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Obertura

Aquesta esplèndida obertura, que no és una selecció o una
barreja capriciosa de temes de l'obra, constitueix un bon resum
de l'esperit d'aquesta òpera. S'enceta amb una introducció de
vuit compassos, després dels quals les trompes, acompanya¬
des per la corda, expressen amb total encert la calma dels
boscs. Després apareix sobtadament un toe sinistre, que carac¬
teritza la figura de Samiel. La novetat de l'efecte del pizzi¬
cato dels contrabaixos i el tremolo de la corda va fer que un
musicòleg pogués dir que «l'òpera romàntica nasqué en aquest
compàs». Segueixen els temes del quadre del Barranc del Llop
i la que potser sigui la més bella melodia d'aquesta òpera (per¬
tany a la primera ària d'Agathe, «Leise, leise, fromme Weise»,
que ací apareix amb dos tractaments orquestrals diferents).
Un passatge viu i brillant, d'un tarannà certament popular,
clou aquest meravellós avenç del que és aquesta obra.

Contingut argumenta!

Lloc de l'acció: en els boscs de Bohèmia.
Època: a mitjans del segle XVIIè, poc després de la Guerra

dels Trenta anys.

Acte I

En el bosc, davant d'una taverna, Kilian encerta una de les
proves del concurs de tir i tothom canta la seva victòria, però
també fan burla de Max, que no ha tingut el mateix èxit, en
contra d'allò que en ell és costum. Kilian, tot fent broma, el
provoca i Max es llença sobre ell, però Kuno, que arriba en
aquests moments, els separa. Kuno, que és el cap dels guar-
daboscs, adverteix Max que, si demà fracassa en la prova defi¬
nitiva del concurs, no el podrà succeir, tal com estava previst,
i no permetrà que es casi amb Agathe, la seva filla, a la qual
està promès. Els camperols, abans d'entrar a la taverna o
d'anar-se'n poc a poc, ballen un vals o làndler. Max, que resta
sol, es plany de la seva mala sort i també recorda els moments
feliços («Durch die Wàlder, durch die Auen», «Pels boscs,
per les prades»). Quan Max es desespera i té pressentiments
ben negres, apareix darrera d'ell un personatge misteriós i silen¬
ciós: és Samiel, l'encarnació de l'esperit del mal. Tot seguit
arriba Kaspar, un altre caçador, al qual rebutjà Agathe i que



és una mena de vehicle humà de les maquinacions de Samiel.
Kaspar canta una cançó báquica («Hier im ird'schen Jammer-
tal», «En aquesta vall de llàgrimes») i proposa a Max ajudar-
lo a fondre, a la nit i en el Barranc del Llop, les set bales
embruixades, de les quals sis donen en el blanc desitjat, però
la setena pertany al diable. Max, per no perdre Agathe, es deixa
convèncer i Kaspar, una vegada ha restat sol, fa palesa una
diabòlica alegria, perquè veu ja propera la venjança que desitja
(«Schweig, schweig, damit dich niemand warnt!», «Calla,
calla, perquè ningú no et pugui advertir»).

Acte II

Quadre I: A casa de Kuno, Agathe i Ànnchen, una noia de
la família, fan palesos llurs caràcters ben diferents, molt ale¬
gre la segona i més reservada i somniadora la primera. Ànn¬
chen vol allunyar les preocupacions d'Agathe («Kommt ein
schalanker Bursch gegangen», «Vé caminant un jove encisa¬
dor») i una vegada sembla que l'ha distreta un xic, se'n va de
l'estança. Aleshores, Agathe demana protecció al Cel pel seu
amor i per la seva esperança («Leise, leise, fromme weise!»,
«Poc a poc, poc a poc, devota cançó»). Tot seguit arriba Max
per uns breus moments, car, diu, ha d'anar al paratge feréstec
del Barranc del Llop a caçar un cérvol de setze puntes. Agathe,
acompanyada una altra vegada per Ànnchen, té por i no vol
que Max se'n vagi, però aquest no en fa cas i surt a corre-cuita.

Quadre II: És de nit, en el congost del Barranc del Llop. Kas¬
par, que espera Max, invoca la presència de Samiel i li demana
una perllongació del termini per a lliurar-li la seva ànima, car,
diu, li porta una nova víctima. Finalment arriba Max i, des¬
prés d'algunes aparicions fantasmagòriques, Kaspar fon, men¬
tre el ressò reprodueix la seva veu, les set bales embruixades
en mig de llamps, trons, flames i altres fenòmens de la natura
desencadenada. Quan Kaspar ha fos la setena bala i Max ha
invocat Samiel, aquest fa sentir breument la seva veu. Max fa
el senyal de la creu, toquen les campanades de la una i el gran
temporal s'allunya.

Acte III

Quadre I: Després d'una escena que generalment se suprimeix,
en la qual Kaspar no accedeix als precs de Max, no lliurant-li
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una bala que serà la setena, aquella la direcció de la qual està
en mans de Samiel, Agathe, en la seva habitació i ja vestida
de núvia, mostra, en una pregària, la seva confiança en la
voluntat divina («Und ob die Wolke sie verhülle», «Tot i que
els núvols l'amaguin»). Quan arriba Ànnchen, Agathe li relata
un somni que ha tingut: «Somiava que era un colom blanc.
Max em disparava, jo queia, però de sobte em convertia de
bell nou en Agathe i un au de rapinya negra es retorçava en
mig de sang». Ànnchen la vol animar i també distreure («Trübe
Augen, Liebchen», «Els ulls tristos, estimadeta»), abans de
l'entrada de les amigues que porten, en una caixa, unes flors
per a la núvia. Quan obren la cabca, veuen que hi ha hagut
una confusió terrible: és una corona d'argent, de morts. Ànn¬
chen agafa d'un pitxer les roses blanques que regalà a l'Agathe
un ermità i fa la corona a la núvia.

Quadre II: Hi ha molta animació al bosc, car és el dia del con¬
curs de tir, al qual assisteix el príncep Ottokar, hereu de qui
anys enrera instaurà el concurs per a commemorar una gesta
d'un avantpassat de Kuno. Aquest proposa acabar el concurs
abans de l'arribada d'Agathe i Ottokar diu a Max que dispari
sobre un colom. Si encerta, com ha fet les tres darreres vega¬
des, tindrà la mà d'Agathe. Quan aquesta arriba diu a Max,
influenciada pel somni que ha tingut, que no dispari, però no
hi ha temps. Surt un tret amb la bala de Samiel i cauen Agathe
i Kaspar; aquest, ferit de mort i la noia, protegida per l'ermità,
només desmaiada. Kaspar, maleint el Cel, lliura la seva ànima
a Samiel i a continuació Max confessa al Príncep la seva falta
en tot l'afer de les bales embruixades. Ottokar el desterra per
sempre, allunyant-lo d'una Agathe que no mereix. Tothom
demana pietat, però el Príncep és inflexible, fins que arriba
l'ermità, en les mans del qual deixa Ottokar la sentència defi¬
nitiva: «A ell. Senyor, que ha pecat greument, però que sem¬
pre ha estat pur i virtuós, concedeix-li un any de prova. I si
roman com sempre l'he conegut, aleshores serà seva la mà
d'Agathe». Després d'una oració d'acció de gràcies, tothom
mostra la seva alegria, perquè l'amor d'Agathe i Max tindrà
després d'un any (tothom n'està segur) un final feliç.
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Der Freischütz, l'esclat del romanticisme

Les trifulgues del caçador que recorre a la bruixeria per a acon¬
seguir forces sobrenaturals que l'ajudin a conquerir la noia
estimada tenen arrels antigues, sobretot a Alemanya. Bé que
d'origen medieval, el tema s'adeia amb el gust romàntic per
la fantasmagoria, un gust que sempre atrauria Weber i que
apareixeria a les seves tres millors òperes: Der Freischütz,
Euryanthe i Oberon. Fins el 1811 el músic n'havia estrenat
poques, i cap de transcendental: Das Waldmadchen, Peter
Schmoll und seine Nachbarn, Silvana i Abu Hassan. Des de
1810 Weber buscava un argument que estimulés la seva inspi¬
ració i li donés oportunitat de crear una òpera autènticament
romàntica i alhora netament germànica. No ens sorprèn,
doncs, que l'impressionés el Gespensterbuch (Llibre dels fan¬
tasmes) de Johann August Apel i Friedrich Laun, un recull
de narracions la primera de les quals era Der Freischütz. Amb
tot, durant anys sembla que Weber es va desinteressar pel
tema. El qui Wagner consideraria com «el més alemany dels
músics», va estar deu anys sense estrenar cap altra òpera. La
seva feina com a director l'absorbia del tot, amb estades a
Praga i a Dresden. Era un gran director, el primer que digni¬
ficà la professió, i revelà dots autèntics d'organitzador. Una
prova és la guia per a l'execució de concerts que presentà al
seu col·lega Gànsbacher el 1811:
a) Preparatius del concert (permisos, locals, publicitat, abo¬

naments).
b) El concert (com formar l'orquestra a cada ciutat, recursos

en instrumentistes, gustos del públic, la millor hora, el
millor piano).

c) Finances (previsió de despeses, còmput d'entrades, temps
empleat en l'organització).

d) Observacions generals (reflexions sobre l'estat dels mate¬
rials, afeccionats i castes de melòmans, llista d'artistes
coneguts).

