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SIMON BOCCANEGRA
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SIMON BOCCANEGRA

PRÒLEG
Simon Boccanegra, corsari

al servei de la República
de Gènova

Jacopo Fiesco, noble
genovès

Paolo Albiani, filador d'or
genovès

Pietro, home del poble
de Gènova

Joan Pons

Nicolai Ghiaurov
(30/XII i 2/1)
Ferruccio Furlanetto
(5 i 7/1)

Carlos Chausson

Vicenç Esteve
DRAMA

Simon Boccanegra, primer
Dux de Gènova

Maria Boccanegra, la seva
filla, anomenada
Amelia Grimaldi

Jacopo Fiesco, anomenat
Andrea

Gabriele Adorno,
gentilhome genovès

Paolo Albiani, cortesà
favorit del Dux

Pietro, un altre cortesà
Un capità dels ballesters

Una criada d'Amelia

Director d'Orquestra
Producció

Decoracions
Vestuari

Director d'escena
Directors del Cor

Attrezzo
Violins concertinos

Joan Pons

Mirella Freni

Nicolai Ghiaurov
(30/XII i 2/1)
Ferruccio Furlanetto
(5 i 7/1)

Josep Carreras

Carlos Chausson
Vicenç Esteve
Antoni Comas
Rosa M.^ Juncosa

Roberto Abbádo
segons idea original de
Giorgio Strehler
realitzada pel Teatre
alia Scala (Milà)
Ezio Frigerio
Casa d'Arte Fiore (Milà)
Lamberto Pugelli
Romano Gandolfi
Vittorio Sicuri
Rancati (Milà)
Jaume Francesch
Josep M.® Alpiste
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CONTINGUT MUSICAL I ARGUMENTAT

Com sol ser fer força habituai en el gènere romàntic l'ar¬
gument, preparat en aquest cas per Francesco Piave i
revisat més tard per Arrigo Boito, és un complex tramat
de propòsits i despropòsits que l'òpera mira de trenar,
no sempre amb claredat. La partitura, malgrat això, és
de gran factura, com ho eren les obres que confegia
Verdi en aquests anys de glòria; cerca els moments es¬
plendorosos i els combina estratègicament amb els pe¬
sarosos i melangiosos, de forma que queda una òpera
àgil i variada.

Pròleg: Un noble genovès, Paolo, cerca al seu gust un
nou dux i el troba en la persona de Simon Boc-
canegra el qual, de resultes d'uns amors pas¬
sats amb Maria, creu arribada la possibilitat
de casar-se amb ella gràcies al nou càrrec;
Maria, però, és morta i Simon ascendeix a
dux amb la maledicció de Fiesco, el pare de
Maria.

L'òpera s'obre directament sobre el cant, després d'uns
breus acords pesarosos en els quals Paolo i Pietro tra¬
men una conspiració que serveixi els seus interessos
polítics. Ja de bell antuvi ens trobem amb un passatge
esplèndid amb la combinació de cor i els dos intrigants.
Els presents guaiten vers el palau de Fiesco on se sap
reclosa Maria i observen com el propietari en surt en¬
tristit pels esdeveniments; el seu cant, destacat per
la corda baixa i pel registre de baix, afavoreix el clima
llastimós que es contagia al cor quan aquest reconeix
que «Maria è morta». A continuació, un breu toc de
trompa ens canvia el marc del diàleg que tindran Fiesco
i Simon; aquest darrer manifesta la seva afecció per
Maria i la voluntat de segellar les paus amb el seu antic
rival però Fiesco reconeix que entre ells no hi haurà
pau fins que retorni la filla de Simon i Maria que un
mal dia es va perdre. Un cop Fiesco desapareix d'escena,
Simon es dirigeix al palau i descobreix la tràgica veritat
mentre el cor proclama Simon Boccanegra com a nou
dux.
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ACTE I Amelia Grimaldi —la filla desconeguda de Boc-
canegra— manifesta el seu amor envers Ga-
briele Adorno; de sobte es presenta Simon i,
després de manifestar-se mútuament els te¬
mors, Amelia descobreix al dux que és la seva
filla. Paolo, de fidel servent de Boccanegra es
converteix en enemic quan aquest li nega el
permís per casar-se amb la que ara coneix
com a filla seva. Per això raptarà Amelia i pro¬
vocarà avalots entre la població enfrontada
entre si.

L'acte s'inicia amb un llarg preludi instrumental que
ens descriu plàcidament el clima del nocturn mariner,
tal com el contempla Amelia del palau dels Grimaldi es¬
tant; la corda exerceix de conductora del discurs fins que
el clarinet fa despuntar el sol de l'albada. La noia, la fi¬
lla perduda de Boccanegra aixoplugada a la casa dels
Grimaldi, canta emocionada «Come in quest'ora» en un
cant d'encès lirisme i optimisme al qual s'afegeix Ga-
briele Adorno, el seu estimat, quan aquest arriba de sob¬
te al palau. Verdi estructurà aquest bell episodi segons
els patrons dels duos a l'antiga, és a dir, un primer mo¬
ment lent, amanyagador, un parèntesi, provocat per
l'anunci de l'arribada del dux de Gènova al palau, i
una segona part molt més encesa i apassionada en la
qual es promet venjança contra l'enemic.
En acabar el cant, Gabriele surt i troba Fiesco, que
sota el nom d'Andrea s'ha convertit en protector de la
seva néta sense saber-ho, i li demana la mà; el vell es
veu obligat a explicar a l'enamorat la veritable història
d'Amelia, que té un origen obscur; tot i això, Gabriele
se sent exultar quan Fiesco li concedeix la mà: l'escena
acaba en to pesarós a duo entre els dos homes: «Vieni
a me ti benedico...».
Ara canvia completament el clima; els tocs de timbal i
trompetería anuncien amb una magnificència aparatosa
i poc real, l'arribada del dux de Gènova, enemistat amb
els Grimaldi. Paolo, que acompanya Boccanegra, llença
un esguard a Amelia, que ens descobreix uns senti¬
ments no correspostos per la noia. Simon es dirigeix
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a Amelia i li mostra la seva pena per les tensions que
regnen de temps enrera entre ell i la seva família i li
ofereix un paper amb el perdó per tal de tornar la pau
a Gènova; Amelia se sent a gust davant el dux i, des¬
prés de manifestar el seu entusiasme per una persona
que plau poc a Boccanegra i ,el seu menyspreu per
Paolo, li confessa que ella no és hereva dels Grimaldi
sinó que és filla de pares desconeguts; pels indicis que
aporta, Boccanegra pot descobrir que es tracta de la
filla que havia perdut molt de temps enrera i se sent
reviure; ara tot serà pau entre ambdós. Llur cant, per
uns instants, està fet de línies melòdiques encavalcades
de gran efecte.
En un apart Paolo, el fidel servidor, demana a Bocca¬
negra permís per a aspirar a la mà de la noia però ara
les coses han canviat i l'antic corsari es malfia de Paolo
i li ho nega; aquest decideix raptar la noia i canviar els
seus plans respecte al dux que ell va contribuir a aixe¬
car.

