
passatges per a ballarina sola i per a solista masculí
en el qual aquest ofereix un bell repertori de giravolts
i altres exemples dels recursos coreogràfics virtuosís-
tics.
El programa és el següent: Entrada dels passejants. Pas
à quatre. Variació, Adagio dels enamorats («pas à
deux»), "Pas à trois". Variació, "Pas à six" i Sortida dels
passejants.



 



EXTRAORDINARI RECITAL
A RENEEICI DE LA

CREU ROJA

MONTSERRAT CABALLÉ
soprano

MIGUEL ZANETTl, piano

PROGRAMA

Gasparini, Stradella, Galuppi

Àries de l'edat d'or del bel canto

Bellini, Cherubini, Pacini, Mercadante i Rossini

Saint-Saens, Bizet, Mompou i Toldrà

DIVENDRES, 27 D'ABRIL DE 1984, A LES 22 H.

GRAN TEATRE DEL LICEU

Venda anticipada de localitats, a les oficines del Liceu, Sant Pau, 1
Tels. 318 92 77 - 301 67 87, d'il a 14 i de 16 a 19 h., tots el dies
feiners, a partir del 9 d'abril.
Preus de 2.000 a 350 ptes.



LA PÉRI

Un dels cèlebres ballets del segle xx, fou encarregat
per l'empresari rus Sergei de Diaghilev a Paul Dukas
en 1911 per tal d'incloure'1 a les temporades que aquell
menava a la capital parisenca. Problemes sorgits entorn
de la primera ballarina, Natalia Truhanova, triada per
Dukas i desconsiderada per Diaghilev n'impedí l'estrena,
que no tingué lloc fins al 1912, amb coreografia i llibret
d'Ivan Clustin i decorats de René Piot al Théâtre du
Chàtelet. A partir d'aquell moment han estat molt nom¬
brosos els coreògrafs que hi han tornat; s'hi destaquen
Léo Staats (1921), Frederick Ashton (1931), Serge Lifar
(1948) i la versió de John Butler per al Reial Ballet
flamenc que tingué lloc el 16 d'abril del 1983 a la Reial
Òpera Flamenca d'Anvers; aquest era el tercer treball
que aquest coreògraf realitzava per a aquesta compa¬
nyia i ha obtingut sempre un singular èxit per tractàr-
se d'un gran «pas à deux» amb acompanyament de cos
de ball.
El llibret ens transporta a la mitològica Pèrsia d'Ale¬
xandre el Magne, representat pel protagonista, el prín¬
cep Iskender, el qual, decebut dels plaers de la vida
i convençut de la seva propera mort, cerca la forma de
conservar la immortalitat. Amb aquesta intenció es di¬
rigeix al domini de les «peris», fades de la mitologia
persa, i descobreix en les mans d'una peri adormida la
flor de l'eterna jovenesa. El príncep en resta sobtada¬
ment enamorat i li pren delicadament la flor. El senti¬
ment pot més que el desig d'immortalitat i, seduït per
l'encís de la noia-fada, li retorna la flor i es deixa em-
metzinar per un petó que li roba tota possibilitat de
romandre eternament jove. La Peri es dissol lentament
com la llum que desprèn la flor de lotus i Iskender
resta sol, abandonat i condemnat a la mortalitat.
Musicalment trobem en La Péri la síntesi dels valors
orquestrals dels primers anys del segle xx, la influència
wagneriana, traduïda per les aportacions de l'escola
franco-belga encapçalada per César Franck, que troba
el seu millor exponent en l'escena de la Bacanal del
Tannhauser, les aportacions tímbriques i discursives de
l'impressionisme francès brodat minuciosament per De¬
bussy i una personal visió del compositor francès que
té un especial interès a descriure elements exòtics si¬
milars a algunes de les partitures del contemporani Ra¬
vel. Hi són presents dos temes principals, el que repre¬
senta Iskender, tema noble i greu que compta amb la
intervenció de les trompes, oboès i abundants decora¬
cions dels violins i el segon que evoca la figura de la
noia-flor, a càrrec dels violoncels i el corn anglès que
ens transporten a la voluptuositat orientalista pròpia de
la temàtica argumentai i estètica del ballet.



La natura és l'origen de totes les coses bones.

Yoghourts, flams, cremes, formatges...
—aliments frescos i naturals—



LA CATEDRAL SUBMERGIDA

Ballet creat per al Nederlands Dans Theater el 14 de
gener de 1975 a L'Haia i estrenat a Breda el 28 de març
de 1979, es basa en una llegenda bretona del segle V,
muntada sobre els suggeriments musicals de la parti¬
tura de Claude Debussy La cathédrale engloutie que
forma part de Tobra per a piano Préludes, llibre primer
(1909-1910); compta amb recepta coreogràfica i decorats
i vestuari de Jirí Kylian. Partitura i argument ens trans¬
porten a l'univers simbolista dels poetes francesos «fin-
de-siècle», en especial Verlaine (1844-1896); el poble
aixecà una catedral a la vora de la mar com a símbol
de la potència a la quai aquell havia de sotmetre's a
partir d'aleshores. Aquell, però, continuà menant una
vida molt impia i l'edifici fou cobert per les ones de la
mar. La llegenda sosté que de tant en tant la catedral
apareix al bell mig de les aigües, però només és visible
als ulls dels escollits. El mateix coreògraf ens avisa so¬
bre el sentit de la llegenda que no és altre que el de
palesar l'oposició permanent en la personalitat humana
entre allò que hom s'imposa i allò que en realitat rea¬
litza, és a dir, la inclinació a escapar de les lleis adme¬
ses per tothom, tret de caràcter que difícilment podrà
ésser eliminat de la personalitat humana.