Aquest era l'organitzador; el director també era revolucionari
a l'època per la col·locació de l'orquestra. Fins aleshores els
instruments de vent eren agrupats a primer terme; darrera hi
anava la corda. Quan el 1804 Weber dirigeix La clemenza di
Tito a Breslau (l'actual Wroclaw polonesa) causa un petit enre¬
nou: col·loca a l'esquerra els primers violins, els violoncels,
els contrabaixos i els oboès; a la dreta els segons violins, les
violes, els clarinets i els fagots, i al fons el metall i els timbals.
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Per als assaigs imagina un sistema racional, encara vigent:
assaigs fragmentaris i assaigs de conjunt. Es preocupa per les
decoracions i el vestuari. A Praga fa un registre molt detallat
de totes les obres que prepara, amb dates dels assaigs, llista
de solistes i estadístiques dels músics de l'orquestra, un regis¬
tre que lliurà al seu successor Liebich per continuar més fàcil¬
ment la tasca. A Dresden, la seva presentació a l'orquestra
causa sensació: anuncia que exigirà una obediència i discipli¬
nes absolutes, i ho aconsegueix. Vol elevar el nivell del gust
del públic i sanejar la crítica musical. S'enfurisma quan la crí¬
tica maltracta l'estrena de Alimelek, del seu condeixeble Meyer¬
beer, que Weber dirigebc a Praga el 1815. Vol l'òpera alemanya
i per això fa campanya contra la italiana que, segons ell, ha
corromput el gust alemany. També té alguns motius per a
detestar els italians, que sempre s'interposaren al seu camí:
Morlacchi a Dresden, Spontini a Berlín (aquest, però, acaba¬
ria fent òperes en alemany) i Rossini a tot arreu. Amb tot,
sap admetre el valor de l'art italià, i a Viena, el 1823, on la
seva Euryanthe no és gaire ben rebuda, no nega l'admiració
per Rossini, que s'ha traslladat fins allí. N'admira les melo¬
dies però li nega «veritat dramàtica»; hauria perdonat certes
febleses si Rossini s'hagués preocupat per la «veritat dramà¬
tica» sense la qual, segons Weber, tot músic queda desauto¬
ritzat. Referent al que era l'òpera italiana, Weber escriu (en
italià) una paròdia deliciosa que val la pena de transcriure:
Recitativo:
Arioso:

Allegro:

Colla parte:

Più stretto:

Duetto:

A due:

Allegro:
(Més aplaudiments del públic, que no ha escoltat res).
A més a més, Weber es burla així de la instrumentació: «Oboi
coi flautí, Clarinetti con gli oboi, Flauti coi violini. Fagotti col

Oh Dio... addio...
Oh non pianger mio bene.
Ti lascio... idol mio...
... ohimè!
Già la tromba suona...

Per te morir io voglio...

O felicità! (sobre «tà», trinats de deu com¬
passos. Aplaudiments)
Caro!
Cara!
Sorte amara... (sobre les as d'«amara» voca-
litzacions en terceres)
O bárbaro tormento!



basso, Violini secondi coi primi, Viola col basso. Voce ad libi¬
tum. Violini colla parte». Accepta, en canvi, l'afrancesat Che¬
rubim, i quan escriu una ària per a intercalar a Lodoïska cele¬
bra que aquesta feina la faci ell i no pas un italià que no hauria
fet res més que un acompanyament de «lirum-larum» (sic).
L'any 1817 Weber es toma a interessar pel tema del Freischütz.
A Dresden havia conegut Kind, poeta famós però que no
coneixia gaire el teatre. Johann Friedrich Kind (Leipzig 1768
- Dresden 1842) havia escrit poemes, narracions i contes d'un
romanticisme senzill; també obres teatrals, però els èxits més
grans els obtingué amb els llibrets de les òperes Das Nachtla-
ger von Granada de Kreutzer, Der Holzdieb de Marschner i
especialment amb Der Freischütz, immortalitzada per la música
de Weber, el llibret de la qual, basat en el Gespensterbuch
d'Apel i Laun, es va editar el 1843 amb unes cartes del com¬
positor.
La trobada entre Weber i Kind va tenir efecte el 15 de febrer
de 1817; en set dies, del 21 al 28 del mateix mes. Kind redactà
el llibret de la que seria considerada com la primera òpera
romàntica alemanya. Aquella primera redacció del llibret duia
el títol de Der Probeschuss, canviat després en Die Jagersbraut.
El manuscrit de Kind es conserva a la Biblioteca de l'Estat
de Berlín; a l'autògraf apareixen indicacions escrites per Weber
que assenyalava els quinze números musicals; un setzè, el
número 13, la segona ària d'Ànnchen, va ser afegit més tard.
Cal reconèixer que Kind va saber donar a Weber l'oportuni¬
tat de desplegar totes les seves qualitats; la riquesa i la varie¬
tat de la inspiració musical que, al seu torn, han salvat el lli¬
bret de l'oblit. Amb tot, aquest llibret té la singularitat, en
un melodrama romàntic, de la mancança d'un duo d'amor
entre els protagonistes.
El títol definitiu de Der Freischütz va ser decidit el 1820 segons
un suggeriment del comte Karl von Brühl. El 2 de juliol de
1817 Weber anotava al seu diari que havia escrit la primera
nota; l'última no va ser escrita fins al maig de 1821, pocs dies
abans de l'estrena que tindria lloc al «Schauspielhaus am Gen-
darmenmarkt» de Berlín el 18 de juny dirigida per l'autor. Pre¬
sents a la sala, hi eren Heine, Hoffmann (que dedicà comen¬
taris sarcàstics al llibret) i Mendelssohn. Abans, però, Weber
ja havia dirigit l'obertura tres cops, el 8 d'octubre de 1820 a
Copenhaguen, el 13 d'octubre a Brunswick i el 18 de desem¬
bre a Dresden, la famosa obertura en la qual René Leibowitz
observà la significativa unitat temàtica, amb l'enfilall de melo-
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dies que apareixeran més tard. Weber és un dels músics en
els quals la intel·ligència corre paral·lela a la sensibilitat. L'ober¬
tura ja n'és una prova. Hom discuteix encara si aquesta ober¬
tura només és un «pot-pourri» (és l'opinió de Wagner, que
tant l'admirava) o si és un resum del drama. L'assumpte no
ens capfica pas; n'hi ha prou amb saber que aquesta pàgina,
escrita en tal forma que conserva el seu valor al concert, revela
una gran sensibilitat i coneixement de l'orquestra.
L'estructura de l'òpera no té res de revolucionària. Weber con¬
serva la forma del «Singspiel», números musicals separats per
diàlegs parlats. El motlle tradicional no s'ha trencat encara
(això ho faria ell mateix amb la incompresa Euryanthe, pri¬
mera òpera alemanya sense diàleg parlat), però la disposició
és sempre coherent; apareix el cromatisme i també troballes
orquestrals que admiraria el gran instrumentador Berlioz, com
l'ús del clarinet; l'arquitectura, però, continua sent la de El
rapte del serrall. La flauta màgica i Fidelio.
A alguns països no s'ha volgut acceptar els diàlegs parlats,
consubstancials amb l'estil, i Der Freischütz no s'ha escapat
dels arranjadors. Castil-Blaze realitzà el 1826 una adaptació
per al «Théâtre Odéon» de París arnb el títol de Robin des
Bois. El 1841 va ser representada a l'Òpera de París en la ver¬
sió francesa d'Émilien Pacini; com que la Gran Òpera pari¬
senca no podia acceptar els diàlegs parlats, calgué substituir-
los per recitatius, en els quals Berlioz tractà de no desentonar
amb la música original. Paradoxalment, quan Berlioz havia
conegut aquesta obra anys abans, escrivia: «Difícilment tro¬
baríem una partitura tan perfecta com la del Ereischütz; des
del començament fins a l'últim acord no puc trobar cap com¬
pàs que em sembli oportú suprimir o millorar». Una versió
semblant (aquest cop en alemany) va ser preparada pel mes¬
tre Arthur Bodanzky per al Metropolitan de Nova York el
1932. Pel que fa a Itàlia cal consignar la versió amb recitatius
orquestrals originals del compositor i gran director Franco Fac¬
ció estrenada a la Scala el 1872. Aquesta versió es representà
al Liceu els anys 1886, 1887, 1891 i 1903. No sabem quina
va ser la versió de l'estrena aquí (en italià, no cal dir-ho) el
1849; dirigia el mestre Marià Obiols i se'n feren vint repre¬
sentacions consecutives; cantà el personatge d'Ànnchen (en
italià Annetta) la soprano Manuela Rossi-Caccia, nom aquí
digne de memòria ja que protagonitzà la primera òpera repre¬
sentada al Liceu, Anna Bolena de Donizetti, el 17 d'abril de
1847. Del 1921 ençà Der Freischütz s'ha cantat aquí sempre



en l'original alemany, aquell any sota la direcció d'un nom
tan gloriós com Bruno Walter.
Amb tota la seva estètica musical Weber representa l'esperit
germànic en la forma més rica i més oberta que ha conegut
Alemanya. El 1816 havia rebut del rei de Saxònia un encàrrec
transcendental: se li confiava l'organització de l'òpera ale¬
manya, la creació de la qual s'havia decidit; actitud certament
original a la història. Però el fet més sorprenent és que el pro¬
pòsit s'aconseguí, i Weber, amb el seu Freischütz, va poder
veure creada l'òpera alemanya, idea que confirmà el públic,
que d'aleshores ençà concedí a l'òpera germànica tanta impor¬
tància, almenys, com a la italiana.

