
 



La modo de El Corte Inglés ya está en lo calle. Llenándola
de color. Abriéndose paso paro llegar hasta tí. Esta
Primavera encontrarás una moda tan variada, que te va a
sorprender. Nuevos diseños. Nuevos coordinados. Nuevos
tonos... Uno nuevo moda. Brillante como la Primavera.
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Dimecres, 13 d'abril, 21 h, Anthony Rooley, llaüt
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IL TROVATORE

òpera en quatre actes

Llibret de S. Cammarano

Música de Giuseppe Verdi

Funció de Gala
Divendres, 18 de març 1988, 21 h., funció núm. 48, torn G
Dilluns, 21 de març 1988, 21 h., funció núm. 49, torn A
Dijous, 24 de març 1988, 21 h., funció núm. 50, torn B
Diumenge, 27 de març 1988, 17 h., funció núm. 51, torn T
Dimarts, 29 de març 1988, 21 h., funció núm. 76
fora d'abonament
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IL TROVATORE

Il Conte di Luna

Leonora

Azucena

Azucena

Manrico

Ferrando
Inés

Ruiz
Un vell gitano

Un missatger

Lorenzo Saccomani
Maria Chiara
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(dies 18 i 21)
Viorica Cortez

(dies 24, 27 i 29)
Ermanno Mauro
Ivo Vinco
M? Àngels Sarroca
Conrad Gaspà
Jesús Castillón

Alfredo Heilbron
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Director d'escena
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Directors del cor

Producció

Violí concertino

Armando Gatto

Jacques Karpó

Charles Roubaud

Romano Gandolfi

Vittorio Sicuri

Opera de Marseille

Josep Mf Alpiste
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Contingut argumentai

Nota: Encara que ni els llibretistes Salvatore Cammarano i
Leone E. Bardare, ni el mateix Verdi no es van preo¬
cupar gaire de situar els fets que es descriuen a II tro-
vatore, el rerafons històric de l'acció és la guerra entre
els partidaris de Jaume d'Urgell i els de Ferran d'Ante¬
quera, després que aquest últim hagués estat proclamat
rei de Catalunya-València-Aragó pels compromisaris
dels tres països reunits a Casp (1412).

ACTE I: «El duel». Resum breu: A Saragossa, els partidaris
del comte de Luna, al servei de Ferran d'Antequera,
esperen impacients que aquest acabi la visita amo¬
rosa que pretén fer a Leonora, dama de la reina.
Un d'ells, Ferrando, explica una estranya història
de la mort del germà del comte, quan era nen, a
mans d'una gitana, que ningú no sap on para. La
narració omple a tots de terror. El segon quadre ens
mostra Leonora esperant la visita d'un trobador, el
rival del comte de Luna. En la fosca de la nit, Leo¬
nora es confon i rep el comte, però quan arriba el
trobador, s'adona del seu error. El comte i el tro¬
bador es desafien.

És de nit i ens trobem al pati del palau de l'Aljafería, de Sara¬
gossa. Els homes armats de l'exèrcit que mena el comte de
Luna, partidari de Ferran d'Antequera, esperen que el comte
torni d'una entrevista amorosa que aquest pretén fer a Leo¬
nora, dama de la reina. Ferrando, un dels homes, els distreu
amb una vella història de la família dels Luna: el comte actual
tenia un germà, que de petit va emmalaltir d'ençà que una
nit va aparèbcer una gitana al seu costat i la va cremar per
bruixa. Quan la duien a cremar, molts van observar que la
filla de la gitana seguia la comitiva, però ningú no va creure
oportú molestar-la. Pocs dies després, però, el nen malalt va
desaparèixer, i en el mateix lloc on s'havia cremat la bruixa
van aparèixer les restes carbonitzades d'un infant. Des d'ales¬
hores es busca la filla de la gitana, però ningú no l'ha vista
mai. Ferrando afirma que això és perquè sovint es transforma
en forma de mussol o d'altres ocells quan toquen les dotze
de la nit. Precisament aleshores sonen les campanades i tots,
presos d'un terror irracional, fugen per totes bandes.
En el segon quadre veiem un jardí del palau, on Leonora,



dama de la reina, espera amb la seva confident Inès que vin-
gui el trobador, el seu amant incògnit que la va fascinar en
un torneig en el quai va guanyar i per tant no va revelar la
reva identitat. Inès aconsella a Leonora que l'oblidi, però
aquesta no n'hi fa cas. Entra el comte de Luna i s'adreça a
Leonora, però en aquells moment se sent, lluny, el cant del
trobador. Leonora, que es confon en la fosca de la nit, baixa
i s'adreça al comte; quan entra el trobador, Leonora es dis¬
culpa, però el trobador i el comte es desafien a un duel. En
la discussió entre els dos homes, el trobador revela que es diu
Manrico i és un partidari del comte d'Urgell. Mentre els dos
s'allunyen per anar a combatre, Leonora cau desmaiada.