L'escena ens mostra una reunió del consell del dux;
mentre decideixen la pau o la guerra amb els seus ene¬
mics, se sent un avalot des de la plaça; Gabriele Ador¬
no és conduït al palau, perseguit per la població ava-
lotada. La tenacitat de Boccanegra aconsegueix dominar
la situació quan fins i tot els consellers no sabien quin
partit prendre. Adorno i Fiesco poden, finalment, ex¬
plicar perquè han matat Lorenzino, el raptor d'Ame-
lia. La sospita que l'inductor del rapte ha estat un alt
càrrec fa saltar Gabriele, que vol matar el dux, però
Amelia ho impedeix, acusant indecisament un dels pre¬
sents. El dux canta aleshores amb vigor i ràbia per l'o¬
fensa que li han fet els amics i enemics i emplaça Paolo
per tal que es busqui el culpable; Paolo, sentint-se acu¬
sat, fuig.

ACTE II Paolo trama ara una nova intriga; intenta
convèncer Fiesco i Gabriele de les males in¬
tencions de Boccanegra; Fiesco no cau en la
trampa però l'enamorat no pot evitar el te¬
mor i la gelosia quan Paolo li assegura que
Amelia viu al palau del dux. Un cop Bocca-
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negra s'ha assabentat del nom de l'estimat
de la seva filla es decideix a perdonar-lo si
aquest mostra algun sentiment de perdó, però
Gabriele ha entrat a les estances del dux
amb la intenció de matar-lo; com que Amelia
s'hi interposa, la gelosia endureix els seus
sentiments, però la confessió que Amelia és
filla seva, posa a favor seu l'entusiasme de
Gabriele, que surt de l'estança amb la in¬
tenció de convèncer els seus partidaris de
la bona voluntat del dux.

Ens trobem ara al palau del dux. Paolo se sent acor¬
ralat per la intriga anterior que l'havia conduït a raptar
la seva estimada i busca una manera definitiva de ven¬

jar-se de Boccanegra. Abocant en un vas el contingut
d'un flascó, mira d'enverinar el seu cap; ara arriba
Fiesco portat pels seus sicaris; ha estat alliberat del
calabós amb la intenció que es posi al costat de Paolo
en contra del dux, però Fiesco no es deixa convèncer i
és retornat al calabós. Gabriele, en canvi, es deixa se¬
duir per les parules del malvat Paolo que li parla de
l'amor que el dux sent per Amelia. L'ardit soldat, que
sempre havia manifestat sentiments lírics, expressa ara
en un cant irritat la voluntat de venjança sobre la per¬
sona del dux. L'arribada d'Amelia no tranquil·litza gens
l'ànim del seu estimat, ans al contrari, confirma les
seves sospites, però la noia no li vol confessar la veritat,
per temor.
És ara el dux qui arriba i s'interessa per la personali¬
tat de l'enamorat d'Amelia; quan s'assabenta que es
tracta de Gabriele, el seu enemic, sent tremolar les
seves conviccions i es predisposa al perdó; amb aquests
sentiments s'adorm quan Gabriele penetra en les es¬
tances del Dux amb la ferma decisió d'acabar amb la
seva vida. Amelia li ho impedeix i li accentua les sos¬
pites fins que el mateix dux, ara despert, justifica la
presència de la seva filla al palau. Quan Gabriele des¬
cobreix el veritable motiu se sent renéixer; l'avalot dels
seus partidaris que criden a fora serà motiu per a
demostrar a Boccanegra la seva voluntat de lluitar al
seu costat per tal d'aconseguir la mà d'Amelia.
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ACTE III Ara es deslliga tot l'entramat argumentai.
Fiesco i els seus partidaris han estat anor-
reats per Simon. Paolo, detingut, descobreix
a Fiesco el verí que Boccanegra ha pres i
que el mata lentament. Fa acte de presència
el dux, que no vol altra cosa que la pau
entre els seus. FI vell Fiesco, que vol fruir
de la irremeiable situació en què es troba
Boccanegra, descobreix que Amelia, la filla
que ha protegit tant de temps, és la seva
veritable néta. Tots planyen ara el desastre
que s'aboca sobre Boccanegra, el qual, mo¬
ments abans de morir, confirma, en la per¬
sona de Gabriele, el successor en el govern
de Gènova.

L'orquestra ens pinta un ambient de guerra que molt
aviat es torna de festa i de victòria. Fis partidaris de
Fiesco han estat vençuts pels soldats del Dux. Paolo és
conduït a la mort per conspirar contra el seu amo, però
el maleït intrigant confessa sorneguerament que tal vol¬
ta el dux mori abans que ell; Fiesco no pot suportar
que Paolo utilitzi aquest to per parlar de la mort d'un
dux que ha donat prou mostres de sagacitat en el bon
govern de la ciutat i molt menys que es confessi l'insti¬
gador del segrest d'Amelia. Les trompes ens anuncien
l'arribada del vencedor. FI capità de Boccanegra s'en¬
carrega de divulgar la voluntat del dux respecte al
perdó dels vençuts. A continuació el corsari, amb un
cant lent i pesarós, manifesta el seu anhel de morir al
mar, on ha treballat tota la seva vida, però Fiesco se li
acosta amb la intenció de gaudir dels darrers instants
de la vida del dux.
Boccanegra, en canvi, se sent tranquil i confessa a Fies¬
co que la néta que tant buscava i que hauria estat motiu
de pau entre ambdós, és Amelia, la noia que ha protegit
sempre.
La darrera escena és un «crescendo» emotiu: Tamor de
Gabriele i Amelia troben un exacte contrapunt en l'a¬
nunci de Boccanegra de la seva propera mort; tot i
això els esforços del dux no seran inútils perquè ha
aconseguit pacificar la ciutat i confia a Gabriele la suc¬
cessió en el càrrec al costat de la seva filla.

XOSÉ AVIÑOA
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DEL SIMON BOCCANEGRA DE PIAVE AL DE BOITO

L'esperit autocritic de Verdi va fer que revisés algunes
de les obres que no havien aconseguit èxit de públic.
En aquella línia està la transformació de Stiffelio en
Aroldo, la segona versió de Macbeth i també la de Si¬
mon Boccanegra; però aquesta darrera té unes caracte¬
rístiques especials donat que el compositor ho féu
quasi al final de la seva carrera, després del triomf
d'Aida, i en el llarg parèntesi entre aquesta obra i les
dues que tancarien la seva tasca i representarien el cim
de la producció verdiana.
La primera versió d'aquesta òpera, la va compondre el
geni de Busseto en uns moments en què, per un costat,
li mancava la tranquil·litat necessària per aconseguir
una obra mestra com ja n'havia fet, i, per una altra
banda, i potser per aquesta mateixa raó, el llibret no
tenia la força necessària per a reflectir les situacions
dramàtiques més adients que desenvolupessin la ins¬
piració del músic. En aquella època el mestre es¬
tava molt enfeinat en assolir el reconeixement dels
drets sobre les seves òperes i evitar representacions
sense autorització que es volien fer a París i Lon¬
dres. En tornar d'aquests llocs volia fer l'adaptació
de Stiffelio, però amb motiu d'un viatge a Venècia per
assistir a una reposició de La traviata, molt reeixida,
li ho proposaren i ell aceptà d'estrenar una òpera la
temporada de Carnaval de 1856-57.
Com era d'habitud, havia de triar l'argument i pensà
una vegada mes en El rei Lear, però la idea no pros¬
perà, ni ara, ni malauradament mai, la qual cosa el
féu decantar per una obra de l'espanyol Antonio García
Gutiérrez, del qual ja havia utilitzat un altre tema per a
Il trovatore. La nova història narrava la vida de Boc¬
canegra, que va passar de ser un pirata a Dux de la
República de Gènova l'any 1339 i Verdi va recórrer al
seu escriptor habitual en aquelles èpoques, Piave, per