Jaume Tribó
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Els personatges de Der Freischütz

Agathe: Musicalment i vocalment és el gran personatge
d'aquesta obra. Dramàticament, no té el mateix interès, per¬
què, tot i essent un dels centres de l'acció, aquesta acció és
molt simple i senzilla, com una rondalla a l'abast de tothom.
En Agathe hi ha, però, tendresa, amor, fe i també melangia
i pressentiments. El més gran lirisme de tota aquesta òpera
rau en el retrat musical d'Agathe, un pur encís des que obra
la boca en el duet amb Ànnchen del quadre segon, en el qual
té així mateix la seva gran ària, «Leise, leise, fromme weise».
Després, en el quadre quart, la pregària «Und ob die Wolke»
té un altre caràcter, més simple i més senzill i també té una
durada menor, però l'expressivitat és gran i la puresa de la
melodia és una autèntica meravella. La resistència que demana
«Leise, leise» ha fet que aquest paper (amb una extensió de
dues octaves, del si greu a un si natural agut en el final de
l'esmentada primera ària) hagi estat interpretat sovint per

sopranos lírico-dramàtiques, tot i que el seu lirisme i la seva
poesia semblen demanar com a més adient una soprano lírica.

Ànnchen: És un contrapunt i un contrast ben reeixit pel per¬
sonatge d'Agathe. Més que cosina o familiar és la seva millor
amiga, que sempre vol distreure-la i bandejar-li els pressenti¬
ments o la melangia, cosa que fa especialment en les seves dues
àries dels quadres segon i quart. La primera prepara el terreny
perquè el «Leise, leise» sembli definitivament poètic i expres¬
siu i la segona ària també és el contrast pel qual es torna a
un món més quotidià després de la puresa de la melodia de
«Und ob die Wolke». Aquesta segona ària no hi era en el lli¬
bret original de Kind, però fou afegida per l'estrena. Ànnchen,
amb extensió del si greu al si natural, és un paper no massa
melòdic, però molt viu i simpàtic, vocalment i escènicament.

Max: En principi és un paper per a tenor líric, però s'ha de
tenir en compte que això, en el repertori alemany, vol dir que
ho fan tenors amb la veu més ampla que les dels tenors lírics
dels repertoris italià o francès, especialment perquè la tessi¬
tura és més central (Max no passa d'un la natural). Els pas¬
satges més dramàtics del paper són pocs i curts. Té el frag¬
ment més destacat en l'ària del primer acte «Durch die Wàlder,
durch die Auen», amb dues seccions, en la primera de les quals
contrasten la desesperació del recitatiu i els records feliços de



l'ària. Preocupat, apressat, taciturn, capficat i pactant amb
Samiel és com apareix Max en l'òpera, però pel text sabem
que és ben diferent: pur, virtuós, gentil i benhumorat. El temor
a no vèncer en el concurs de tir i perdre la mà d'Agathe ha
provocat aquest canvi.

Kaspar: Paper de baix, que sovint també canten els barítons
i que té una extensió que va del la greu al fa diesi. Dominat
per Samiel, al qual va vendre la seva ànima, és el dolent de
tota aquesta acció simple i directa. El paper demana força per
poder donar intensitat als ritmes d'una part molt poc melò¬
dica. En el primer acte té, com un altre «dolent» operístic pos¬
terior (el molt més complex lago de Verdi) un brindis i un
monòleg solitari i en el quadre del Barranc del Llop ha de ser
capaç de donar un accent esfereïdor a l'escena de la fosa de
les bales.

L'ermità: Només intervé en el darrer quadre, però la seva apa¬
rició és important, perquè té una gran noblesa i, essent res¬
pectat i venerat per tothom, dicta el desenllaç de l'obra, quan
aconsella al Príncep, acompanyat per una delicada melodia
de la flauta, no desterrar Max. A més, el podem considerar
un pacifista d'aquells temps quan, aprofitant la seva autori¬
tat moral, demana la supressió del concurs de tir, un concurs
que ha generat violència i ha estat a punt d'impedir la realit¬
zació de l'amor noble d'una parella.

Ottokar: Només intervé, com l'ermità, en el quadre darrer.
Encarna el poder absolut, però plegant-se al poder espiritual
0 a l'autoritat moral de l'ermità. Tot i estar escrit en clau de
sol, l'acostumen a cantar els barítons, els quals a vegades es
veuen obligats a cantar Voppure que dóna opció a no fer la
nota més aguda de la seva intervenció.

Kuno: És el pare d'Agathe i en el primer quadre veiem que
es tracta d'un paper de baix, que també demana bona línia
1 noblesa, una noblesa, però, més terrenal, que la que després
trobarem en l'ermità.

Kilian: Paper episòdic, alegre i molt viu (¿podria haver estat
una parella per a Ànnchen?) que sols intervé al principi
d'aquesta òpera. Curiosament, a l'inrevés d'allò que succeeix



amb Ottokar, està escrit en clau de fa, però el canta sovint
un tenor.

Samiel: Es tracta de l'encarnació del mal i és un paper parlat.
Les breus aparicions han d'estar envoltades pel misteri i les
poques intervencions parlades han de tenir un accent d'ultra¬
tomba.

P. N.



 



Carl Maria von Weber (1786-1826)
i Der Freischütz (1821)

Carl Maria Weber, amb un «von» afegit capriciosament pel
seu pare, nasqué el 18 de desembre de 1786 a Eutin prop de
Lübeck. Era cosí germà de Constanze Weber, que fou la
muller de Mozart, i durant els seus primers deu anys visqué
l'ambient teatral en les actuacions i les «tournées» de la com¬

panyia que dirigia el seu progenitor. No fou pas un nen pro¬
digi i les seves primeres obres no mostraren cap mena de geni.
L'atzar de la vida familiar féu que rebés una educació incom¬
pleta i mancada de continuïtat. Els estudis musicals, els encetà
a Hildburghausen i els continuà a Salzburg amb Michael
Haydn i a Munic, on començà a compondre (l'opus 1, Sis
fuguetesper a piano, és del 1789). L'any 1803 estrena a Augs¬
burg l'òpera Peter Schmoll i el 1804, després de rebre a Viena
una influència important de l'Abat Vogler, és nomenat
«Kapellmeister» del Teatre de Breslau, on roman dos anys,
i on descobreix unes condicions especials per a la direcció
d'orquestra i perfeccionant-se com a pianista.
El 1806 és intendent de la música del duc Eugen de Württem-
berg a Karlsruhe i escriu el Concertino en mi bemoll, op. 45,
per a trompa i orquestra. L'any següent passa a ser secretari
del duc Ludwig de Württemberg i viu tres anys a Stuttgart,
on compon algunes obres de cambra, però un fosc afer eco¬
nòmic l'obliga a deixar Württemberg, i s'instal·la a Mannheim
i després a Darmstadt. El 1809 compon les peces de música
escènica per a la Turandot de Gozzi-Schiller i el 1810 estrena
a Frankfurt Silvana, amb Caroline Brandt, que seria la seva
esposa, entre els intèrprets. Silvana fou qualificada ja com
«romàntica» i s'ha dit que és com un petit avenç del que serà
Der Freischütz deu anys després. El mateix any estrena el Gran
Concert en do major, op. 111, per a piano i orquestra, i el
1811 estrena Abu Hassan (a Munic i amb la col·laboració anò¬
nima de Meyerbeer) i el Concert en fa major, op. 75, per a
clarinet i orquestra.
L'any 1813 és nomenat director d'orquestra al Teatre de Praga,
on comença el desenvolupament d'una tasca ben important
en favor de l'òpera alemanya i dirigeix, entre d'altres esdeve¬
niments, un Fidelio memorable i l'estrena del Faust de Spohr.
El 1816 passa, com a segon «Kapellmeister», a l'Òpera de
Dresden, on romandria fins a la fi dels seus dies i gaudiria
de la protecció oficial per a instaurar una òpera alemanya.