ACTE II: «La Gitana». Resum breu: A unes muntanyes de
Biscaia hi ha un campament de gitanos. Enmig seu
Azucena, la filla de la gitana, recordant un cop més
l'escena de la mort de la seva mare. Al seu costat,
convalescent, Manrico, el trobador, ha sentit la
narració de la gitana (que ell suposa la seva mare)
que l'omple de dubtes sobre la seva identitat. Quan
els gitanos se'n van, ella desmenteix la narració i
li aconsella que quan vegi el comte de Luna no el
perdoni. De sobte, un missatger comunica a Man¬
rico la nova que Leonora és a punt de fer-se monja.
Manrico, desoint els consells ¿'Azucena, surt ràpi¬
dament per evitar-ho.

Enmig d'unes muntanyes de Biscaia hi ha un campament de
gitanos que canten i treballen amb unes encluses, fabricant
armes. Enmig del campament, asseguts a la vora del foc, hi
ha la gitana Azucena (filla de la que el vell comte de Luna
va fer cremar, anys abans) i el trobador Manrico. Aquest es
troba convalescent de les ferides sofertes en una batalla en la
qual el van donar per mort: la gitana el va anar a rescatar i
ha aconseguit fer-lo reviure. Ara, Azucena, amb la mirada fixa
en el foc, recorda aquella altra foguera en la qual van cremar
la seva mare, per ordre del vell comte de Luna. Trastocada,
Azucena recorda tota l'escena, i com la seva mare li va dema¬
nar que la revengés... Un dia Azucena va raptar el nen que
havia estat la causa del drama; va encendre la foguera i plena
d'odi es va equivocar i va llençar al foc el seu propi fill...!
Des d'aleshores va criar el fill del comte com si fos el seu i,
amb el temps, va arribar a creure-s'ho i fer-ho creure a tot¬
hom. Manrico pregunta a Azucena si el que acaba de dir és
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cert, i la gitana tot seguit es retracta: enduta per l'emoció ha
trabucat les paraules: Manrico és el seu fill. Qui, sinó una
mare, hauria anat a rescatar-lo al camp de batalla, quan mal¬
ferit, tothom el donava per mort? Manrico recorda la bata¬
lla: lluitava contra el comte de Luna, i també recorda que en
el duel, quan ja el tenia vençut, una força estranya el va detu¬
rar i no va ésser capaç de matar-lo. Azucena s'indigna: oca¬
sió perduda, sens dubte, i recomana a Manrico que si un altre
cop es troba al davant del comte no vacil·li a enfonsar-li
l'espasa fins al mànec. Arriba ara un missatger de part de Ruiz,
lloctinent de Manrico, que l'informa que Castellor (sic, per
Castellar) ha caigut en mans dels urgellistes i que Leonora,
creient que Manrico ha mort, ha decidit fer-se monja. Man¬
rico, en sentir les noves, tot i estar encara convalescent, agafa
les armes i se'n va ràpidament a posar-hi remei, amb gran
desesperació d'Azucena.

Quadre II: El comte de Luna arriba al convent decidit a fer
seva Leonora, vulgui o no vulgui. Entra Leonora,
que s'acomiada d'Inès. El comte interromp la pro¬
cessó, però arriba Manrico i amb les seves forces
immobilitza els partidaris del comte i rapta
Leonora.

En un convent proper a Castellar tot és a punt per a la pro¬
fessió de Leonora com a monja. Però Ferrando i altres homes
al servei del comte de Luna ho tenen tot a punt per raptar
la donzella. Arriba, efectivament, la processó que acompanya
Leonora a l'altar: entre les monges hi ha també Inès, la qual
s'acomiada ara que la nova religiosa ja no la necessitarà. Però
de sobte, el comte de Luna interromp brutalment la processó:
l'únic altar que ha de veure Leonora, diu ell, és el del matri¬
moni. Però l'arribada de Manrico amb els seus homes frustra
l'intent i el comte de Luna, impotent, ha de presenciar com
Manrico li roba la dona estimada.