WHIMSICALITIES

Aquest espectacle coreogràfic fou muntat sobre la par¬
titura de Georges Auric (1899-1983) Les fâcheux, ballet
encarregat per Diaghilev al compositor membre del
grup conegut pel nom de «Les Six» el 1922 i estrenat el
19 de gener del 1924 amb la CuMaboració de Bronislava
Nijinska en la coreografia i el paper de Lysandro, mes¬
tre de música. Whimsicalities fou estrenat a Gant el
28 de setembre de 1971 en el marc del Festival de Flan-
des i és un encadenament de moments alegres, de far¬
ses i d'episodis xocants que justifiquen el nom, derivat
del terme anglès «Whimsical», capriciós. Seguint els
principis inspirats en l'estètica de Jean Cocteau, presents
en l'obra d'Auric, que pretenia retornar a la música el
mèrit de la comunicació directa amb el seu possible pú¬
blic, desprenent-se de tot allò que necessités d'una pre¬
paració prèvia, el ballet Whimsicalities esdevé una obra
informal, sense argument, ple d'humor i que pretén con-
vertir-se en perfecte exemple de síntesi entre música i
moviment coreogràfic.



JORQUERÀ ISLNOS. PIANOS

Uxi sello

de ixicuestioiia.l3le g;a.ra<ii.tia.
en

MÚSICA

JORQUKRA. HNOS. PIANOS
• Avda. Feo. Cambó (Avda. Catedral), 10

Tels. 319 60 96 - 310 69 12

• Vía Layetana, 32-34
Barcelona-3



BALLET REIAL DE FLANGES

ALLEGRO BRILLANTE

SYMPHONY IN THREE
MOVEMENTS

MASQUE OF SEPARATION

VENUSBERG

Dijous, 12 d'abril de 1984, a les 22 h.
Divendres, 13 d'abril de 1984, a les 22 h.



 



(S)

ALLEGRO BRILLANTE

Coreografia:
George Balantxine
Música:
Peter Txaikovski
Concert núm. 3, en Mi major, per a piano i orquestra,
op. 75 (incomplet)
Mestre d'assaigs:
Patricia Neary
Repartiment:
Marina Nicoiaou, Thierry Coûtant, Sophie-Anne Séris,
Irma Van Westen, Laura-Elisabeth Green, Kaatje Vereist,
Peter Locke, Jeffrey Fox, Martin Schônberg,
Jan Vandeloo

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Mestre Director:
Ferdinand Terby

SYMPHONY IN THREE MOVEMENTS

Coreografia:
Nils Christe

Música:

Igor Stravinsky
«Symphony in three movements»
Decoracions i Vestuari:
Keso Dekker

Realització:

Stefan Schuller

Luminotècnia:

Joop Caboort
Repartiment:
Pavel Vokoun, Jan Wiiiem De Roo, Daniel Rosseei,
Karel Vandeweghe, David Campos Cantero
Martin Schônberg, David Kriigei, Jan Vandeloo,
Joan-Caries Fernandez, Andrew Stevens, Peter Locke,
Yves de Bouteiller, Chris Meyten, Irene Sabas,
Eyia Jeschke, Veronica Altes

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Mestre Director:
Ferdinand Terby
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MASQUE OF SEPARATION

Coreografia:
Robert Cohan

Mestre d'assaigs:
Moshe Romano

Música:
Burt Alcántara
«Masque of Separation»

Argument:
Robert Cohan

Decoracions:
Norberto Chiesa

Disseny del Vestuari:
Lucette Van Hool

Vestuari:
Norberto Chiesa

Repartiment:
El caos:

Chris Meyten (die 12), Kaatje Verelst (dia 13)
El guerrer:
Joan-Carles Fernandez

La mort:
David Campos Cantero
La nit:
Mary-Celeste Hammel (dia 12)
Sophie-Anne Séris (dia 13)
El dia:
David Krügel (dia 12), Jan Vandeloo (dia 13)
El dolor:
Chris Latré (dia 12), Lenka Jarosikova (dia 13)
Els dimonis:
Peter Locke, Bram de Lange, Walter De Cock,
Yves de Bouteiller (dia 12)
Peter Locke, Bram de Lane, Walter De Cock,
Jeffrey Fox (dia 13)
Les dones:
Veronica Altes, Laura-Elisabeth Green,
Cathérine Claereboudt, Irène Sabas, Carole Maguin,
Irma van Westen (dia 12)
Eyia Jeschke, Irma Van Westen, Annemie Rombaut,
Fabienne Huygen, Cathérine Claereboudt,
Laura Elisabeth Green (dia 13)

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Violí concertino:
Jaume Francesch
Mestre Director:
Ferdinand Terby



 



VENUSBERG

Coreografia:
André Leclair

Música:
Richard Wagner
«Tannhàuser»

Vestuari:
Joëlle Roustan

Decoració i Luminotècnia:

Roger Bernard
Repartiment:
Venus:

Sophie-Anne Séris
Tannhàuser:
David Krügei
Bacants:
Chris Meyten, Lenka Jarosikova, Mary-Celeste Hammel,
Irène Babas

Faunes:
Walter De Cock, Daniel Rosseel, Yves de Boutillier,
David Campos Cantero
Bacants:

Kaatje Vareist, Cathérine Claereboudt, Veronica Altes,
Eyla Jaschke, lise Schellens, Laura-Elisabeth Green,
Fabienne Huygen, Irma Van Westen
Faunes:
Walter De Cock, Yves de Bouteiller,
David Campos Cantero, Joan-Carles Fernandez

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Violí concertino:
Jaume Francesch
Mestre Director:
Ferdinand Terby
Piano solista:
Robert Groslot



 



pro musica

PATRONAT PRO MÚSICA DE BARCELONA

IV FESTIVAL D'ÒPERA
Dies 16 i 19 de maig

REQUIEM
de Verdi

Mirella Freni (16). Ghena Dimitrova (19)
Hanna Schwarz (16). Patricia Payne (19)
Josep Carreras (16). Lando Bartolini (19)

Martti Talvela (16 i 19)

Dies 26 i 31 de maig i 2 de juny
LA FANCIULLA DEL WEST

de Puccini
Plácido Domingo. Marilyn Zschau.

Silvano Carroll. Piero de Palma.