 



El 1817 comença a compondre Der Freischütz i es casa amb
Caroline Brandt, l'any següent escriu la molt famosa Invita¬
ció a la dansa, originalment per a piano i després orquestrada
per Berlioz. El 1820 enllesteix el Freischütz, estrena a Copen¬
haguen Preziosa (una peça amb música basada en La gitani-
lla, de Cervantes) i comença Die drei Pintos.
El 1821 és l'any de l'estrena de Der Freischütz, la seva obra
cabdal, i també el del molt brillant Konzertstück en la menor,
op. 79, per a piano i orquestra. Dos anys després estrena a
Viena Euryanthe, una gran òpera romàntica, amb un llibret
no massa feliç, que no aconseguí molt d'èxit i durant els assaigs
de la qual Weber va conèixer Beethoven. Euryanthe, però, fou
un triomf a Dresden l'any 1824.
Ja minat per la tuberculosi, el 12 d'abril de 1826 estrena a Lon¬
dres la seva òpera en anglès Oberon, amb un èxit esclatant,
però poques setmanes després, el 5 de juny, mor a la mateixa
ciutat. No fou fins el 1844 que les seves despulles foren tras¬
lladades a Dresden per gestions del seu successor en el teatre
d'aquella ciutat, Richard Wagner, el qual, a més, pronuncià
el famós elogi fúnebre sobre Weber.
L'any 1888 tingué lloc l'estrena pòstuma de Die drei Pintos,
enllestida i orquestrada per Gustav Mahler, però, tot insistint
en el títol que es representa enguany, recordem que l'estrena
de Der Freischütz tingué lloc a Berlín el 18 de juny de 1821,
amb la direcció del mateix Weber, que tenia com a intèrprets
principals a Caroline Seidler (Agathe), Johanna Eunicke (Ánn-
chen), Carl Stümer (Max) i Heinrich Blume (Kaspar). L'èxit
fou un dels més importants que s'han donat en tota la histò¬
ria del gènere operístic. El públic alemany copsà de seguida
els valors de la nova obra, Weber esdevingué molt popular
i els temes del Freischütz els cantava tothom, àdhuc pels
carrers. S'ha de considerar que, a més dels valors musicals de
l'obra, influí molt en la seva popularitat immediata el fet que,
en contra del que succeí en els seus molt il·lustres precedents
com a òperes alemanyes (Die Zauberflóte i Fidelio) Der Freis¬
chütz encetava un seguit d'òperes inspirades en el paisatge ale¬
many, amb personatges i temes molt alemanys i un tractament
musical que, tot i essent de gran qualitat i refinament, no refu¬
sava pas l'ús dels temes populars. Amb la perspectiva que dóna
el pas del temps, s'ha de dir que l'èxit de Der Freischütz ha
tingut una continuïtat especial en els països de parla germà¬
nica o saxona, per la comprensió del text parlat i per la més
gran identificació amb les arrels populars del tema. Tot i abcò.



l'obra ha tingut arreu una conceptuació històrica especialment
important i, a un lloc o a un altre, no s'ha deixat de represen¬
tar mai durant molts anys.
El mateix any 1821 l'obra arribà ja a Viena i el 1824 a Lon¬
dres (en anglès i amb un èxit tan gran, que s'ha dit que l'ofe¬
rien alhora nou teatres de la mateixa ciutat) i també a París,
sota el títol de Robin des Bols. El 1825 tingué lloc la primera
americana al Park Theater de Nova York (en anglès) i l'estrena
al Covent Garden londinenc (en itàlia, amb recitatius de
Michael Costa). El 1841 arribà a l'Òpera de París (versió de
Émilien Pacini i Hector Berlioz) i el 1843 es donà la primera
italiana a Florència, i s'estrenà a la Scala de Milà l'any 1872
(amb els recitatius de Franco Facció, que també dirigí l'orques¬
tra). El 1884 s'estrenà al Metropolitan de Nova York i el 1926
al Colón de Buenos Aires i entre les reposicions més impor¬
tants dels darrers quaranta anys, hom pot recordar, entre
d'altres, les de 1954 al Festival de Salzburg (Wilhelm Furt-
wàngler, Elisabeth Grümmer, Rita Streich, Hans Hopf i Kurt
Bòhme), 1955 a la Scala de Milà (Cario Maria Giulini, Victò¬
ria dels Àngels, Eugenia Ratti, Francesco Albanese i Nicola
Rossi Lemeni), 1971 al Metropolitan de Nova York (Leopold
Ludwig, Pilar Lorengar, Edith Mathis, Sàndor Kónya i Gerd
Feldhoff), 1972 a l'Òpera de Viena (Karl Bòhm, Gundula
Janowitz, Renate Holm, James King i Karl Ridderbusch), 1977
al Covent Garden de Londres (Colin Davis, Hannelore Bode,
Lucia Popp, René Kollo i Kurt Moll) i 1985 en la reinaugura-
ció de l'Òpera de Dresden (Wolf-Dieter Hauschild, Jana Smit-
ková, Andrea Ihle, Klaus Kônig i Ekkehard Wlaschiha).
Der Freischütz s'estrenà al Liceu, en italià, el 4 d'agost de 1849,
ais dos anys d'haver-se inaugurat el Teatre i fou la primera
òpera d'autor alemany que fou representada en aquest esce¬
nari. Fins a la temporada 1920-21 s'havia representat sempre
en italià i en aquest cicle es donà per primera vegada la versió
original, sota la direcció de Bruno Walter i amb Delia Rein-
hardt, Elisabeth Schumann, Karl Günther i Gustav Schützen-
dorf. Després s'ha donat les temporades 1926-27 (Julius Prue-
wer, Maria Hussa, que féu el bis de «Und ob die Wolke»,
Elisabeth Kandt, Jaro Dvorsky i Jean Stern), 1943-44 (Franz
Konwitschny, Coba Wackers, Jacob Sabel i Helmut Schrebs),
1948-49 (Hans von Benda, una inoblidable Victòria dels
Angels, que també bisà «Und ob die Wolke», Henny Herze,
Tyge Tygesen i Raimon Torres), 1954-55 (Wilhelm Loibner,
Carla Martinis, Anny Felbermayer, Erich Witte i Arnold van



Mill), 1961-62 (George Sebastian, Traute Richter, Helge Bailer,
Ernst Gruber i Raimon Torres), 1967-68 (per la companyia
de Mainz, amb el trasbals que suposà el fet que l'intèrpret de
Kaspar, Ernst Alexander Lorenz, fos assassinat a Montjuïc
poques hores abans de la tercera representació), 1973-74 (per
la companyia de Mannheim) i 1980-81 (Matthias Aeschbacher,
Sabine Hass, Elke Krampen, Gerd Brenneis i Hans Franzen).
Ha assolit al Liceu un total de vuitanta dues representacions,
abans de les d'enguany, la darrera de les quals fou la del 7
de desembre de 1980.

Pau Nadal



Peter Schneider (Director d'orquestra)

Nasqué a Viena l'any 1939. De petit fou
membre dels Petits Cantors de Viena. A
l'Acadèmia de la capital del seu país rea¬
litzà els estudis musicals (direcció amb
Swarowsky i composició tunb Schieske).
Després d'haver treballat a Salzburg,
entrà al Teatre de Heidelberg, primer com
a mestre substitut i poc després com a pri¬

mer «Kapellmeister». Des de 1968 fou també primer «Kapellmeister» a la
Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf i des de 1978 «Generalmusikdirek-
tor» a Bremen i d'ençà del 1985 a Mannheim. Ha dirigit com invitat als festi¬
vals de Florència, Edimburg i Varsòvia i també a Munic, Berlín, Hamburg,
Viena, Colònia, Bonn, etc. Ha aconseguit grans èxits al Festival de Bayreuth
amb Der Fliegende Hollander (1981 i 1982), Der Ring des Nibelungen (1984,
1985 i 1986) i Lohengrin (1987). Enguany dirigeix per primera vegada a Bar¬
celona.

Romano Gandolfi (Director del Cor)

Es diplomà en composició i piano al Con¬
servatori de Parma i des del 1983 és direc¬
tor del Cor i consultor artístic al Gran
Teatre del Liceu.
Del 1971 al 1983 havia estat director del
Teatre de la Scala de Milà on paral·le¬
lament desenvolupà una important acti¬
vitat com a director d'orquestra.

Ha dirigit òperes i concerts simfònics a la Scala de Milà, Madrid, Buenos Aires,
als EUA i als principals teatres italians: Roma, Nàpols, Bolonya i Trieste.
Ha enregistrat per la firma DECCA la Petite Messe Solennelle de Rossini amb
Freni, Valentini-Terrani, Pavarotti, Raimondi, i Cor de Camara de la Scala
i per la FONIT CETRA els Cors romàntics i 12 Lieder de Schubert amb Popp,
Palacio, Cor de Cambra i instrumentistes de la Scala.