donar forma a la historia tríada. Començaren per donar
estructura a l'obra i, com ja és sabut, en aquesta tasca
el músic era molt exigent, perquè volia aconseguir una
situació dramàtica viva, en un moment de la seva evo¬
lució musical, en què cercava introduir un desenvolu¬
pament psicològic que li permetés fugir de la vocalitat
pura i arribar a un encadenament de les diferents
situacions mitjançant l'evolució dels seus personatges:
aquest desenvolupament va començar en Macbeth, con¬
tinuà en Un ballo in maschera, La forza del destino i
Don Carlo, sense oblidar la revisió de l'esmentat Mac¬
beth l'any 1865. Per totes aquestes raons, i com es pot
comprovar per la nombrosa correspondència entre Pia-
ve i Verdi, el camí no sols no va ser fàcil, sinó que els
resultats que anaven sortint no eren els que el com¬
positor volia, fins al punt que en un viatge a París va
fer que un altre autor (sembla, per les darreres re¬
cerques, que fou Giuseppe Montanelli, cèlebre patriota
toscà exiliat a França) introduís versos i noves situa¬
cions modificant el text de Piave, fins al punt que el
músic demanà al seu habitual col·laborador si, malgrat
tot, això, volia signar el llibret.
Tampoc en la composició les coses anaren rodones; per
un costat, els problemes legals abans esmentats con¬
tinuaven i li restaven temps; per un altre, l'arranja¬
ment de Stiffelio, i també les negociacions per a altres
reposicions feien anar lent el seu treball fins al punt
que el febrer de 1857, un mes abans de l'estrena. Verdi
havia enviat només la primera part, li faltava un acte
per compondre i tota la partitura per orquestrar. La
primera representació tingué lloc el 12 de març de 1857
i no assolí un èxit de públic, encara que sí interessà
la crítica, que lloà la música per la seva fidelitat al text,
l'orquestració per la seva elegància i la melodia per la
inspiració. Després es representà a altres llocs com
Milà, Nàpols, etc., amb resultats variables però mai no
fou un èxit important.



Encara que Verdi féu algunes variacions durant aques¬
tes funcions, eren més petits detalls que no altra cosa,
quan l'obra el que necessitava era una revisió impor¬
tant. Aquesta revisió es demorà bastants anys, malgrat
que la idea bullia al cap del compositor. Després de
l'èxit sorollós d'Aida, el miisic volia retirar-se per con¬
siderar que ja havia complert el seu paper i no volia
compondre més i fou l'editor Giulio Ricordi el que li
anava insistint perquè tornés a donar proves del seu
mestratge, però el mestre s'excusava dient que no hi
havia bons escriptors per a llibrets d'òpera; quedava
clar que aquest era el camí per a motivar a Verdi i per
això l'editor cregué interessant posar en contacte el
geni de Roncole amb Arrigo Boito. Els dos homes ja
s'havien conegut, però era en uns temps que l'autor
de Mefistofele, junt amb Franco Facció i d'altres, en
plena jovenesa volien ésser uns innovadors de l'art,
impregnant-lo d'un cert germanisme, la qual cosa va
fer que les relacions amb Verdi, representant, per ells,
d'un cert classicisme, no fossin massa cordials.
La diplomàcia de Ricordi va aconseguir que es renovés
la relació entre aquests dos artistes i la raó inicial va
ésser la possibilitat d'adaptar el drama shakespearià
d'Otello, però veient l'editor que el tema estava madur
i seguint el consell de la muller del compositor va en¬
caminar la col·laboració per la nova versió del Simon
Boccanegra. Val la pena remarcar que aquesta col-
laboració és una de les més assolides, ja que el poli¬
facètic autor de Mefistofele no solament tenia un es¬
criure fàcil i coneixia la problemàtica del compositor
per ésser-ho ell mateix, sinó que també era capaç de
captar les situacions dramàtiques que necessitava Verdi,
que estava en la seva maduresa, i que la seva evolució
l'havia portat a ressorgir la idea de l'esperit de conti¬
nuïtat en el desenvolupament d'una òpera, i primer en
aquesta obra i després en Otello i Falstaff féu realitat
el contingut del drama musical. També aquí la corres-
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pondència existent ens permet veure la evolució de la
tasca i els suggeriments fets pel compositor i la ma¬
terialització que en feia l'escriptor.
El mateix Verdi era conscient dels defectes de la seva

obra, i així en una carta a Ricordi reconeix que «la
partitura, tal com està, és impossible; és massa trista i
penosa. No hi ha necessitat de tocar res del primer
acte (vol dir el pròleg) i poc del tercer, però tot el
segon acte ha de ser revisat, donant-li més relleu, va¬
rietat i animació». En aquesta línia, el compositor, per
donar aquestes qualitats a l'escena de la cambra o con¬
sell recordà dues cartes enviades pel poeta Francesco
Petrarca a Boccanegra i al Dux de Venècia, per evitar
una lluita fratricida, ja que «tots són fills de la mare
Itàlia». Aquesta idea, que complaïa al compositor, era
també molt patriota, i reforçava un dels punts dèbils de
l'òpera. Boito captà perfectament la idea del mestre i
els seus versos tingueren gran contingut dramàtic i
grandesa tal com expressava Verdi a finals de 1880, re¬
marcant la bellesa de la situació i el desenvolupament
des de «Plebe! Patrizi! Popolo dalla feroce storial» fins
al «Sia maledetto», que tanca l'acte.
Les idees que tenia, fruit de la seva pròpia evolució,
les va realitzar remarcant la personalitat de Boccane¬
gra, de Fiesco, i també de Paolo, personatge important
en el marc del drama, i, per altra banda, remarcar la
idea, tan seva, de la «Itàlia unida», que ja sorgia en la
carta de Petrarca, i que es vivia en el món que l'envol¬
tava. De la mateixa manera li permeté fer un tipus
d'òpera on encara hi ha àries, duos i concertants;
aquests tenen un caire més llegit i fan que el fil musi¬
cal expressi el contingut dramàtic amb continuïtat; i és
que revisà tota la partitura nota per nota, va refer un
terç del seu primitiu contingut, reforçant el que ja
havia iniciat i que tingué el punt culminant en Otello
i Falstaff, com és la unificació dramàtico-musical, evi¬
tant els clàssics talls d'àries en benefici d'un estil més