Dies 10. 13 i 16 de juny
LA FILLE DU REGIMENT

de Donizetti
Alfredo Kraus. Ruth Welting. Rosa Laghezza.

Roberto Coviello. Giancarlo Tosi

Dies 14, 17 i 20 de juny
DIE FLEDERMAUS

de Strauss
Mario Brell. Gundula Janowitz. Andrea Martin.

Yvonne Minton. Siegfried Jerusalem (14). Richard
Karczykowschky (17, 20). Wolfgang Schoene.

Melanie LJolliday.

GRAN TEATRE DEL LICEU
Venda d'abonaments: A les oficines del Gran Teatre del Liceu
(Tel. 318 92 77) fins al dia 27 d'abril.
Venda de localitats: A les taquilles del Liceu (Tel. 301 67 87)
a partir del dia 7 de maig.



m

ALLEGRO BRILLANTE

Producció del cèlebre coreògraf d'origen rus George
Balantxin inspirada en el Concert núm. 3, en Mi bemoll
major, per a piano i orquestra, op. 15, de Piotr Txai-
kovski, obra inacabada i de menor difusió que els al¬
tres dos concerts pianístics, fou estrenada el primer de
març de 1956 pel New York City Ballet a l'esmentada
ciutat americana. La primera interpretació a càrrec del
Reial Ballet de Flandes va tenir lloc a Hasselt el 12 de
febrer de 1982. Es tracta d'un espectacle per a dos ba¬
llarins principals acompanyats per quatre parelles que
es mouen sobre una suggèrent referència musical que
posa a prova l'alt nivell tècnic i l'impacte del virtuosis¬
me dels participants.

SIMFONIA EN TRES TEMPS

Espectacle coreogràfic ideat per Nils Christe sobre la
partitura de Igor Stravinsky Simfonia en tres temps,
escrita en els anys de 1942-1945, en plena contesa mun¬
dial, circumstància que no és aliena al contingut dels
referents programàtics de l'obra tot i que el compositor
no volgué acceptar cap mena de programa. Aquestes
referències han estat emprades per l'autor de la coreo¬
grafia per tal d'introduir l'espectador en un univers de
tensions, de situacions canviants, de desesperació, de
dolor i de sobtada tranquil·litat.



Mientras existan
personas como
usted,existirán

coches como éste.

VOLVO
Seguro atodo riesgo.
Volvo Concesionarios, S.A.

Urgeíl, 259 (sota la Diagonal). Barceiona-36 Tels .23904 83-239 2643

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

Con un nivel de equipamiento luera de
serie.

Con siete modelos diferentes para ma^r
libertad de elección: motores de carburación,
inyección,diesel 6 cilindróse turbo-gasolina.

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

es el Volvo 240. Un coche de
leyenda. Con un estilo y una personalidad,

|x)r encima del tiempo.
Un coche que avanza. Que incorpora en

lodos sus modelos las últimas innovaciones
lecnológicas. racionalizando la conducción
1/ aumentando su economía. Un motor
|-.apaz de arrancaradmiración al ponerse de
l)a 100 Km/h. en sólo9 segundos. Precio desde2.126.000 pts. F.F.

Sedán 4 puertas o ranchera.
Coches duros y s^uros. Con una expec¬

tativa de vida de 19,3 años y una seguridad
a toda prueba.

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



MÀSCARA DE SEPARACIÓ

Ballet de Robert Cohan inspirat en la música de Hurt
Alcántara del mateix títol representat per primera ve¬
gada a Anvers pel London Contemporary Dance Thea¬
tre '75 el 6 d'octubre de 1979. Obra de vinculacions es¬

tètiques contemporànies, compta amb la participació
de personatges que configuren diversos arquetipus, El
Caos, El Guerrer, La Mort, La Nit, El Dia, El Dolor, Els
Dimonis i les Dones, els quals es mouen en un univers
caòtic en què apareix definit el mite de la separació i
la pèrdua. Es tracta de la història de l'eterna separació
d'alguna cosa, un guerrer perd la vida, una papallona
les ales, l'obscuritat es confon amb la llum, l'home re¬
nuncia al dolor i a la pena, presentada com una tra¬
gèdia grega amb episodis d'especial efecte coreogràfic
en la qual hi ha l'heroi i el cor. L'obra està concebuda
com a espectacle obert a moltes interpretacions, de ma¬
nera que l'espectador pot deixar-se endur per la tensa
dinàmica del desenvolupament i fer-se la seva pròpia
idea del missatge.

VENUSBERG

Tot bon afeccionat a l'òpera i en especial a Wagner co¬
neix l'argument del Tannhàuser, el cavaller que viu ro¬
dejat dels encisos del domini de Venus, la deessa de l'a¬
mor pagà, dels quals decideix fugir i sol·licitar el perdó
papal. L'episodi operístic té una partitura amb distin¬
gits elements coreogràfics que han estat aprofitats pel
coreògraf del present espectacle, André Leclair, per a
muntar un ballet que fou estrenat al Festival van Vlaan-
deren, a Gant, el 26 de setembre de 1983, dedicat a Re-
naat Verbruggen, antic director de l'òpera d'Anvers. El
Venusberg és dividit en tres seccions, «Obertura», «Ba¬
canal» i «Cant de les sirenes» que segueixen de prop el
desenvolupament dramàtic de l'òpera wagneriana. Dan¬
ses voluptuoses es formen, les parelles es lliguen mate¬
rialitzant la febre del desig i, al bell mig, Venus domina
l'escena retenint Tannhàuser com a presoner de l'encís.



 



EL CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU amb
la col·laboració extraordinària del British Council

en el 50 Aniversari de la seva fundació, presenta el

LONDON CONTEMPORARY
DANCE THEATRE

Directors: ROBERT COHAN, SIOBHAN DAVIES,
JANET EAGER.