Vittorio Sicuri (Director del Cor)

Inicià els seus estudis musicals a Parma
i a Milà. L'any 1975 entrà a formar part
de la Scala de Milà, on durant tres anys
exercí la seva activitat com a mestre col-
laborador, treballant també amb els mes¬
tres registes Strehler, Zeffirelli, De Filip-
po, Ponnelle, Ronconi, etc. L'any 1977

— començà a col·laborar amb Romano Gan¬
dolfi, primer com a ajudant en la tasca de mestre del Cor de la Scala, i des¬
prés com a mestre de cor. Ha preparat estrenes mundials d'òperes modernes
(entre les quals Donnerstag aus Lichi de Stockhausen) i ha dirigit en diverses



ocasions el Córale Scaligero. Des de la temporada 1982-83 comparteix junta¬
ment amb Romano Gandolfi la responsabilitat del Cor del Gran Teatre del
Liceu, que l'any 1986 aconseguí un gran èxit en la seva primera sortida a
l'estranger (Il Corsaro a Nîmes).

Edith Mathis (Soprano: Agathe)

Va néixer a Lucerna, on féu els estudis
de cant al Conservatori amb Elisabeth
Bosshart. Als divuit anys debutà en el
paper de Cherubino a Lucerna, paper que
representà sovint a molts teatres europeus
fins que fou contractada per l'Òpera de
Colònia. De seguida cantà per primer cop
al Festival de Salzburg i també a Berlín,

Hamburg, Edimburg, Glyndebourne, Munic, etc. El 1970 debutà al Metro-
poUtan de Nova York (Pamina), Covent Garden de Londres (Susanna) i Òpera
de Viena (Zerlina), i prosseguí una gran carrera amb actuacions a tots els tea¬
tres més importants. A més de la seva activitat operística, també canta sovint
concert i «heder» i ha intervingut en molts enregistraments. Té també molts
premis i distincions i des de 1980 és «kammersàngerin» per Baviera. L'any
1978 es presentà a Barcelona, al Palau de la Mtísica Catalana, amb un recital
de «lieder» de Mendelssohn, Debussy i Schubert, i enguany actua per pri¬
mera vegada al Gran Teatre del Liceu.

Sona Chazarían (Soprano: Annchen)

Nascuda a Beirut, de pares armenis, va
estudiar psicologia a la Universitat nord-
americana de Beirut i mtísica al Conser¬
vatori d'aquesta ciutat. Després va
ampliar els estudis musicals a Siena i
Roma. El 1972 va debutar a l'Òpera de
Viena amb l'Oscar de Un ballo in mas-

chera i després cantà en el matebi Teatre
La Traviata, Lucia di Lammemoor, Capuleti e Montecchi, L 'Elisir d'amore,
etc. També ha cantat sovint a les Òperes d'Hamburg i Munic, a Berlín, a París,
al Covent Garden de Londres, a Nova York, a la Scala de Milà (on debutà
amb la Susanna de Le nozze de Figaro), etc., amb obres del repertori alemany
i itahà. Ha cantat també als festivals de Salzburg, Edimburg i Bregenz, a Zuric,
a l'Arena de Verona, a Madrid i a Las Palmas. Al Liceu ha cantat deu repre¬
sentacions, abans d'aquestes de Der Freischütz-' 1982-83 Die Zauberflôte, 1985
L'Flisir d'amore i 1987-88 La Clemenza di Tito.



Siegfred Jerusalem (Tenor: Max)

Nasqué a Oberhausen-Rheinland. Als
nou anys començà els estudis de piano i
als deu els de violí; més tard anà a Essen
per ampliar els coneixements de piano i
especialitzar-se en fagot, cosa que li per¬
meté, el 1961, de passar a formar part de
la Hofer Symphoniker en qualitat de pri¬
mer fagot. L'any 1962 inicià els estudis

de cant i donà ja el seu primer recital de «lied». L'any 1976 interpretà Lohen¬
grin a Darmstadt, Aachen i altres ciutats. El 1977 féu el debut a Bayreuth
amb Froh i el mariner de Tristany i Isolda i l'any següent debutà a Berlín com
a Tamino. Durant la temporada 1979-80 interpretà Lohengrin a Munic, debutà
a l'Òpera de Viena amb Parsifal, cantà Parsifal i Lohengrin a Bayreuth i el
mes de gener de 1980 debutà al Metropolitan de Nova York amb Lohengrin.
D'aleshores ençà és contínua la seva participació als festivals de Bayreuth i
també als teatres més importants del món (Berlín, Hamburg, Viena, París,
Nova York, San Francisco, Londres, etc.). Al Liceu ha cantat set representa¬
cions, abans de les d'enguany: 1984 Die Fledermaus, 1985 Die Walkürei 1985-86
Lohengrin.

Ekkehard Wlaschiha (Baríton: Kaspar)

Realitzà els estudis musicals a Weimar
amb Helene Jung i aconseguí un primer
contracte al Teatre de Gera i poc després
a la Landesoper de Dresden. El primer
impuls important per a la seva carrera,
el tingué al Nationaltheater de Weimar,
on treballà amb Harry Kupfer els papers
de Jochanaan, Pizarro, René i Biterolf.

Tot seguit desenvolupà una tasca important a l'Òpera de Leipzig, cantant,
entre d'altres, els papers de Tonio, Valentin, Lescaut, Kothner, Kruschina,
Scarpia, Rigoletto, Macbeth, Araonasro, Donner i Gunther. Des de la tem¬
porada 1982-83 forma part de l'Òpera de Berlin, de la R.D.A. i comença una
carrera internacional ben important. Amb la companyia de Berlín es presenta
a París i al Japó. El 1985 canta Der Freischütz en la reinauguració de l'Òpera
de Dresden i debuta a Munic (Alberic amb la direcció de Sawallisch i con¬
tractes fins el 1990), el 1986 es presenta al Festival de Bayreuth (inaugura el
de 1987 amb Lohengrin, dirigit per Peter Schneider) i el setembre de 1987 canta
per primer cop a l'Òpera de Viena. Després de fer la seva presentació al Gran
Teatre del Liceu, aquest any 1988 també actuarà per primer cop al Metropo¬
litan de Nova York i al Covent Garden de Londres, sempre amb el paper
d'Alberic, al Met amb la direcció de Levine, amb qui també enregistrarà en
disc aquest paper.



Peter Weber (Baríton: Ottokar)

Va néixer a Viena, on realitzà els estudis
amb ei professor Erik Werba. Obtingué
premis d'interpretació en el Concurs
Hugo Wolf de Salzburg del 1976, Minis¬
teri de Cultura en 1977, Concurs Schu¬
bert/Wolf de Viena 1978 i Concurs
Mozart de Viena 1976. Des de 1976 actua

regularment a l'Òpera de Viena i també,
entre d'altres, als teatres de Nuremberg i Hannover i als festivals de Salzburg
i Glyndebourne (Mandryka de Arabella el 1985). L'any 1986 debutà al Colón
de Buenos Aires com a Comte de Le nozze dl Figaro. També ha enregistrat
diversos discs i programes per a la televisió a Àustria i altres països. Amb
Der Freischütz actua per primera vegada a Barcelona.

Kurt Rydl Jaroslav Stajnc

Peter Baillie



Obertura

Esta espléndida obertura, que no es una selección o una capri¬
chosa mezcla de temas de la obra, constituye un buen resu¬
men del espíritu de esta ópera. Comienza con una introduc¬
ción de ocho compases, después de los cuales las trompas,
acompañadas por la cuerda, expresan con total acierto la calma
de los bosques. Después aparece repentinamente un toque
siniestro, que caracteriza a la figura de Samiel. La novedad
del efecto del pizzicato de los contrabajos y el trémolo de la
cuerda hizo que un musicólogo pudiese decir que «la ópera
romántica nació en este compás». Siguen los temas del cua¬
dro del Barranco del Lobo y la que quizás sea la más bella
melodía de esta ópera (pertenece a la primera aria de Agathe,
«Leise, leise, fromme weise», que aquí aparece con dos trata¬
mientos orquestales diferentes). Un pasaje vivo y brillante, de
un talante ciertamente popular, cierra este maravilloso anti¬
cipo de lo que es esta obra.

Contenido argumenta!

Lugar de la acción: en los bosques de Bohemia.
Época: a mediados del siglo XVII, poco después de la Guerra
de los Treinta Años.