declamat, més d'acord amb la situació i que lliga cada
frase amb la successiva. A mida que anava avançant
la versió, Verdi anava perfilant els seus personatges i
es preocupava dels cantants que havien de portar a
terme la nova versió. Ell veia molt clar que el paper
de Simon era molt complex, no tant per la seva difi¬
cultat vocal, que hi és, com per la seva concepció esti¬
lística; per això, en principi, no li agradava Victor
Maurel, per donar vida al Doge, tal com escriví a
Ricordi el novembre de 1880 «El seu baríton deu ser
jove i tindrà la veu, el talent, el sentiment, però no tin¬
drà la calma, el tarannà, i l'autoritat escènica indis¬
pensable pel Simon». Amb aquestes paraules definia
meravellosament el que és aquest paper, que requereix
del cantant presència vocal, personalitat, estudi intern
de les característiques i reaccions, un fraseig acurat i
senyorívol i una gran capacitat d'expressió, però a la
vegada una flexibilitat que li permeti passar de l'impuls
juvenil del pròleg, on hi ha una gran densitat, sobretot
amb el duo amb Fiesco, a la morbidesa i després amor
en el duo amb Amelia, i la força i la prestància vocal
en l'escena del Consell, fins arribar a la dolorosa es¬
cena de la mort, plena d'humanitat, per expressar a la
vegada l'amor a la pàtria, l'afecte de pare o la magnimi-
tat del perdó a tjabriele Adorno.
Possiblement amb aquestes característiques pot ser més
difícil l'èxit d'aquesta òpera, però és evident que es
tracta d'una obra important que va ser revisada a fons,
que l'orquestració de la seva partitura està molt acon¬
seguida combinant la subtilesa, espontaneïtat i densi¬
tat; va saber combinar els dos estils de 1857 i 1881, que
si bé no eren iguals, tampoc Verdi es va separar massa
del seu ideal de la veritat dramàtica expressada en ter¬
mes melòdics, partint del fet que per a ell «l'art sense
espontaneïtat, naturalitat i senzillesa no és art».

ALBERT VILARDELL



GIUSEPPE VERDI

El compositor que havia de marcar l'existència de l'ò¬
pera italiana almenys durant tota la segona meitat del
segle XIX va néixer a ún poblet minúscul, Le Roncole,
prop de Busseto, al ducat de Parma, el 10 d'octubre de
1813. S'expliquen anècdotes de la seva infància que fan
pensar en el cúmul d'atzars que representa el que una
vida humana pugui arribar a desenvolupar-se i ocupar
un lloc en la societat, ja que poc després de néixer es
diu que les tropes que lluitaven a la regió en aquell
moment (s'estava esfondrant l'imperi napoleònic, i la
regió de Parma en patia les conseqüències) van enves¬
tir els habitants del poblet amb vesània i la mare de
Verdi es va amagar, amb el nadó entre els braços, a
dalt del campanar de l'església, salvant així l'infant
d'una mort segura.
En tot cas, la carrera de Verdi tampoc no hauria arri¬
bat a bon port sense l'ajut d'un comerciant enriquit
de Busseto, Antonio Barezzi, que va protegir el jove
compositor, que donava mostres només relativament
clares de tenir un futur brillant en el camí de la mú¬
sica. Barezzi va afavorir els estudis de Verdi a Busseto
i més tard a Milà, a més d'esdevenir el seu sogre quan
Verdi es va casar amb la seva filla Margherita.
Verdi va iniciar aleshores la seva carrera com a com¬

positor d'òperes. La primera, Rocester, composta el 1836,
s'ha perdut i no se sap ni si es va arribar a completar.
La segona, Oberto, conte di San Bonifacio (1839) va as¬
solir un èxit animador a la Scala de Milà. Però les des¬
gràcies familiars (pèrdua successiva dels dos fills i de
l'esposa) i el fracàs de l'òpera següent. Un giorno di
regno (1840) van estar a punt d'enfonsar el compositor,
i només la tenacitat de l'empresari de la Scala, Merelli,
el van treure del pou de la depressió. L'èxit assolit amb
Nahueco (1842) i el descobriment de les possibilitats
polítiques d'aquesta i de successives òperes el van fer
aviat un compositor destacat i poc després el va con¬
vertir en el principal autor italià del moment. Són anys
d'intens treball i de producció irregular: al costat de
títols encara avui admirables, com Ernani (1844), Gio-
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vanna d'Arco (1845), Attila (1846), Macbeth (1847), n'hi
ha d'altres menys interessants però efectius, com I
Lombardi, I Due Foscari, I Masnadieri, etc. i algun de
positivament inferior, com Alzira (1845) que el propi
compositor va considerar mancat.
Cap al 1848 l'estil romàntic heretat de Donizetti i am¬
pliat per ell mateix, el comença a fatigar i, d'altra ban¬
da, la seva creixent prosperitat li permet de treballar
amb menys assiduïtat. Comença a canviar l'estil en el
sentit d'un major realisme teatral i una major pro¬
funditat psicològica dels personatges, tret que ja s'ha¬
via començat a remarcar en Macbeth. Apareixen així
òperes molt estimables, com Luisa Miller (1849), al cos¬
tat d'altres encara molt convencionals, com Stiffelio
(1850). Però amb l'anomenada trilogia verdiana, Rigo-
letto, II trovatore, i La traviata (1851, 1853 i 1853) arri¬
bem a la florida de la personalitat verdiana, al domini
de situacions i personatges i a una gradual dissolució
dels esquemes rígids de la forma heretada del passat.
Les òperes següents no sempre suposen un progrés en
aquest camí, i és obvi que Simon Boccanegra (1857)
assenyala un retorn a les «òperes fosques» dels anys
1840. La manca d'èxit d'aquest títol segurament va en¬
caminar millor el compositor, el qual des d'aleshores
ja només va escriure obres mestres: Un ballo in mas-
chera (1858), La forza del destino (1862), l'extraordinari
Don Carlo (1867), Aida (1871), el Rèquiem (1874), Otello
(1887) i Falstaii (1893).
Una carrera que es va tancar, dones, esplendorosament,
amb una darrera evolució sorprenent, que va portar
a la creació d'una òpera còmica d'estil totalment dife¬
rent del que havia dominat la seva carrera: Falstaff,
amb el mèrit addicional d'haver sabut comprendre (sen¬
se haver-s'hi deixat endur) el corrent wagnerià que en
els darrers anys de la seva carrera semblava haver d'en¬
golir tot el món de l'òpera italiana. Però només ho sem¬
blava...

ROGER ALIER
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HISTÒRIA DE L'OPERA