Ballarins: Christopher Bannerman
Darshan Bhuller
Paul Douglas
Saille Estep
Anca Frankenhaeuser
Linda Gibbs
Anita Griffin
Patrick Harding-lrmer
Tamsin Hickling
Celia Hulton

Jayne Lee
Jonathan Lunn
Julian Moss

Lauren Potter

Michael Small
Kenneth Tharp
Anne Went
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EL LONDON CONTEMPORARY DANCE THEATRE

Com és sabut, des de fa força anys Londres és consi¬
derat un dels centres més destacats del ballet mundial.
Aquesta sòlida reputació ja estava ben establerta molt
abans dels anys 60, però tenia una base gairebé exclu¬
sivament clàssica. Tant és així que, quan l'any 1954 apa¬
regué a un escenari londinec la companyia de ballet de
Martha Graham, ni el públic ni la crítica mostraren
prou interès com perquè el nou estil de dansa que prac¬
ticava la companyia fos plenament apreciat.
Amb tot, aquestes actuacions feren un convers: Robin
Howard, el qual, juntament amb Lord Harewood, s'o¬
cupà de preparar una nova sèrie d'actuacions del ballet
de Martha Graham a Londres, el 1963, que aquest cop
sí que obtingueren un èxit multitudinari.
Robin Howard, preocupat per la manca de tradició bri¬
tànica en aquest camp es decidí a entrar en contacte
amb Martha Graham durant aquesta segona sèrie d'ac¬
tuacions i s'interessà per les possibilitats que hi havia
per fer estudiar alguns ballarins britànics a la seva es¬
cola de Nova York. Howard s'ocuparia de trobar la fi-
nançació dels viatges i l'estada i Martha Graham es
comprometia a cobrir el cost de l'ensenyament. Howard
pogué muntar una modesta fundació que s'ocupés d'a¬
questes despeses i abans de la fi d'aquell mateix any
1963 els primers ballarins britànics arribaven a Nova
York.
L'experiment tingué un gran èxit i molts d'aquests ba¬
llarins se situaren ràpidament als Estats Units; això féu
pensar a Robin Howard que seria més interessant que
els ballarins fossin educats al propi país i invertir els
termes: que els principals professors de la companyia
de Martha Graham fessin classes en qualitat de profes¬
sors invitats, en tandes de tres mesos i participessin
després en una operació conjunta amb el Royal Ballet
—una setmana titulada «Ballet per a tothom» que s'or¬
ganitzà el 1965 a Stratford-upon-Avon, al Theatre Royal,
i en la qual s'exhauriren totalment les localitats. Era
evident que hi havia un interès per aquest tipus de ba¬
llet i de tal manera que les classes foren represes amb
un calendari continu.
El 1967 tres figures destacades de la Martha Graham
Company anaren a Londres com a professors invitats:
Robert Cohan, Robert Powell i Noemi Lapzeson; les



©:

classes tingueren lloc a les noves instal·lacions de Ber-
ners Place, creades sota el nom de London School of
Contemporary Dance, finançades per la fundació de
dansa contemporània creada per Howard.
Aquell any l'Arts Council de la Gran Bretanya va finan¬
çar quatre representacions de dansa al Adeline Genee
Theatre d'East Grinstead amb la participació dels tres
artistes i professors esmentats juntament amb uns
quants dels estudiants que s'estaven formant a l'escola.
Aquestes foren les primeres representacions del Con¬
temporary Dance Group. Alhora, Robert Cohan deixà
de viatjar regularment a una banda i l'altra de l'Atlàn¬
tic per establir-se a Londres com a Director Artístic de
la fundació de dansa contemporània i de totes les seves
activitats, que anaven en augment.
L'any 1969 l'escola i la companyia es traslladaren a The
Place, un edifici que els donà un espai més ampli per
a Testudi, amb un teatre i un restaurant. D'ençà d'a¬
quell any el London Contemporary Dance Theatre no
ha fet més que créixer i enfortir-se cada cop més. La
primera temporada al Sadler's Wells Theatre de Lon¬
dres tingué lloc el 1973, i encara que durà una setmana,
només, causà un impacte extraordinari. Actualment la
companyia té dues temporades anuals al Sadler's Wells
i a més fa, ocasionalment, temporades de taller en el
seu propi Place Theatre. Fan gires extenses que els duen
per tot el Regne Unit i també a Testranger: el 1980,
per exemple, van visitar França, Suïssa, Itàlia, Àustria,
Xipre, Grècia, Turquia i Iugoslàvia. D'ençà del 1980 la
companyia ha visitat a més, Polònia, Canadà, els Estats
Units i Finlàndia, on participaren en el Festival d'Hèl¬
sinki.

Robert Cohan, director

Robert Cohan ingressà a l'escola de Martha Graham
l'any 1946, i quatre mesos després ja formava part de
la companyia de dansa. El 1950 ja era «partenaire» de
Martha Graham i ballà amb la companyia per tot el
món, a més de dur a terme activitats de direcció i co¬
reogràfiques. El 1967 anà invitat a Anglaterra a diri¬
gir cursos de ballet contemporani als estudiants angle¬
sos de la fundació creada per fomentar la dansa con-



temporània; de l'experiència nasqué ei London Contem¬
porary Dance Theatre (1969); des d'aleshores Robert
Cohan i el seu equip han actuat a més de cinquanta ciu¬
tats importants de tot Europa, Sudamèrica, el Nord
d'Àfrica, els BUA i el Canadà. Robert Cohan ha meres¬
cut nombroses distincions internacionals, com el premi
Evening Standard (1975), el nomenament de membre
honorari de la Universitat de York, Toronto, 1977, i
el de l'espectacle de ballet més destacat, atorgat per
la Societat dels Teatres del West-End londinenc, el
1979. Ha pres part en el Seminari Internacional sobre
la Bíblia i la Dansa, amb el London Contemporary Dan¬
ce (1979). La televisió britànica ha enregistrat diverses
de les seves coreografies programades recentment per
la BBC. Actualment Robert Cohan és considerat un

dels «grans» de la dansa mundial.