Acto I

En el bosque, delante de una taberna, Kilian acierta una de
las pruebas del concurso de tiro y todo el mundo canta su vic¬
toria, pero también se burlan de Max, que no ha tenido el
mismo éxito, en contra de lo que en él es costumbre. Kilian,
haciendo broma, lo provoca y Max se lanza sobre él, pero
Kuno, que llega en estos momentos, los separa. Kuno, que
es el jefe de los guardobosques, advirte a Max que si mañana
fracasa en la prueba definitiva del concurso, no le podrá suce¬
der, tal como estaba previsto, y no permitirá que se case con
Agathe, su hija, a la que está prometido. Los campesinos,
antes de entrar en la taberna o de irse poco a poco, bailan
un vals o lándler. Max, que queda solo, se lamenta de su mala
suerte y también recuerda los momentos felices («Durch die
Wálder, durch die Auen», «Por los bosques, por las prade¬
ras»). Cuando Max se desespera y tiene negros presentimien¬
tos, aparece detrás de él un personaje misterioso y silencioso:
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es Samiel, la encarnación del espíritu del mal. Seguidamente
llega Kaspar, otro cazador, a quien rechazó Agathe y que es
una especie de vehículo humano de las maquinaciones de
Samiel. Kaspar canta una canción báquica «Hier im ird'schen
Jammertal», «En este valle de lágrimas») y propone a Max
ayudarle a fundir, por la noche y en el Barranco del Lobo,
las siete balas embrujadas, de las cuales seis dan en el blanco
deseado, pero la séptima pertenece al diablo. Max, para no
perder a Agathe, se deja convencer y Kaspar, una vez queda
solo, hace patente una diabólica alegría, porque ya ve cercana
la venganza que desea («Schweig, schweig, damit dich niemand
warnt!», «Calla, calla, para que nadie te pueda advertir»).

Acto II

Cuadro I: En casa de Kuno, Agathe y Ànnchen, una mucha¬
cha de la familia, manifiestan sus muy diferentes caracteres,
muy alegre la segunda y más reservada y soñadora la primera.
Ànnchen quiere alejar las preocupaciones de Agathe («Kommt
ein schlanicer Bursch gegangen», «Viene caminando un joven
encantador») y una vez parece que la ha distraído un poco,
se va de la habitación. Entonces, Agathe pide protección al
Cielo para su amor y para su esperanza («Leise, leise, fromme
Weise!», «Despacio, despacio, devota canción»). A continua¬
ción llega Max por unos breves momentos, porque, dice, tiene
que ir al tenebroso paraje del Barranco del Lobo para cazar
un ciervo de dieciséis puntas. Agathe, acompañada otra vez
por Ànnchen, tiene miedo y no quiere que Max se vaya, pero
éste no hace caso y sale apresuradamente.

Cuadro II: Es de noche en el desfiladero del Barranco del
Lobo. Kaspar, que espera a Max, invoca la presencia de Samiel
y le pide una prolongación del plazo para entregarle su alma,
porque, dice, le trae una nueva víctima. Finalmente llega Max
y, después de algunas apariciones fantasmagóricas, Kaspar
funde, mientras el eco reproduce su voz, las siete balas embru¬
jadas en medio de rayos, truenos, llamas y otros fenómenos
de la naturaleza desencadenada. Cuando Kaspar ha fundido
la séptima bala y Max ha invocado a Samiel, éste hace oír bre¬
vemente su voz. Max hace la señal de la cruz, tocan las cam¬
panadas de la una y el gran temporal se aleja.
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Acto III

Cuadro I: Después de una escena que generalmente se suprime,
en la que Kaspar no accede a los ruegos de Max, no entregán¬
dole una bala que será la séptima, aquella cuya dirección está
en manos de Samiel, Agathe, en su habitación y ya vestida
de novia, muestra, en una plegaria, su confianza en la volun¬
tad divina («Und ob die Wolke sie verhülle», «Aunque las
nubes lo escondan»). Cuando llega Ànnchen, Agathe le relata
un sueño que ha tenido: «Soñaba que era una blanca paloma,
Max me disparaba, yo caía, pero de repente me convertía de
nuevo en Agathe y una negra ave de rapiña se retorcía en
medio de sangre». Áimchen la quiere animar y distraer («Trübe
Augen, Liebchen», «Los ojos tristes, queridita»), antes de la
entrada de las amigas que traen, en una caja, unas flores para
la novia. Cuando abren la caja ven que ha habido una terri¬
ble confusión: es una corona de plata, de muertos. Ànnchen
coge de un jarrón las rosas blancas que regaló a Agathe un
ermitaño y hace la corona a la novia.

Cuadro II: Hay mucha animación en el bosque, porque es el
día del concurso de tiro, al que asiste el príncipe Ottokar, here¬
dero de quien años atrás instauró el concursç para corunemo-
rar una hazaña de un antepasado de Kuno. Éste propone aca¬
bar el concurso antes de la llegada de Agathe y Ottokar dice
a Max que dispare sobre una paloma. Si acierta, como ha hecho
las tres últimas veces, tendrá la mano de Agathe. Cuando ésta
llega dice a Max, influenciada por el sueño que ha tenido, que
no dispare, pero no hay tiempo. Sale un tiro con la bala de
Samiel y caen Agathe y Kaspar; éste herido de muerte y la
muchacha, protegida por el ermitaño, únicamente desmayada.
Kaspar, maldiciendo al Cielo, entrega su alma a Samiel y a con¬
tinuación Max confiesa al Príncipe su falta en todo el asunto
de las balas embrujadas. Ottokar lo destierra para siempre, ale¬
jándolo de una Agathe que no merece. Todo el mundo solicita
piedad, pero el príncipe es inflexible, hasta que llega el ermi¬
taño, en cuyas manos deja Ottokar la sentencia definitiva: «A
él. Señor, que ha pecado gravemente, pero que siempre ha sido
puro y virtuoso, concédele un año de prueba. Y si permanece
como siempre le he conocido, entonces será para él la mano
de Agathe». Después de una oración de acción de gracias, todos
muestran su alegría, porque el amor de Agathe y Max tendrá
después de un año (todo el mundo está seguro) un final feliz.



Carl Maria von Weber (1786-1826)
y Der Freischiitz (1821)

Carl Maria Weber, con un «von» añadido caprichosamente
por su padre, nació el 18 de diciembre de 1786 en Eutin, cerca
de Lübeck. Era primo hermano de Constanze Weber, que fue
la mujer de Mozart, y durante sus primeros diez años vivió
el ambiente teatral en las actuaciones y las «tournées» de la
compañía que dirigía su progenitor. No fue un niño prodigio
y sus primeras obras no mostraron ningún tipo de genio. El
azar de la vida familiar hizo que recibiese una educación
incompleta y falta de continuidad. Los estudios musicales los
inició en Hildburghausen y los continuó en Salzburg con
Michael Haydn y en Munich, donde empezó a componer (su
opus 1, Seis pequeñas fugas para piano, es de 1798). El año
1803 estrena en Augsburg la ópera Peter Schmoll y en 1804,
después de recibir en Viena una importante influencia del
Abate Vogler, es nombrado «Kapellmeister» del Teatro de
Breslau, donde permanece dos años, descubriendo unas con¬
diciones especiales para la dirección de orquesta y perfeccio¬
nándose como pianista.
En 1806 es intendente de la música del duque Eugen de Würt-
temberg en Karlsruhe y escribe el Concertino en mi bemol, op.
45, para trompa y orquesta. El año siguiente pasa a ser secre¬
tario del duque Ludwig de Württemberg y vive tres años en
Stuttgart, donde compone algunas obras de cámara, pero un
oscuro asunto económico le obliga a dejar Württemberg, ins¬
talándose en Mannheim y después en Darmstadt. En 1809
compone las piezas de música escénica para la Turandot de
Gozzi-Schiller y en 1810 estrena en Erankfurt Silvana, con
Caroline Brandt, que sería su esposa, entre los intérpretes. Sil¬
vana fue calificada ya como «romántica» y se ha dicho que
es como un pequeño avance de lo que será Der Freischiitz diez
años después. El mismo año estrena el Gran Concierto en do
mayor, op. 111, para piano y orquesta, yen 1811 estrena y46í/
Hassan (en Munich y con la anónima colaboración de Meyer¬
beer) y el Concierto en fa mayor, op. 75, para clarinete y
orquesta.
El año 1813 es nombrado director de orquesta en el Teatro
de Praga, donde empieza el desarrollo de una labor muy
importante en pro de la ópera alemana y dirige, entre otros
acontecimientos, un Fidelio memorable y el estreno del Faust
de Spohr. En 1816 pasa, como segundo «Kapellmeister», a



Cada sonido es tan personal
como su interprete

ycada seguro debe ser
tan personal como

elasegurado.

Winterthur
seguros

Las pólizas de seguro
Winterthur tienen característi¬
cas tan personales ccmc los
propios asegurados.

Son diferentes porque los
problemas y las soluciones
son diferentes. Y no sólo en

tamaño o en generalidades,
sino también en los más
pequeños detalles.