ACTE III: «El fill de la gitana». Resum breu: En el campa¬
ment del comte Luna els soldats juguen i canten
esperant l'atac que segurament els lliurarà la plaça
de Castellar l'endemà. Entren soldats amb una

gitana i, malgrat els anys que han passat, Ferrando
la reconeix com la que estaven buscant. La gitana,
en veure's perduda, implora l'ajut de Manrico. El
comte de Luna s'omple de satisfacció veient que
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ha capturat la mare del seu enemic.
Al castell, Manrico es prepara per casar-se amb
Leonora. Però entra Ruiz i informa que Azucena
ha estat detinguda i que aviat la duran a la
foguera. Manrico revela a Leonora que aquesta
gitana és la seva mare i anuncia que apagarà la
foguera amb la sang dels enemics.

En el campament del comte de Luna els soldats juguen a daus,
beuen i canten tot esperant els reforços que permetran assal¬
tar, l'endemà, la fortalesa de Castellar que tenen assetjada,
amb bones perspectives de victòria. En la versió que Verdi va
fer per a París, s'intercalava aquí un ballet de gitanes que diver¬
tien els soldats. Aparebc el comte de Luna, que tremola de pen¬
sar que Leonora és a dins de la fortalesa que tenen assetjada
les seves tropes, i que l'endemà pot caure a les seves mans.
De sobte se senten crits i uns soldats entren amb una gitana
sospitosa que corria pel campament. El comte de Luna la inter¬
roga i la gitana evita identificar-se, però Ferrando, tot i els
anys que han passat, reconeix a la filla de la gitana que va
morir a la foguera. Azucena, espantada, en veure's detinguda
exclama que confia que el seu fill Manrico la vindrà a salvar.
Aquesta revelació omple de satisfacció el comte de Luna, que
ara sap que té la mare del seu enemic en el seu poder. El comte
ordena que la gitana sigui torturada.
En el segon quadre, veiem l'interior de la fortalesa. Manrico
és a punt de casar-se amb Leonora, i la capella ha estat pre¬
parada per al matrimoni. Manrico explica a Leonora que les
tropes hauran de resistir el dur assalt enemic, però que, enar¬
dit pel seu amor, aconseguirà la victòria. Se sent ja l'orgue
de la capella i els enamorats se'n van ja a la cerimònia quan
arriba Ruiz, el lloctinent, i anuncia la captura d'Azucena, i
assegura que en el campament li preparen ja la foguera. Ales¬
hores Manrico revela a Leonora que la gitana és la seva mare,
i en un clam desesperat manifesta la seva decisió d'apagar la
foguera amb la sang dels enemics. Tot seguit surt del castell
deixant Leonora en un mar de confusions.

ACTE IV. «El suplici». Resum breu. Leonora s'ha fet acom¬
panyar fins a Saragossa, on Manrico jeu detingut
amb Azucena, per oferir-se al comte de Luna a
canvi de la llibertat del seu promès. El comte
accepta, però Leonora té el projecte de suïcidar-
se per no ésser seva.



A la presó, Azucena no pot reposar, anguniejada
per la mort imminent. Manrico l'aconsola. Entra
Leonora i intenta convencer Manrico que fugi,
però aquest sospita un pacte deshonrés amb el
comte, i no vol anar-se'n. El verí que Leonora ha
pres comença a fer efecte i el comte de Luna entra:
veient l'engany ordena que Manrico sigui execu¬
tat a l'acte. Azucena espera que la destral del botxí
s'enlairi per a la suprema venjança: li fa saber al
comte que acaba de fer matar el seu propi germà.