Siobhan Davies, coreògrafa titular

Nascuda a Londres el 1950, estudià a l'Art School i al
London Contemporary Dance School, fins que optà per
aquesta darrera i participà en les primeres actuacions
del Contemporary Dance Group que havia de donar
lloc a la companyia actual, l'any 1969. D'ençà del 1971
ha estat coreògrafa de la companyia i esdevingué coreò-
grafa-adjunta el 1974. Un any abans havia ampliat es¬
tudis a Amèrica del Nord.
D'aquests anys daten les seves primeres coreografies
per altres grups, com el Ballet Rambert (1969: Celebra¬
tion), la London Weekend Television, etc. La Greater
London Arts Association premià el seu treball amb un
trofeu de dansa. L'any següent creà el seu propi grup:
Siobhan Davies and Dancers, per al qual ha actuat i
ha escrit coreografies com «Standing Waves» i «Plain
Song». El 1982 formà el gnip Second Stride juntament
amb el coreògraf i ballarí australià Ian Snink i altres.
El grup actuà als EUA i al Festival d'Edimburg. El
gener de 1983 va crear un departament de dansa del
London Contemporary Dance Theatre per a fer gires de
primavera per diverses ciutats, i el mateix any tornà
a participar en les activitats de Second Stride amb la
creació d'un nou ballet: Minor Characters. Recentment
ha estrenat la seva darrera obra per a la companyia:
New Galileo (febrer de 1984), que forma part dels es¬
pectacles que presenta el grup en aquesta primera visita
a Barcelona.



Christopher Bannerman, coreògraf i ballarí

Christopher Bannerman nasqué i fou educat a Toronto,
Canadà. S'interessà per la dansa durant els seus estu¬
dis universitaris i guanyà una beca per ingressar al
National Ballet School i en acabar els estudis passà al
National Ballet of Canada en el qual ballà durant tres
anys, a més de realitzar coreografies per al taller de la
companyia. El 1972 la deixà i emprengué un viatge de
dos anys per Tïndia i el SE d'Àsia. Després passà a
Anglaterra on, interessat per la dansa contemporània,
ingressà a la London Contemporary Dance School des
d'on passà a la companyia d'aquesta institució (1975).
Des d'aleshores ha ballat en multitud de programes i
ha creat un considerable nombre de coreografies, la
darrera de les quals presenciem aquí: Cansó Trobar
(1983), basada en temes de la miísica i poesia trobado¬
resca provençal.

Tom Jobe, coreògraf

Tom Jobe nasqué a Las Vegas el 1953 i fou educat a
Missouri. S'inicià en el ballet a la Southern Methodist
University de Dallas, Texas, a 18 anys, i es formà amb
Toni Beck. Passà a Anglaterra el 1974 a estudiar a la
London Contemporary Dance School; mentrestant par¬
ticipà en diverses activitats de grups de dansa i fou
co-fundador de TExtemporary Dance Company que ac¬
tuà al Festival d'Edimburg del 1976. Un any abans havia
ingressat al London Contemporary Dance Theatre i d'a¬
leshores ençà obtingué papers importants en nombrosos
ballets, a més d'impartir classes i treballar en el camp
coreogràfic.
Del 1979 al 1981 tornà als EUA on participà en múltiples
activitats, des de preparar un espectacle coreogràfic
per a un local d'espectacles de ciència-ficció musical
(Live at Crystal Six) fins a la participació coreogràfica
en el film Time Bandits («Els bandits del temps»). En
tornar a Anglaterra participà en programes televisius
i reingressà en el London Contemporary Dance Theatre
per al qual creà noves coreografies. Una de les darre¬
res, Run Like Thunder («Corre com el tro»), que pre¬
senciarem al Liceu, fou estrenada a la tardor del 1983
i serà programada per la televisió britànica. Canal 4,
l'estiu vinent.
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Rotex Day-Date

Oro de 18 quilates. Caja Oyster hermética hasta 50 metros de
profundidad. Cronómetro oficialmente certificado. Corona Twinlock
atornillada a la caja. Automático. Fecha y día de la semana con todas
sus letras.

Este es elRolex Day-Date. Un reloj de inconfundiblepersonalidad
elegido por los hombres que sólo pueden permitirse lo mejor.

Y es lógico. Rolex ha estado siempre en vanguardia del progreso
de la moderna industria relojera. Decir Rolex es hablar de uno
de los mejores relojes del mundo. Pero también es mencionar el fruto
de una tradición relojera que data de varias generaciones.

Un Rolex Oyster. Adquiéralo únicamente en un Concesionario
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ROLEX



LONDON CONTEMPORARY
DANCE THEATRE

CAIMSO TROBAR (1983)

AGORA (1984)

RUIM LIKE THUNDER (1983)

Diumenge, 29 d'abril de 1984, a les 18 h.
Dilluns, 30 d'abril de 1984, a les 22 h.

Dimecres, 2 de maig de 1984, a les 22 h.



CANSO TROBAR (1983)

Coreografia;
Christopher Bannerman
Música:
Arranjament de Martin Best i reaiitzada
per Barrington Pheloung
Dissenys:
Antony McDonald
Ajudant:
Jock Scott

Coordinadora:
Sarah Harris

Vestuari:
Diana Belli / Annie Guyon
Disseny luminotècnic:
Mark Henderson

Conjunt instrumental de Renaixement, compost per:
Dave Tosh, Nicola Lewis, Cathy Lewis, Dave Heath,
Colin Downs, Barrington Pheioung

1) Rassa, tan creis (Bertran de Born 1140-1210):
Jonathan Lunn, Lauren Potter, Paul Douglas,
Anna Went, Kenneth Tharp, Jayne Lee,
Celia Hulton, Julian Moss, Anita Griffin,
Michael Small, Sallie Estep, Darshan Bhuller

2) Cantiga (Anònim espanyol, segle xiii):
Tota la Companyia

3) Plang (Anònim provençal):
Lauren Potter, Jonathan Lunn

4) Au temps d'auost (Francès, segle xiii):
Anne Went, Paul Douglas, Jayne Lee,
Kenneth Tharp