Winterthur le ofrece solu¬
ciones de calidad adaptadas
a cada caso.



la Opera de Dresde, donde permanecería hasta el fin de sus
días y gozaría de la protección oficial para instaurar una ópera
alemana. En 1817 empieza a componer Der Freischütz y se
casa con Caroline Brandt, el año siguiente escribe la muy
famosa Invitación a la danza, originalmente para piano y des¬
pués orquestada por Berlioz. En 1820 acaba el Freischütz,
estrena en Copenhague Preziosa (una pieza con música basada
en La gitanilla, de Cervantes) y empieza Die drei Pintos.
1821 es el año del estreno de Der Freischütz, su obra capital,
y también el del muy brillante Konzertstück en la menor, op.
79, para piano y orquesta. Dos años después estrena en Viena
Euryanthe, una gran ópera romántica, con un libreto no muy
feliz, que no consiguió mucho éxito y durante cuyos ensayos
Weber conoció a Beethoven. Euryanthe, no obstante, fue un
triunfo en Dresde el año 1824.
Ya minado por la tuberculosis, el 12 de abril de 1826 estrena
en Londres su ópera en inglés Oberon, con un éxito rotundo,
pero pocas semanas después, el 5 de junio, muere en la misma
ciudad. No fue basta 1844 que sus restos fueron trasladados
a Dresde por gestiones de su sucesor en el Teatro de aquella
ciudad, Richard Wagner, el cual, además, pronunció el famoso
elogio fúnebre sobre Weber.
El año 1888 tuvo lugar el estreno póstumo de Die drei Pintos,
acabada y orquestada por Gustav Mabler, pero, insistiendo
en el título que ahora se representa, recordemos que el estreno
de Der Freischütz tuvo lugar en Berlín el 18 de junio de 1821,
con la dirección del mismo Weber, que tenía como intérpre¬
tes principales a Caroline Seidler (Agathe), Joabanna Eunicke
(Ànncben), Carl Stümer (Max) i Heinrich Blume (Kaspar). El
éxito fue uno de los más importantes que se han dado en toda
la historia del género operístico. El público alemán compren¬
dió en seguida los valores de la nueva obra, Weber llegó a ser
muy popular y los temas del Freischütz los cantaba todo el
mundo, incluso por las calles. Se ha de considerar que, ade¬
más de los valores musicales de la obra, influyó mucho en su
popularidad inmediata el hecho de que, en contra de lo que
sucedió en sus muy ilustres precedentes como óperas alema¬
nas (Die Zauberflôte i Fidelio) Der Freischütz comenzaba una
serie de óperas inspiradas en el paisaje alemán, con persona¬
jes y temas muy alemanes y un tratamiento musical que, aún
siendo de gran calidad y refinamiento, no rehusaba el uso de
los temas populares. Con la perspectiva que da el paso del
tiempo, ha de decirse que el éxito de Der Freischütz ha tenido
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una especial continuidad en los países de habla germánica o
sajona, por la comprensión del texto hablado y por la mayor
identificación con las raíces populares del tema. A pesar de
ello, la obra ha tenido en todas partes una conceptuación his¬
tórica especialmente importante y, en un lugar o en otro, no
se ha dejado de representar nunca durante muchos años.
El mismo año 1821 la obra llegó ya a Viena y en 1824 a Lon¬
dres (en inglés y con un éxito tan grande, que se ha dicho que
la ofrecían a la vez nueve teatros de la misma ciudad) y tam¬
bién a París, bajo el título de Robin des Bois. En 1825 tuvo
lugar la primera americana en el Park Theater de Nueva York
(en inglés) y el estreno en el Covent Garden londinense (en
italiano, con recitativos de Michael Costa). En 1841 llegó a
la Ópera de París (versión de Émilien Pacini y Hector Ber¬
lioz) y en 1843 se dio la primera italiana en Florencia y se
estrenó en la Scala de Milán en 1872 (con los recitativos de
Franco Facció, que también dirigió la orquesta). En 1884 se
estrenó en el Metropolitan de Nueva York y en 1926 en el
Colón de Buenos Aires y entre las reposiciones más impor¬
tantes de los últimos cuarenta años, se puede recordar, entre
otras, las de 1954 en el Festival de Salzburg (Wilhelm Furt-
wángler, Elisabeth Grümmer, Rita Streich, Hans Hopf y Kurt
Bôhme), 1955 en la Scala de Milán (Carlo Maria Giulini, Vic¬
toria de los Ángeles, Eugenia Ratti, Francesco Albanese y
Nicola Rossi Lemeni), 1971 en el Metropolitan de Nueva York
(Leopold Ludwig, Pilar Lorengar, Edith Mathis, Sándor
Kónya y Gerd Feldhofp, 1972 en la Ópera de Viena (Karl
Bôhm, Gundula Janowitz, Renate Holm, James King y Karl
Ridderbusch), 1977 en el Covent Garden de Londres (Colin
Davis, Hannelore Bode, Lucia Popp, René Kollo y Kurt Moll),
y 1985 en la reinauguració de la Ópera de Dresde (Wolf-Dieter
Hauschild, Jana Smitková, Andrea Ihle, Klaus Kònig y Ekke-
hard Wlaschiha).
Der Freischiitz se estrenó en el Liceu, en italiano, el 4 de agosto
de 1849, a los dos años de haberse inaugurado el Teatro y
siendo la primera ópera de autor alemán que fue representada
en este escenario. Hasta la temporada 1920-21 se había repre¬
sentado siempre en italiano y en este ciclo se dio por vez pri¬
mera la versión original, bajo la dirección de Bruno Walter
y con Delia Reinhart, Ehsabeth Schumann, Karl Günter y Gus-
tav Schiizendorf. Después se ha dado en las temporadas
1926-27 (Julius Pruewer, Maria Hussa, que hizo el bis de «Und
ob die Wolke», Elisabeth Kandt, Jaro Dvorsky y Jean Stern),



1943-44 (Franz Konwitschny, Coba Wackers, Jacob Sabel y
Helmut Schrebs), 1948-49 (Hans von Benda, una inolvidable
Victoria de los Ángeles, que también bisó «Und ob die
Wolke», Henry Herze, Tyge Tygesen y Raimundo Torres),
1954-55 (Wilhelm Loibner, Carla Martinis, Anny Felbemayer,
Erich Witte y Arnóld van Mili), 1961-62 (George Sebastian,
Traute Richter, Helge Baller, Ernst Gruber y Raimundo
Torres), 1967-68 (por la compañía de Mainz, con el trastorno
que supuso el hecho de que el intérprete de Kaspar, Ernst Ale¬
xander Lorenz, fuese asesinado en Montjuïc pocas horas antes
de la tercera representación), 1973-74 (por la compañía de
Mannheim) y 1980-81 (Mathias Aeschbacher, Sabine Hass,
Elke Krampen, Gerd Brenneis y Hans Franzen), habiendo
alcanzado un total de ochenta y dos representaciones, antes
de las actuales, y siendo la última la del 7 de diciembre de 1980.

P. N.

r
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Der Freischütz

Acte I: Devant un auberge en forêt, les paysans chantent la
victoire de Kilian au tir. Celui-ci se moque de Max, chasseur
malheureux. Provoqué par Kilian, Max se jette sur lui. Ils sont
séparés par Kuno, chef des gardes-forestiers, qui met Max en
garde: si demain il échoue à l'épreuve de tir, il lui refuse sa
fille Agathe, à laquelle il est fiancé. Les paysans dansent un
làndler, puis sortent. Max, seul, exhale sa douleur. Kaspar,
autre chasseur, dominé par le démon Samiel, chante une chan¬
son bachique, puis propose à Max de l'aider à fondre cette
nuit, dans la Gorge-aux-Loups, les sept balles franches, dont
six touchent leur but, mais dont la septième appartient au dia¬
ble. Max se laisse convaincre. Kaspar, secrètement jaloux de
Max, chante sa victoire.

Acte II: Dans une chambre, Agathe, fiancée de Max, et sa
couisine Ànnchen vaquent aux soins du ménage en plaisan¬
tant. Ànnchen, avec une franchise amusante, avoue qu'elle
ne détesterait pas de voir arriver «un svelte gaillard», puis se
retire. Agathe chante alors son amour. Max paraît; Agathe,
durant la conversation, pressent la vérité et voudrait empê¬
cher Max d'aller dans la Gorge-aux-Loups. A minuit, dans
la Gorge-aux-Loups, Kaspar trace un cercle magique, invo¬
quant Samiel, le chasseur noir; Max le rejoint et assiste à la
fonte des balles; il ignore cependant que six d'entre elles obéi¬
ront à sa volonté, la dernière à celle de Samiel.