Verdi va estrenar aquesta òpera a Venècia, el 12 de
març de 1857, al Teatro delia Fenice. L'òpera no va tenir
gaire bona acollida, però el prestigi de Verdi va fer que
malgrat tot iniciés el recorregut dels principals teatres
italians i després europeus. El 24 de gener de 1859 arri¬
bava a la Scala de Milà, on va assolir 12 representacions
fins a la Quaresma; el 1860 arribava ja a l'illa de Malta
i el 7 de gener de 1861 s'estrenava al Teatro Real de
Madrid i deu mesos més tard arribava a Lisboa. El 1862
es va estrenar a Buenos Aires i el 17 de desembre arri¬
bava al Liceu barceloní. Però l'empenta de l'obra era
poc consistent i la recepció als diferents teatres esmen¬
tats només tèbia, en general, i aviat Simon Boccanegra
va anar quedant oblidada com tantes altres de les òpe¬
res de Verdi que no havien prosperat.
Amb els anys. Verdi va anar disminuint la seva produc¬
ció i després à'Aida (1871) i del Rèquiem va semblar
que no havia d'escriure més òperes. Però el compositor
Arrigo Boito, també llibretista (escriuria per a Verdi
els texts à'Otella i Falstaff), el va animar, a més d'al¬
tres activitats, a emprendre una revisió d'aquesta par¬
titura. El vell compositor es va animar, efectivament,
a dur-la a terme i el 24 de març de 1881 el nou Simon
Boccanegra reapareixia a la Scala de Milà.
Malgrat tot, l'èxit d'aquesta òpera a la nova etapa r>o
fou tampoc res d'especial. 10 representacions fc . tot
el que va aconseguir a la Scala, i després l'òpera fou
escoltada a Viena (novembre de 1882), a París (novem¬
bre de 1883) i a Buenos Aires (agost de 1889). Cal es-
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perar als anys 1930 per tornar a trobar aquest títol en
circulació, durant el revival verdià que hi va haver en
aquests anys, i que la guerra mundial va estroncar, el
1939. En aquest període Viena va tornar a muntar el
Simon Boccanegra (gener de 1930), seguida de Berlín
(febrer del mateix any) i de Praga (1931). Es va fer
també a Basilea, a Zagreb (1931) i a Buenos Aires (1935),
ciutat que ha semblat tenir un interès per aquesta
òpera. Encara es va fer a Budapest el 1937, però des¬
prés va tornar a desaparèixer fins que la Scala de Milà
la va tornar a muntar, el desembre de 1955. A partir
d'aleshores la nova versió ha començat a circular altra
vegada i actualment el nombre d'enregistraments disco¬
gràfics i la freqüència de les seves reaparicions li han
assegurat un lloc, encara que modest, en la programació
dels teatres d'òpera de molts països.
Al Liceu barceloní la nova versió de Siman Boccanegra
no es va estrenar fins el 3 de desembre de 1959. En
aquesta època era una obra totalment desconeguda del
nostre públic, que s'hi va entusiasmar. Posteriorment
l'òpera es tornà a representar el 1970-71 i, per darrer
cop abans de la temporada actual, el 1976-77, amb Piero
Cappuccilli, Seta del Grande, Dimiter Petkov, Pedro La-
virgen i Joan Pons en els papers principals, dirigits per
Giuseppe Morelli. En total, doncs, entre la versió origi¬
nal i la reformada, Simon Boccanegra s'ha representat
12 cops abans de la temporada actual, el darrer dels
quals fou el gener de 1977.

ROGER ALIER
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DISCOGRAFIA

La present discografia només ofereix les versions ínte¬
gres comercials. Els personatges són esmentats en el
següent ordre: Simon Boccanegra, Jacopo Fiesco, Paolo
Albani, Amelia, Gabriele Adorno i a continuació l'orques¬
tra i el director.

1951 CETRA 1231
Paolo Silveri, Mario Petri, Walter Monachesi, An-
tonietta Stella, Carlo Bergonzi.
Cor i orquestra de la RAI de Roma. Dir.: Fran¬
cesco Molinari-Pradelli.

1957 HMV QALPS 10229 i QALP 10230/31
Tito Gobbi, Boris Christoff, Walter Monachesi,
Victoria de los Angeles, Giuseppe Campora.
Cor i orquestra de l'Opera de Roma. Dir.: Gabrie¬
le Santini.

1973 RCA LMDS 61007
Piero Cappuccilli, Ruggero Raimondi, Giampiero
Mastromei, Plácido Domingo, Katia Ricciarelli.
Cor i orquestra de la RCA Italiana. Dir.: Gianan-
drea Gavazzeni.

1977 DGG 2740197
Piero Cappuccilli, Nicolai Ghiaurov, José Van
Dam, Mirella Freni, Josep Carreras.
Cor i orquestra del Teatre de la Scala de Milà.
Dir.: Claudio Abbado.

1983 CONIFER/ HUNGAROTON Hek Hu 12522/24
Lájos Miller, Jozsef Gregor, István Gati, Veronika
Kineses, Janos B. Nagy.
Hungarian State Opera. Dir.: Giuseppe Patané.
Tornat a enregistrar a l'any 1985 en versió COM¬
PACT DISC.

F.X.M.B.



LA RESONANCIA
DE UNA GRAN CAJA

Aire

flauta®

Nuevo Crédito Familiar
Libreta de Capitalización Personal

Tarjeta Cajamadrid
Tarjeta Visa
Tarjeta 6000

Comercio Exterior
Servicio Integral PYME
^

Cuentas Corrientes
Imposiciones a Plazo

Servicio Nómina
Becas para Estudios e Investigación '

Crédito Vivienda
Préstamos Personales

r-v^/-v\ Li^v& II M
Plaza de Cataluña, 9 y Aragón, 314 - Barcelona



CONTENIDO MUSICAL Y ARGUMENTAI

Como suele ser bastante habitual, el argumento prepa¬
rado en este caso por Francesco Piave y arreglado más
tarde por Arrigo Boito, es un complejo tramado de pro¬
pósitos y despropósitos que la ópera intenta trenzar, no
siempre con claridad. La partitura, en cambio, es de
gran factura, como lo eran las obras del Verdi de los
años de gloria; el autor busca los momentos esplendo¬
rosos y los combina estratégicamente con los apesadum¬
brados y melancólicos de forma que queda una ópera
ágil y variada.

Prólogo: Un noble genovès, Paolo, busca un nuevo dux
a su gusto y lo encuentra en la persona de
Simon Boccanegra quien, como resultado de
unos amores con Maria, ha tenido una hija,
perdida de forma extraña, y cree llegado el
momento de conseguir la mano de su amada
al ascender en el escalafón social. Pero Ma¬
ria ha muerto y Simon acepta el cargo de
dux con la maldición de Fiesco, el padre de
Maria y su rival.

La ópera se abre directamente sobre el canto, después
de unos breves acordes apesadumbrados en medio de los
cuales Paolo y Pietro urden una conspiración que ha de
servir a sus intereses politices. Ya de buen principio la
ópera nos permite disfrutar de un bello episodio en el
que se combinan las voces de los dos hombres con las
del coro, entrecortado y mezclado con aquellos de for¬
ma muy efectiva. Los presentes dirigen su mirada hacia
el palacio de Fiesco en donde se sabe que vive Maria,
su hija, y descubren al apesadumbrado padre que mani¬
fiesta su tristeza por el desarrollo de los acontecimien¬
tos; su canto, acompañado por la cuerda baja y por su
registro de bajo, favorece el clima lastimero que se con¬
tagia al coro cuando éste reconoce que «Maria è mor¬
ta!». A continuación un breve toque de trompa cambia
el marco en el que se va a desarrollar el diálogo entre
Fiesco y Simon; éste manifiesta su amor por Maria y
su voluntad de sellar con el matrimonio su unión y la
paz con sus familias, pero Fiesco no acepta las exigen¬
cias de Simon y le reclama la hija de sus amores ne¬
fastos. El antiguo corsario explica entonces cómo la
perdió y, ante la indiferencia de Fiesco, se dirige al pa¬
lacio en donde recibe la noticia de la muerte de su ama¬

da mientras el pueblo le aclama como nuevo dux de
Génova.



m

ACTO I Amelia Grimaldi —la hija desconocida de Boc-
canegra— manifiesta su amor por Gabriele
Adorno; súbitamente se presenta en su pala¬
cio el dux, y después de poner en evidencia
los mútuos resquemores que les atenazan, la
muchacha descubre involuntariamente a Si¬
mon que es su hija. Paolo, hasta entonces fiel
servidor de Boccanegra, se convertirá en su
más furibundo enemigo al negarle éste el per¬
miso para casarse con Amelia. Por ello rapta¬
rá a la muchacha y provocará tumultos entre
la población.