5) Chanson do-lh mot son plan e prim
(Arnaut Daniel 1180-1200):
Celia Hulton, Julian Moss

6) Lauda Novella (Anònim italià, segle xiii):
Anita Griffin, Michael Small

7) La Pastourelle et son Seigneur
(Anònim provençal):
Anca Frankenhaeuser, Patrick Harding-lrmer

8) Vers; Ja mais non er

(Giraut Riquier 1230-1292):
Sallie Estep, Darshan Bhuller

9) Lamento di Tristan (Italià, segle xiii):
Tota la Companyia

10) Rassa, tan creis (Bertran de Born 1140-1210):
Tota la Companyia



 



AGORA (1984)

Coreografia:
Robert Cohan

Música:
J. S. Bach
Chaconne en re menor

Concert de Brandenburg, num. 6
Decorats:
Norberto Chiesa

Disseny luminotècnic:
Mark Henderson

Intimations: Chaconne en re menor:

Christopher Bannerman, Darshan Bhuller, Linda Gibbs,
Celia Hulton

Chasm:
Patrick Harding-Irmer, Anca Frankenhaeuser,
Julian Moss, Anne Went, Kanneth Tharp, Jayne Lee,
Jonathan Lunn, Tamsin Hickling
Hymn: Concert de Brandenburg, núm. 6
Allegro:
Sallie Estep, Michael Small, Lauren Potter, Paul Douglas,
Linda Gibbs, Darshan Bhuller, Celia Hulton,
Christopher Bannerman

Adagio:
Anca Frankenhaeuser, Patrick Harding-Irmer, Jayne Lee,
Julian Moss, Anne Went, Jonathan Lunn,
Tamsin Hickling, Kenneth Tharp
Allegro:
Tota la Companyia

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Violí concertino:

Josep M.' Alpiste
Mestre Director:

Barrington Pheloung



 



RUN LIKE THUNDER (1983)

Coreografía:
Tom Jobe

Música:

Barrington Pheloung
Dissenys:
Paul Dart

Disseny luminotècnic:
Peter Mumford

Ballarins:
Anne Went, Anita Griffin, Michael Small, Sallie Estep,
Darshan Bhuller, Lauren Potter, Jonathan Lunn,
Jayne Lee, Paul Douglas

(GRAVACIÓ DEL LCDT)



 



CANSÓ TROBAR (CANÇÓ TROBAR) (1983)

El títol d'aquest ballet al·ludeix a la recerca que els tro¬
badors provençals duien a terme per «trobar» la cançó
més indicada per a cada circumstància, fet del qual
deriva precisament llur nom de «trobador». Martin Best
arranjà la música (realitzada per Barrington Pheloung)
treta de diverses cançons trobadoresques occitanes, ita¬
lianes i franceses i hi inclogué també una cantiga anò¬
nima hispànica del segle xiii. El resultat fou un ballet
summament atractiu en el qual hom contrasta el món
medieval amb l'expressió contemporània dels ideals dels
trobadors: la poesia, l'amor, la naturalesa i la pròpia
dansa. El ballet és dedicat a Sara Haig.
La coreografia és de Christopher Bannermann. Per tal
de mantenir la fidelitat a la música de l'època, la realit¬
zació musical ha estat feta amb instruments diversos de
l'època a què corresponen les diferents cançons. La du¬
rada aproximada d'aquest ballet és d'uns 25 minuts.

ÀGORA (1984)

Aquest ballet, amb coreografia de Robert Cohan —una
de les seves darreres creacions— duu música de Johann
Sebastian Bach extreta de la Xacona en re menor i del
darrer dels sis Concerts de Brandeburg, seleccionada
per Barrington Pheloung.
«L'escena ens situa a la plaça del mercat d'una ciutat
de la Grècia clàssica. Veiem els déus nostres i els d'al¬
tres. Aquí podem veure també els primers llibres de fi¬
losofia; l'arena pels combats cos a cos i la plataforma
de la dansa; l'esclau immòbil a terra i els fabricants de
garlandes.
Els cossos són com oracles. Aquí hi ha una pedra tren¬
cada que anuncia, com ho feien les pedres del sisè se¬
gle abans de Crist: «Jo sóc una nedra limítrof de l'À¬
gora» Agafa-la: te la dono. Un sol so reuneix tots aquests
significats. Un espai humà sota l'ombra del magraner
—roig intens— abasta tot aquest destí, dolor, esperan¬
ça. El món clàssic és ruïna dins de nosaltres; brillant¬
ment emmarcat però és terra: un lloc on comencen les



carreteres i les paraules. Pots pronunciar-ho com vul¬
guis. Les síl·labes són lliures». Així descriu Ruth Padel,
més com a ambient que com a narració, el sentit d'a¬
quest ballet, que es desenvolupa en sis breus temps
que s'indiquen a continuació; els tres primers duen un
lema.
El primer. Intimations, du com a lema una frase d'He-
ràclit, fisòsof grec del 500 a C.: «El Senyor que té per
oracle el de Delfos ni parla ni amaga: dóna senyals».
La música d'aquest primer temps és de la Xacona en re
menor de J. S. Bach.
El segon. Chasm, també duu unes frases d'Heràclit: «La
Sibil·la amb la boca embogida pronuncia coses sense
gràcia, sense ornaments, sense perfum; la seva veu ar¬
ribarà a sentir-se d'aquí a mil anys...». La música és
encara de la Xacona de Bach, com també ho és la del
tercer temps.
El tercer. Hymn, duu unes frases del poeta grec Gior-
gios Seferis (1900-1972): «Canta, petita Antigona, canta,
oh, canta... Decora els teus cabells amb les espines del
sol, noieta fosca...».
Els tres darrers moviments corresponen als del Concert
de Brandeburg núm. 6, de J. S. Bach: «Allegro», «Ada¬
gio», «Allegro».
La durada d'aquest ballet és d'aproximadament 40 mi¬
nuts.