Acte III: Dans sa chambre, Agathe chante son espoir, mais
elle est envahie de sombres pressentiments. Des jeunes filles
viennent lui offrir sa couronne de fiancée. Au deuxième tableau
c'est le concurs de tir. Max tire sur une colombe. C'est Agathe
qui tombe avec Kaspar. Mais un saint ermite a protégé la jeune
fille à qui Samiel destinait la balle magique. C'est Kaspar qui
est mortellement touché. Max avoue sa faute au prince Otto-
kar qui le bannit à jamais. Pourtant, l'ermite intervient et rem¬
place ce châtiment par un an d'attente. Après d'un lapse de
temps, Max, si sa conduite ne laisse rien à désirer, pourra épou¬
ser Agathe.



Der Freischütz

Act I: Max has been beaten by Kilian in a shooting contest
and must win the final trial or else forfeit the hand of Agathe,
daughter of Kuno the forester. Left alone, Max is approached
by Kaspar who hands a gun and Max sees him shoot down
an eagle. Kaspar explains that it was a magic bullet, and lures
Max into accepting his help so asto win the contest with such
magic devices. He must meet Kaspar in the Wolf's Glen at
midnight to receive the bullets.

Act II: Agathe is waiting in her room with her cousin Ànn-
chen. She is troubled by premonitions of danger and by a
warning she has received from an old Hermit. She is not reas¬
sured when Max arrives late and hurries off, saying he has
to collect a stag he has shot in the Wolf's Glen. In the Glen,
Kaspar is trying to bargain with Samiel, the Wild Hunstman,
for his soul, promising a new victim. Max appears and is
deeply troubled when he sees a ghost of his dead mother and
another he takes to be Agathe. But he is determined to conti¬
nue with the plan. Kaspar casts seven magic bullets; six will
hit the target, the last will go where Samiel wants, though Max
does not know this.

Act III: After a short entr'acte we are back in Agathe's room,
where she is telling Annchen of a dream; Ànnchen tries to con¬
sole and amuse her. Agathe decides to wear the white roses
given her by the Hermit the previous day. In the Prince's camp
the contest is about to begin. After the hunting chorus. Max
comes in, full of confidence. He has used up six of his magic
bullets, now the Prince orders him to shoot a white dove as
a final trial. Agathe comes out from behind a tree imploring
Max not to shoot, but it is too late: she falls wounded. But
the bullet has also mortally wounded Kaspar, who dies curs¬
ing the world. The Prince orders Max's banishment, but the
Hermit intervenes, and Agathe recovers. There is general
rejoicing as the Prince countermands the order.
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Discografia de Der Freischütz

La present discografia només ofereix les versions comercials
íntegres. Els personatges són esmentats en l'ordre següent:
Agathe, Ànnchen, Max i Kaspar. A continuació el cor
l'orquestra i el director.

1951 URANIA, URLP 403.
Elfriede Tròtschel, Irma Beilke, Bemd Aldenhoff, Kurt
Bóhme.
Coir i Orquestra de l'Estat de Saxònia. Dir.: Rudolf
Kempe.

1951 DECCA, LXT 2597/99.
Maud Cunitz, Emmy Loose, Hans Hopf, Marjan Rus.
Cor de l'Òpera de Viena, Orquestra Filharmònica de
Viena, Dir.: Otto Ackermann.

1954 CETRA LIVE OPERA, LO 21 (3). Enregistrament
d'una representació del Festival de Salzburg.
Elisabeth Grümmer, Rita Streich, Hans Hopf, Kurt
Bóhme.
Cor de l'Òpera de Viena, Orquestra Filharmònica de
Viena. Dir.: Wilhelm Furtwàngler.

1955 CETRA LIVE OPERA, L0042 (3).
Elisabeth Grümmer, Rita Streich, Hans Hopf, Max
Proebestl.
Cor i Orquestra de la Ràdio de Colònia. Dir.: Erich
Kleiber.

1959 EMI-ELECTROLA, STE 90956/8.
Elisabeth Grümmer, Lisa Otto, Rudolf Schock, Karl-
Christian Kohn.
Cor de l'Òpera de Berlín, Orquestra Filharmònica de
Berlín. Dir.: Josef Keilberth.

1960 DGG, LPM 18639/40.
Irmgard Seefried, Rita Streich, Richard Holm, Kurt
Bóhme.
Cor i Orquestra de la Ràdio de Baviera. Dir.: Eugen
Jochum.
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1967 EVEREST CETRA, S468/3.
Claire Watson, Lotte Schàdle, Rudolf Schock, Gottlob
Frick.
Cor i Orquestra de l'Òpera de Berlín. Dir.: Lovro von
Matacic.

1968 HMV ANGEL, SCL 3748.
Birgit Nilsson, Erika Koth, Necolai Gedda, Walter
Berry.
Cor i Orquestra de I'Ópera de l'Estat de Baviera. Dir.:
Robert Heger.

1973 DGG, 2720071. 1986 Compact DGG, 415432-2GH2.
Gundula Janowitz, Edith Mathis, Peter Schreier, Theo
Adam.
Cor de la Ràdio de Leipzig, Orquestra de l'Estat de
Dresden. Dir.: Carlos Kleiber.

1981 DECCA, D235D3. 1986 Compact DECCA,
417119-2DH2.
Hildegard Behrens, Helen Donath, René Kollo, Peter
Meven.
Cor i Orquestra de la Ràdio de Baviera. Dir.: Rafael
Kubelik.

1985 DENON, C 37-7433/5. Compact.
Jana Smitková, Andrea Ihle, Rainer Goldberg, Ekke-
hard Wlaschiha.
Cor i Orquestra de l'Òpera de Dresden. Dir.: Wolf-
Dieter Hauschild.

F. X. M.



Notes importants: En atenció als artistes i al públic 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 repre¬
sentació, ni verificar enregistraments, fotografies o filmar
escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàn¬
cies ho reclamen, podrà alterar les dates, els programes o
els intèrprets anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Regla¬
ment d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos;
hom ha d'utilitzar el Saló del 1er. pis i el vestíbul de
l'entrada.

L Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclusiu
per a minusvàlids.

Comentaris: Roger Alier, Xosé Avifloa, Pau Nadal. Coordi¬
nador d'aquest programa: Pau Nadal

Programes: Publi-Tempo

Portada: Detall de la decoració del sostre de la sala.
(Foto: Martí Català)



PRÒXIMES FUNCIONS

Concerts de
rORQUESTRA SIMFÒNICA
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

J.S. BACH: Concert per a dos violins, corda i baix continu
Solistes: Josep M? Alpiste

Jaume Francesch
X. MONTSALVATGE: Simfonia de Requiem (1? audició)
P.I. TXAIKOVSKI: Simfonia núm. 5, en mi menor, op. 64
Director: Uwe Mund

Dies 19 i 20 de febrer, a les 21 h.

FEDORA
U. Giordano

Renata Scotto, Plácido Domingo, Vicenç Sardinero,
M? Angeles Peters, M? Antonia Martín Regueiro,
Antoni Comas, Vicenç Esteve, Alfonso Echeverría,
Jesús Castillón

Director d'Orquestra: Armando Gatto
Directors del Cor: Romano Gandolfi - Vittorio Sicuri
Director d'Escena: Giuseppe De Tomasi
Nova producció del Gran Teatre del Liceu
Decorats: Ferruccio Villagrosi, realitzat per la Bottega Veneziana
Vestuari: Pier-Luciano Cavallotti, realitzat per Arrigo (Milà)
Dimecres, 2 de març, 21 h., funció núm. 47, torn C
Divendres, 4 de març, 21 h., funció núm. 72
Diumenge, 6 de març, 17 h., funció núm. 45, torn T
Dimecres, 9 de març, 21 h., funció núm. 46, torn A

IL TROVATORE
G. Verdi

Maria Chiara, Fiorenza Cossotto (dies 18 i 21),
Viorica Cortez (dies 24, 27 i 29), Ermanno Mauro,
Lorenzo Saccomani, Ivo Vinco, Alfredo Heilbron,
M." Àngels Sarroca, Jesús Castillón, Conrad Gaspà
Director d'Orquestra: Armando Gatto
Directors del Cor: Romano Gandolfi - Vittorio Sicuri
Director d'Escena: Jacques Karpo
Producció: Opera de Marseille
Funció de Gala
Divendres, 18 de març, 21 h., funció núm. 48, torn C
Dilluns, 21 de març, 21 h., funció núm. 49, torn A
Dijous, 24 de març, 21 h., funció núm. 50, torn B
Diumenge, 27 de març, 17 h., funció núm. 51, torn T
Dimarts, 29 de març, 21 h., funció núm. 76

Dip. Legal B. 34.265-1987 - SALIMBA



INSTRUMENTS MUSICALS

La Més Gran Organització
al Servei de ¡a Música

BARCELONA
Muntaner, 300
Tel. 200 81 00

BARBERÀ DEL VALLÈS
BARICENTRO
Tel. 718 97 51

MADRID

Hermosllla, 75
Tel. 435 89 89

MADRID 2
La Vaguada

Tel. 730 48 82



pyeros
La diferencia entre creary hacer

Diagonal, 612. Rambla de Catalunya, 88. Barcelona.