El acto se inicia con un largo preludio instrumental que
nos describe plácidamente el clima del nocturno mari¬
nero tal como lo contempla Amelia desde el palacio de
los Grimaldi; la cuerda ejerce de conductora del discur¬
so hasta que el clarinete hace despuntar el sol de la
mañana. La muchacha, la hija perdida de Boccanegra
recogida en casa de los Grimaldi, canta emocionada
«Come in quest'ora», entre un canto de encendido liris¬
mo y optimismo al que se suma Gabriele Adorno que
llega inesperadamente al palacio. Verdi estructuró este
bello episodio siguiendo el patrón de los dúos a la anti¬
gua usanza, es decir, un primer momento lento, un pa¬
réntesis, provocado en esta ocasión por el anuncio de
la presencia del dux en el palacio, y un momento final
de carácter agresivo, que lleva el canto hasta las más
altas cimas.
Al acabar el canto, Gabriele sale y se encuentra con
Fiesco que, bajo el yiombre de Andrea se ha convertido
en protector de su nieta sin saberlo, y le pide su mano;
el viejo se siente obligado a explicar al enamorado que
Amelia no es una Grimaldi y que tiene un origen oscuro,
pero el amor de Gabriele es más poderoso que todos es¬
tos detalles y se siente renacer cuando le es concedida
su mano. La escena acaba en tono apesadumbrado a
dúo de los dos hombres: «Vieni a me ti benedico...)ií.
Ahora cambia totalmente el clima: toques de timbal y
de trompeta anuncian con una magnificencia aparatosa
y poco real, la llegada del dux de Génova, enemistado
con los Grimaldi. Paolo, que acompaña a Boccanegra,
lanza una mirada a Amelia que nos pone sobre aviso
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sobre los sentimientos que le animan y que la mucha¬
cha no corresponde. Simon se dirige entonces a Amelia
y le muestra su pena por las tensiones que reinan des¬
de tiempo atrás entre él y la familia de ella y le ofrece
un papel en el que consta el perdón para devolver así
la paz a Gènova. Amelia se siente a gusto ante el dux
y, después de manifestar su entusiasmo por un desco¬
nocido y su desprecio por Paolo, le confiesa que ella
no es heredera de los Grimaldi sino que es hija de pa¬
dres desconocidos; por los indicios que aporta, Bocca-
negra puede descubrir que se trata de la hija que había
perdido mucho tiempo atrás y se siente revivir. Ahora
todo será paz entre los dos. Su canto, por unos instan¬
tes, está hecho de líneas melódicas entrecruzadas de
gran efecto.
En una parte, Paolo, el fiel servidor, pide a Boccanegra
permiso para aspirar a la mano de la chica, pero ahora
las cosas han cambiado y el antiguo corsario desconfia
de Paolo y se lo niega; éste decide raptar a la muchacha
y cambiar su actitud hacia el dux que él ayudó a le¬
vantar.
La siguiente escena nos muestra una reunión del con¬
sejo del dux; mientras deciden la paz o la guerra con
süs enemigos, un tumulto se forma en la plaza; Gabrie-
le Adorno es conducido al palacio perseguido por la po¬
blación encendida; la tenacidad de Boccanegra consi¬
gue dominar la situación cuando hasta los consejeros
no sabían qué partido tomar. Adorno y Fiesco pueden,
finalmente, explicar porqué han matado a Lorenzino,
el raptor de Amelia. La sospecha que el inductor del rap¬
to ha sido un alto cargo, hace saltar a Gabriele, que
quiere matar al dux, pero Amelia lo impide acusando
indecisamente a uno de los presentes. El Dux canta en¬
tonces con vigor y rabia por la ofensa que le han hecho
los amigos y enemigos y emplaza a Paolo para que bus¬
que al culpable; éste, sintiéndose acusado, huye.

ACTO II Paolo trama ahora una nueva intriga; inten¬
ta convencer a Fiesco y Gabriele de las ma¬
las intenciones de Boccanegra; Fiesco no cae
en la trampa pero el enamorado no puede
evitar el temor y los celos cuando Paolo le
asegura que Amelia vive en el palacio del dux.
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Una vez que Boccanegra se ha enterado del
nombre del amante de Amelia, se decide a

perdonarlo si éste muestra algún sentimiento
de compunción pero Gabriele ha entrado en
las estancias del dux con la intención de aca¬
bar con él. Como que Amelia se interpone,
los celos endurecen sus sentimientos pero lá
confesión de que Amelia es hija suya, pone a
favor suyo el entusiasmo de Gabriele que sale
de la estancia con la intención de convencer
a sus partidarios de la buena voluntad del
dux.

Nos encontramos ahora en el palacio del dux. Paolo se
siente acorralado por el resultado de la intriga anterior
que lo había conducido a raptar a su amada y busca la
manera definitiva de vengarse de Boccanegra. Vertiendo
en un vaso el contenido de un frasco, mira de envene¬
nar a su jefe; ahora llega Fiesco conducido por sus sica¬
rios; del calabozo ha sido liberado con la intención de
que se ponga al lado de Paolo en contra del dux, pero
Fiesco no se deja convencer y es conducido otra vez a
su lugar de origen. Gabriele se deja convencer por las
palabras de Paolo, que le habla del amor que el dux
siente por Amelia. El bravo soldado, que siempre había
manifestado sentimientos líricos, expresa ahora en un
canto irritado la voluntad de venganza sobre la persona
del dux. La llegada de Amelia no tranquiliza en nada el
ánimo de su amante, sino que, por el contrario, confir¬
ma sus sospechas, pero la muchacha no quiere confesar
la verdad por temor. Es ahora el Dux que llega y se in¬
teresa por la personalidad del enamorado de Amelia y
cuando se entera de que se trata de su enemigo, siente
la necesidad del perdón; con estos sentimientos se ador¬
mece cuando Gabriele penetra en las estancias del dux
con la firme decisión de acabar con su vida. Amelia se
lo impide y le acentúa las sospechas hasta que el mismo
Dux, ahora despierto, justifica la presencia de su hija
en el palacio. Cuando Gabriele descubre la verdad, se
siente renacer; el tumulto de sus partidarios que gritan
en el exterior, será motivo para demostrar a Boccane¬
gra su voluntad de luchar a su lado para conseguir la
mano de Amelia.
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ACTO III Ahora se deshace el nudo del drama. Fiesco
y sus partidarios han sido aniquilados por
Simon. Paolo, detenido, descubre a Fiesco
el veneno que Boccanegra ha tomado y que
mata lentamente. Hace acto de presencia el
dux que no quiere más que paz entre los
suyos. El viejo Fiesco quiere disfrutar de
la irremediable situación en que se encuen¬
tra Boccanegra pero descubre que Amelia,
la hija que ha protegido tanto tiempo, es su
verdadera nieta. Todos se lamentan del de¬
sastre que cae sobre Boccanegra quien, en
el momento de morir, confirma en la perso¬
na de Gabriele a su sucesor en el gobierno
de Génova.