RUN LIKE THUNDER (CORRE COM EL TRO) (1983)

t Aquest ballet duu coreografia de Tom Jobe i música de
Barrington Pheloung, basada en material temàtic d'es¬
til tret de la música de dansa de les places, a la zona
dels Apalatxes, als EUA, i el material de la dansa és
també basat en el mateix ethos. Aquesta música ha
estat realitzada íntegrament per una computadora, la
computadora musical «Eairlight», als estudis de la Uni¬
versitat de la Ciutat de Londres per l'enginyer R. J.
Attree i interpretada digitalment per la computadora.
La durada d'aquest ballet és d'uns 23 minuts, aproxi¬
madament.
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LONDON CONTEMPORARY
DANCE THEATRE

STABAT MATER (1975)

NEW GALILEO (1984)

CLASS (1975)

Dijous, 3 de maig de 1984, a les 22 h.
Divendres, 4 de maig de 1984, a les 22 h.

Dissabte, 5 de maig de 1984, a les 22 h.
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STABAT MATER (1975)

Coreografia:
Robert Cohan

Música:
Antonio Vivaldi

Dissenys:
Charter

Luminotècnia:

John B. Read

Ballarins:
Linda Gibbs, Anca Frankenhaeuser, Anita Griffin,
Sallie Estep, Tamsin Hickling, Celia Hulton, Jayne Lee,
Lauren Potter, Anne Went

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Mestre Director:

Harrington Pheloung

NEW GALILEO (1984)

Coreografia:
Siobhan Davies

Música:

John Adams

«Phrygian Gates»
Disseny i Luminotècnia
David Buckland i Peter Mumford

Músic:
Eleanor Alberga
Ballarins:
Jayne Lee, Jonathan Lunn, Sallie Estep, Darshan Bhuller,
Linda Gibbs, Michael Small, Lauren Potter,
Patrick Harding-lrmer

(GRAVACIÓ DEL LCDT)



CLASS (1975)

Coreografia:
Robert Cohan

Música:
John Keiiehor

Dissenys:
Charter

Luminotècnia:
John B. Read

Ballarins:
Tota la Companyia

(GRAVACIÚ DEL LCDT)



 



STABAT MATER (1975)

Aquest ballet, amb coreografia de Robert Cohan, es
basa en el Stabat Mater de Vivaldi, peça que forma
part de la fins ara relativament poc coneguda producció
religiosa del cèlebre compositor venecià, escrita sobre
el poema de Jacopone da Todi.

«Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrymosa
dum pendebat Filius...»

Eia Mater, fons amorisl
Me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.»

«La Mare, dolorosa, s'estava
al costat de la Creu, plorosa
mentre en penjava en el seu Fill...»

Sí, Mare, font de l'amor!
Fes que senti la força del dolor
per tal que pugui plorar amb tu.»

Jacopone da Todi

Robert Cohan escriu, sobre aquesta coreografia seva;
«El motiu d'haver coreografiat aquest Stabat Mater rau
en la primera línia d'aquest text. Em va commoure pro¬
fundament el concepte de romandre activament, dreta,
en silenci i sentint dolor. Per a mi totes les dones re¬

presenten parts de l'experiència de Maria més que no
pas unes meres companyes seves.»
La durada d'aquest ballet és d'uns 24 minuts, aproxi¬
madament.



NEW GALILEO (EL NOU GALILEU) (1984)

Aquest ballet, estrenat recentíssimament pel London
Contemporary Dance Theatre (febrer de 1984), és la dar¬
rera creació de la coreògrafa titular de la companyia,
Siobhan Davies, basada en Tobra Phrygian Gates del
compositor John Adams.
El ballet té una durada aproximada d'uns 25 minuts,
minuts.

CLASS (CLASSE) (1975)

Obra basada en una partitura de Jon Keliehor, i amb
coreografia de Robert Cohan, és una presentació en
forma coreogràfica de tos els moviments i els esque¬
mes de treball que s'empren en les classes diàries de
tècnica del ballet que es fan a la companyia. La utilitat
bàsica d'aquest material és la de reforçar, coordinar i
donar forma al cos del ballarí o ballarina. El material
dels moviments també mostra la transició que hi ha
hagut en els diversos anys que han passat des que vam
començar a treballar amb la tècnica de Martha Graham,
l'any 1967.
La durada d'aquest ballet és aproximadament d'uns
30 minuts.



Lim A St H AC I I I

A los 40 años su piel necesita
algo más que grandes promesas

Hste PS un tnoinenio importante en

su vida. lia ganado en madurez v

serenidad, se lia vuelto usted más

e.xigente. \ también su pie! se ha
vuelto más exigente.
Por eso. ahora necesita una atención

muv especial v un cuidado
intensivo.

Si no la cuida, su piel perderá su

elasticidad v frescura, debido a la

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

sólo una gran promesa, sino el

controlado las pruebas clínicas v

han comprobado su poder para ^
estimular la regeneración de la
epidermis.
Para que usted pueda pre.star una

atención especial a las necesidades ^

especificas de su piel, la Linea
Suractif presenta tres niveles de
tratamiento: cuidados básicos,

cuidados especiales v cuidados
intensivos. No puede usted obtener
mejores resultados. Ni debe aceptar
menos.

/ANCASTEI<

/\\C.ASTtl<
SURACTIt-

resultado de más de 20 años de

investigación en el desarrollo de la
eficacia de un agente activo, único
en cosmética: el retino! hidrosoluble.

Eminentes dermatólogos han



DISCOGRAFIA

La present discografia inclou només una selecció de
les principals versions completes de les obres integrals
representades en aquests programes. S'hi indiquen els
intèrprets, l'orquestra, el cor i el director, així com
l'any aproximat de l'enregistrament.

LA PÉRI de Paul Dukas

1978 COLUMBIA MASTERWORKS SET (U.S.) CM 113
Orquestra del Conservatori de París. Dir.: Philippe
Gaubert.

1978 ODEON 0-123750/L
Orquestra de Colònia. Dir.: Gabriel Pierné.

1980 RCA ZL 30534 AW
Orquestra Nacional de la Ràdio-Televisiò Fran¬
cesa. Dir.: Jean Martinon.

1982 DECCA SDD 293
Orquestra de la Suisse Romande. Dir.: Ernest
Ansermet.

LA CATEDRAL SUBMERGIDA
de Claude Debussy (Preludi núm. 10 per a piano)

1977 VICTOR V 7304
Olga Samaroff.

1978 VICTOR V 7242 X
Arthur Rubinstein.

1980 ARCHIV 200282-241
Jòrg Demus.



LES FÂCHEUX de Georges Auric

1981 FESTIVAL 2 CFG 60019

Orquestra i cor de l'Òpera de Montecarlo. Dir.:
Igor Markevitch.

CONCERT PER A PIANO I OROUESTRA NUM. 3, EN
Ml BEMOLL MAJOR, OP. 75
de Pjotr lllch Txaikovski

1978 ARCHIV M 87241 K
Emil Gilels. New Philharmonic Orchestra London.
Dir.: Lorin Maazel.

1980 METRONOME MUSIK GMBH HAMBURG (MET)
MET 140140
Werner Hass. Orquestra de l'Òpera de Monte¬
carlo. Dir.: Eliahu Inbal.

1980 CBS 61821
Gary Graffman. Philadelphia Orchestra. Dir.: Eu¬
gène Ormandy.

SIMFONIA EN IRES TEMPS (1945)
d'Igor Stravinsky

1980 DECCA 6.41590 AN
Orquestra de la Suisse Romande. Dir.: Ernest
Ansermet.

1980 CBS GM 31
Orquestra Simfònica de Columbia. Dir.: Igor
Stravinsky.



VENUSBERG-BACCHANALE de Richard Wagner

1978 EMI 065-02603 Q
Orquestra Filharmònica de Berlín. Dir.: Herbert
von Karajan.

1979 DECCA 6.41524 BH
Orquestra Filharmònica de Viena. Dir.: Sir Georg
Solti.

1981 DECCA 6.42217 AH
Orquestra Simfònica de Londres. Dir.: Erich
Leinsdorf.

CONCERT DE BRANDENBURG NUM. 6, BWV 1051
de J. 8. Bach

1979 DG 2709016 IMS
Orquestra Filharmònica de Berlín. Dir.: Herbert
von Karajan.

1980 PHILIPHS 6769058
Academy of St. Martin-in-the-Fields. Dir.: Neville
Marriner.

1980 DECCA 6.35142 DX
Stuttgarter Kammerorchestra. Dir.: Karl Miin-
chinger.

1981 ARCHIV XD 80386 K
Ars-rediviva-Ensemble de Praga. Dir.: Karl Miin-
chinger.

1982 CBS 79227
Collegium Aureum. Dir.: Carlos Paita.

1983 TELEFUNKEN 6.35043 DX
Concentus Musicus de Viena. Dir.: Nikolaus Har-
noncourt.



 



PARTITA PER A VIOLÍ NÚM. 2, EN RE MENOR,
BWV 1002
de J. S. Bach (Chacona)

1979 PHILIPS 6770950
Félix Ayo, violí

1982 RCA RL 42324
Jascha Heifetz, violí.

STABAT MATER de Vivaldi

1955 BELTER 30156
Margarete Bence. Orquestra i cor Pro Música de
Stuttgart. Dir.: Heinrich Sailer.

1977 DECCA DSL 0506
James Bowman. Academy of Ancient Music. Dir.:
Christopher Hogwood.

1978 TELEFUNKEN 6.41256 AW
Aafje Heynis, Mariella Sorelli. I Solisti di Milano.
Dir.: Angelo Ephrikian.

1979 DISCO CENTER KASSEL
DC HUM 11 750
Livia Budai. Franz-Liszt-Kammerorchestra. Dir.:
Frigyes Sándor.

1980 CHRISTOPHORUS VERLAG FREIBURG
CHR SCGLX 73889
Friederike Sailer, Margarethe Bence. Orquestra
de Stuttgart. Cor Pro Música. Dir.: Marcel Cou-
raud.

1981 ERATO STU 71.018
M. Saque, Silva, Ihara, Serafim. Orquestra i cor
de la Fundació Gulbenkian de Lisboa. Dir.: Mi¬
chel Corboz.



EN INFORMÁTICA
LO IMPORTANTE ES SABER

i CON QUIÉN SE EMBARCA.

Gispert. Philips. Juntos. ■■■■■■■
En una misma dirección: ■■■■■■

La Informática.! ■■■■■■

Gispert es la experiencia ■■■■■■
en el mercado español.! !!!!!!
Los profesionales. !!!!!!!
El servicio. !!!!!!!
Lina extensa red !!!!!!!

que cubre toda España. !!!!!!
Philips es !!!!!!!
la experiencia internacional. ! ! ! ! !
La técnica. La investigación. ! ! ! !
Equipando el presente !!!!!!!
y preparando el futuro, hoy.! ! ! ! !
Gispert. Philips. !!!!!!!
Lina misma Compañía. !!!!!!!
En informática, estamos !!!!!!

siempre a su lado. !!!!!!!
Sepa con quién se embarca. ! ! ! !

MHUf^íÉSTAÉHTOOO

GISPERT
Informática

01^ i) e: h n :i:i o r e: s ie m e: r r q e q ij i9 it PHILIPS
Computers



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)

IHma. Sra. Maria Aurèlia Capmany
(Ajuntament de Barcelona)

Jordi Vallverdú (Ajuntament de Barcelona)
IHm. 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
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ADMINISTRADOR: Lluís Andreu

DIRECTOR D'ESCENARI: Dídac Monjo

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: Constanci Anguera
CAP D'ELECTRICISTES: Francesc Tuset

CAP DE SASTRERIA: Remei Mollor

CAP DE MAQUILLATGE: Martha Vázquez

Assistència tècnica: JORQUERA HNOS., 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.

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

LLORET, S.A., Indjstria Gráfica Dep. Legal B 35 492 • 1981 IS pjUtglTIpO



 



 