La orquesta nos pinta un ambiente de guerra que muy
pronto se vuelve de fiesta y de victoria. Los partidarios
de Fiesco han sido vencidos por los soldados del dux.
Paolo es conducido a la muerte por conspirar contra su
propio amo, pero el maldito intrigante confiesa sarcás-
ticamente que tal vez el dux muera antes que él; Fiesco
no puede soportar que Paolo utilice este tono para ha¬
blar de la muerte de un Dux que ha dado bastantes
muestras de sagacidad en el gobierno de la ciudad, y
mucho menos que se confiese el instigador del secues¬
tro de Amelia. Las trompetas nos anuncian la llegada
del vencedor. El capitán Boccanegra se encarga de anun¬
ciar la voluntad del dux respecto al perdón a los ven¬
cidos. A continuación el corsario, con un canto lento y
apesadumbrado, manifiesta su anhelo de morir en el
mar, donde ha trabajado toda su vida, pero Fiesco se
le acerca con la intención de disfrutar de los últimos
instantes de la vida del dux. Boccanegra en cambio, se
.siente tranquilo y confiesa a Fiesco que la nieta que tan¬
to buscaba y que habria sido motivo de paz entre los
dos, es Amelia.
La última escena es un «crescendo» emotivo: el amor de
Gabriele y Amelia encuentra un exacto contrapunto en
el anuncio de Boccanegra de su próxima muerte; aun
así, los esfuerzos del dux no serán inútiles, porque ha
conseguido pacificar la ciudad y confía a Gabriele la
sucesión en el cargo al lado de su hija.

X. A.
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GIUSEPPE VERDI

El compositor que tenia que marcar la existencia de la
ópera italiana al menos durante la segunda mitad del
siglo XIX nació en un pueblecito minúsculo, Le Ron¬
cóle, cerca de Busseto, en el ducado de Parma, el 10
de octubre de 1813. Se explican anécdotas de su infan¬
cia que hacen pensar en el cúmulo de azares que repre¬
senta el que una vida humana pueda llegar a desarro¬
llarse y ocupar un lugar en la sociedad, ya que poco
después de nacer se dice que las tropas que luchaban
en la región en aquel momento (estaba hundiéndose el
imperio napoleónico, y la región de Parma sufria las
consecuencias de ello) atacaron a los habitantes del pue¬
blecito con vesania y la madre de Verdi tuvo que escon¬
derse, con el bebé entre los brazos, en lo alto del cam¬
panario de la iglesia, salvando asi al niño de una muerte
segura.
En todo caso, la carrera de Verdi tampoco habría lle¬
gado a buen puerto sin la ayuda de un comerciante en¬
riquecido de Busseto, Antonio Barezzi, quien protegió
al joven compositor que daba muestras sólo relativa¬
mente claras de tener un futuro brillante en el camino
de la música. Barezzi favoreció los estudios de Verdi
en Busseto y luego en Milán, además de convertirse en
su suegro cuando Verdi se casó con su hija Margherita.
Verdi inició entonces su carrera como compositor de
óperas. La primera, Rocester, compuesta en 1836, se ha
perdido y no se sabe ni si se llegó a completar. La se¬
gunda, Oberto, conte di San Bonifacio (1839) obtuvo un
éxito animador en la Scala de Milán. Pero las desgra¬
cias familiares (pérdida sucesiva de los dos hijos y de
su esposa) y el fracaso de la ópera siguiente. Un giorno
di regno (1840) estuvieron a punto de hundir al compo¬
sitor, y sólo la tenacidad del empresario de la Scala,
Merelli, lo sacó del pozo de la depresión. El éxito al¬
canzado con Nabucco (1842) y el hallazgo de las posibi¬
lidades políticas de ésta y sucesivas óperas lo convir¬
tieron pronto en un compositor destacado y poco des¬
pués en el principal autor del momento. Son años de
un trabajo intenso y de una producción irregular: junto



a títulos todavía hoy admirables, como Ernani (1844),
Giovanna d'Arco (1845), Attila (1846) y Macbeth (1847),
hay otros menos interesantes pero efectivos, como I
Lombardi, I Due Foscari, I Masnadieri, etc. y algunos
positivamente inferiores, como Alzira (1845) que el pro¬
pio compositor encontró falto de vida.
Hacia 1848 el estilo romántico heredado de Donizetti y
aplicado por él mismo empezó a fatigarlo y, por otra
parte, su prosperidad creciente le permitieron trabajar
con menos asiduidad. Empieza a cambiar el estilo en
el sentido de un mayor realismo teatral y una mayor
profundidad psicológica de sus personajes, rasgo que ya
se había empezado a perfilar en Macbeth. Aparecen asi
óperas muy estimables, como Luisa Miller (1849), junto
a otras todavía muy convencionales, como Stiffelio
(1850). Pero con la llamada trilogía verdiana Rigoletto,
II trovatore y La traviata (1851, 1853 y 1853, respectiva¬
mente) llegamos al florecimiento de la personalidad ver-
diana, al dominio de situaciones y personajes y a la
gradual disolución de los esquemas rígidos de la for¬
ma heredada del pasado que alcanzan una nueva dimen¬
sión. Las óperas siguientes no siempre suponen un pro¬
greso en este camino y es obvio que Simon Boccanegra
(1857) señala un retorno a las «óperas oscuras» de los
años 1840. La falta de éxito de este titulo seguramente
orientó mejor al compositor, quien a partir de ahora
ya sólo escribiría obras maestras: Un bailo in maschera
(1858), La forza del destino (1862), el extraordinario
Don Cario (1867), Alda (1871), el Réquiem (1874), Otello
(1887) y Falstaff (1893).
Una carrera que se cerró, pues, esplendorosamente, con
una última evolución sorprendente, que llevó a la crea¬
ción de una ópera cómica de estilo totalmente distinto
del que había dominado su carrera: Falstaff, con el
mérito adicional de haber sabido comprender, pero sin
dejarse llevar por él, el torrente wagneriano que en los
últimos años de su carrera parecía que iba a devorar
a todo el mundo de la ópera italiana. Pero sólo lo pa¬
recía...

ROGER ALIER
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HISTORIA DE LA OPERA

Verdi estrenó esta ópera en Venecia, el 12 de marzo de
1857, en el Teatro de la Fenice. La ópera no tuvo muybuena acogida pero el prestigio de Verdi hizo que a
pesar de todo iniciara el recorrido por los principalesteatros italianos y después europeos. El 24 de enero de
1859 llegaba a la Scala de Milán, donde alcanzó las 12
representaciones hasta la Cuaresma; en I860 llegaba ya
a la isla de Malta, el 7 de enero de 1861 se estrenaba
en el Teatro Real de Madrid y diez meses más tarde lle¬
gaba a Lisboa. En 1862 se estrenó en Buenos Aires y el
17 de diciembre llegaba al Liceo de Barcelona. Pero el
empuje de la obra era poco consistente y la recepción
en los diferentes teatros mencionados solamente tibia,
en general, y pronto «Simon Boccanegra» fue quedan¬
do olvidada como tantas otras óperas de Verdi que no
habian prosperado. <
Con los años. Verdi fue disminuyendo su producción
y después de «Aida» (1871) y del «Requiem» pareció
que no había de escribir más óperas. Pero el composi¬
tor Arrigo Boito, también libretista (escribiría para Ver-
di los textos de «Otello» y «Falstaff»), le animó, ade¬
más de otras actividades, a emprender una revisión de
esta partitura. El viejo compositor se animó, efectiva¬
mente, a llevarla a cabo y el 24 de marzo de 1881 el
nuevo «Simon Boccanegra» reaparecía en la Scala de
Milán.
A pesar de todo, el éxito de esta ópera en la nueva etapa
tampoco fue nada especial; 10 representaciones fue todo
lo que consiguió en la Scala y después la ópera fue es¬
cuchada en Viena (noviembre de 1882), en París (no¬
viembre de 1883) y en Buenos Aires (agosto de 1889).
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Hay que esperar a los años 1930 para volver a encontrar
este título en circulación, durante el «revival» verdia-
no que hubo durante estos años y que la guerra mun¬
dial interrumpió en 1939. En este periodo Viena volvió
a montar «Simon Boccanegra» (enero de 1930), seguida
de Berlin (febrero del mismo año) y de Praga (1931).
Se representó también en Basilea, en Zagreb (1931) y en
Buenos Aires (1935), ciudad que ha tenido siempre un
cierto interés por esta ópera. Se representó aún en
Budapest en 1937, pero después volvió a desaparecer
hasta que la Scala de Milán la volvió a montar, en di¬
ciembre de 1955.
A partir de entonces la nueva versión empezó a circular
otra vez y actualmente el número de grabaciones disco-
gráficas y la frecuencia de sus reapariciones le han ase¬
gurado un lugar, aún modesto, en la programación de
los teatros de ópera de todo el mundo,
hn el Liceo barcelonés la nueva versión de «Simon

Boccanegra» no se estrenó hasta el 3 de diciembre de
1959. En esta época era una obra totalmente descono¬
cida de nuestro público, que se entusiasmó con ella.
Posteriormente, la ópera se volvió a representar en
1970/1971 y, por última vez antes de la temporada ac¬
tual, se puso en escena en 1976/1977 con Fiero Cappu-
ccilli. Seta del Grande, Dimiter Petkov, Pedro Lavirgen
y Joan Pons en los papeles principales, dirigidos por
Giuseppe Morelli. En total, pues, entre la versión ori¬
ginal y la reformada, «Simon Boccanegra» ha sido re¬
presentada 12 veces antes de la temporada actual, y la
última vez fue en enero de 1977.

ROGER ALIER



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

SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

PRESIDENT: Molt Honorable senyor Jordi Pujol
VICE-PRESIDENT: Excel·lentíssim Sr. Pasqual Maragall
GERENT: Sr. Lluís Portabella

VOCALS:

Honorable senyor Joan Rigol (Generalitat de Catalunya)
Jordi Maluquer (Generalitat de Catalunya)
Montserrat Albet (Generalitat de Catalunya)

Il·lma. Sra. M.'' Aurèlia Campmany
(Ajuntament de Barcelona)

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

(Ajuntament de Barcelona)

Manuel Bertrand (Societat del Gran Teatre del Liceu)
Fèlix M.^ Millet (Societat del Gran Teatre del Liceu)
Josep M.® Coronas (Societat del Gran Teatre del Liceu)
Maria Vilardell (Societat del Gran Teatre del Liceu)
Carles Mir (Societat del Gran Teatre del Liceu)

SECRETARI: Adrià Alvarez



ADMINISTRADOR: Lluís Andreu
DIRECTOR D'ESCENARI: Dídac Monjo
ASSISTENTS MUSICALS: Mark Gibson. Jordi Giró.

Miguel Ortega. Javier Pérez Batista. Lolita Poveda.
Enrique Ricci.

APUNTADOR: Jaume Tribò
CAP DE PREMSA I REL. PUBLIQUES: Adelita Rocha
CAP D'ABONAMENTS I TAQUILLES: Josefina Carbonell
CAP D'ADMINISTRACIÓ: Joan Antich
SERVEI MÈDIC: Dr. Enric Bosch
SECRETARIA: Josep Delgado

Maria Antònia Claramunt
Maria José García

CAP DE MAQUINISTES: Constanci Anguera
CAP D'ELECTRICISTES: Francesc Tuset
CAP D'UTILLATGE: Jaume Payet
CAP DE SASTRERIA: Remei Mullor
CAP DE MAQUILLATGE: Martha Vázquez

Perruqueria: DAMARET
Sabateria: VALLDEPERAS

Programes: PUBLI-TEMPQ

Comentaris a càrrec dels Drs. Roger Alier, Xosé Aviñoa
i Oriol Martorell, del Departament d'Art de la Uni¬
versitat de Barcelona.

Assistència tècnica: JQRQUERA HNQS., pianos
NOTES IMPORTANTS: En atenció als artistes i al pú¬

blic en general, s'exigeix l'adequada correcció en el
vestir (senyors: americana i corbata), i es prega la
màxima puntualitat; no es permetrà l'entrada a la
sala un cop començada la representació, ni verificar
enregistraments, fotografíes o filmar escenes de
cap mena.
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 Ir. pis i el
vestíbul de l'entrada.

r Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclu-
Qt siu per a minusvàlids.

PORTADA: Josep Mirabent / J. Mestres Cabanes: Apol¬
lo al Parnàs, a la Font de Castàlia (Saló dels Miralls,
Gran Teatre del Liceu).



PRÒXIMES FUNCIONS:

MANON
J. Massenet

Alfredo Kraus
Ana M.^ González
Enric Serra
John-Paul Bogart
Vicenç Esteve
Cecília Fondevila

Producció: Teatre de l'Opera de Roma
Decoracions i Vestuari: Pier-Luigi Samaritani
Director d'Orquestra: Jean Perisson
Director d'Escena: Pier-Luigi Samaritani
Director del Cor: Romano Gandolfi
Director adjunt del Cor: Vittorio Sicuri
Funció de Gala
Dissabte, 18 de gener, 21.30 h., funció núm. 32, torn C
Diumenge, 26 de gener, 17 h., funció núm. 34, torn T
Dimecres, 29 de gener, 21 h., funció núm. 35, torn B
Dissabte, 1 de febrer, 21.30, h. funció núm. 33, torn A

LOHENGRIN
R. Wagner

Siegfried Jerusalem (dies 3-6-12)
Andras Molnar (dia 9)
Pilar Lorengar
Franz Ferdinand Nentwig
Eva Randova
Erich Knodt
Jorn Wilsing
Franz Josef Kapellmann
Director d'Orquestra: Christof Perick
Director d'Escena: Wolf Siegfried Wagner
Director del Cor: Romano Gandolfi
Director adjunt del Cor: Vittorio Sicuri

Fundó de Gala
Dilluns, 3 de febrer, 20 h., funció núm. 36, torn A
Dijous, 6 de febrer, 20 h., funció núm. 37, torn B
Diumenge, 9 de febrer, 17 h., funció núm. 38, torn T
Dimecres, 12 de febrer, 20 h., funció núm. 39, torn C
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