Ens trobem al davant del palau de l'Aljafería, de Saragossa.
És de nit. Entra Leonora, acompanyada pel fidel Ruiz, que
li indica que Manrico és empresonat amb la seva mare a la
torre del palau. Leonora es queda sola i medita el seu pro¬
jecte: només ella pot salvar el trobador a canvi de la seva prò¬
pia vida. Mentre Leonora reflexiona sobre això se sent el cant
fúnebre dels monjos que es preparen per a l'execució que tin¬
drà lloc el dia següent. Des de la torre, Manrico es lamenta
que la mort trigui tant a arribar, i recorda Leonora, dema¬
nant que no l'oblidi, sense saber que ella és a fora, escoltant-lo.
Poc després surt del palau el comte de Luna, que dóna les
ordres per a l'execució dels dos detinguts. La seva sorpresa
és gran en trobar Leonora que es presenta al seu davant amb
una petició de clemència per a Manrico, que el comte rebutja
immediatament. Aleshores Leonora, amb ferma decisió, pro¬
posa al comte un pacte: ella se li lliurarà incondicionalment,
a canvi de la vida del trobador. El comte accepta ràpidament
el tracte i dóna ordres que deixin passar Leonora cap al cala¬
bós, moment que aquesta aprofita per prendre el verí que duu
ocult en un anell.
En el segon quadre, veiem Manrico i Azucena al calabós. Azu¬
cena no pot reposar, i Manrico es preocupa. Ella el tran¬
quil·litza: probablement la malaltia que la rosega acabarà amb
ella abans que el botxí pugui dur-la a la foguera. Però, en rea¬
litat, la gitana delira i veu, en ple terror, el suplici de la seva
mare. Finalment Manrico aconsegueix que Azucena reposi.
En aquest moment entra Leonora que ofereix al trobador la
possibilitat de fugir immediatament. Manrico desconfia i
refusa d'anarse'n tot i la insistència d'ella, que li resulta sos¬
pitosa, i ben aviat acusa Leonora d'un tracte infame amb el
comte. Leonora es desespera veient el seu sacrifici inútil: el
verí comença a fer-li efecte i cau a terra. Manrico comença
a comprendre el que passa i ella ho confirma amb les seves



ultimes paraules. Entra el comte de Luna i veient Leonora que
mor comprèn que ha estat enganyat i ordena que duguin imme¬
diatament Manrico al suplid. La gitana es desvetlla en sentir
el comiat desesperat de Manrico; el comte, gaudint de la seva
venjança, li ensenya el suplici del trobador i la gitana té el goig
de la venjança suprema: quan ja la destral del botxí cau sobre
Manrico fa saber al comte que ha fet matar el seu propi germà.
Ha conseguit venjar la mort de la seva mare i cau, exánime,
mentre el comte es desespera inútilment.
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Entre dos amors

Diu el bolero: «¿Cómo es posible querer a dos mujeres a la
vez y no estar loco?» Maruique, el trobador, no està boig anant
d'un costat a l'altre, agitat i ple d'ansietat per intentar socór¬
rer les seves estimades Leonora i Azucena, però, amb tots
aquests tràfecs, acaba decapitat. I una fi semblant tindran les
dues dones que marcaven el pèndol de la seva vida. No podia
ser menys; a l'òpera s'ha d'estimar i s'ha de morir i a II Tro-
vatore tot això es fa per partida doble o triple, servit amb dosis
en massa i enrevessades. El trobador és un home que oscil·la
entre dos amors, l'un il·luminat pel signe del desig i l'altre de
la fidelitat. Entre dues dones que són dos pols oposats i que
s'aniran aproximant, i que tenen trets més semblants a mida
que se'ls acaba la vida, i és clar, que també s'acaba l'òpera.
Quan Leonora, la que Mamico estima amb passió, creient que
el trobador ha estat mort en un duel, decideix fer-se monja,
res no el pot deturar per anar a retrobar-la tot i que encara
s'està refent de les ferides greus que ha rebut. Li cal desfer
aquesta confusió fatal i existencial (en realitat, però, tota la
trama de II Trovatore està bastida sobre confusions molt més
funestes que aquesta) i impedir que ella prengui el vel. «Per¬
derla! Oh ambascia!/ Perder quell'angiol?...» exclama angoi¬
xat, tot advertint a la seva mare que el vol retenir: «Tu vedresti
a'piedi tuoi/ Spento il figlio di dolor!». En el tercer acte l'amor
filial i devot cap a Azucena, la que ell creu la seva mare, el
porta a abandonar Leonora a les portes de l'altar on s'ana¬
ven a casar per apressar-se a salvar la gitana de la foguera tot
entonant la famosa cabaletta «Di quella pira». Com a expli¬
cació, a Leonora li diu que abans de ser un home enamorat
ha estat fill. Aquí Manrico comença a veure alguna cosa clara
del seu destí entre tants embolics i tantes corredisses quan, pen¬
sant en la seva mare infeliç, exclama: «Corro a salvarti,/ o
teco almeno corro a morir». I elles també comencen a sentir-
se empeses cap aquest remolí ineluctable. Quan el trobador
se'n va, ferit encara, per trobar la seva estimada, Azucena diu:
«No, soffrirlo non poss'io...». Leonora, per la seva part, en
veure com Manrico se sent més atret per una foguera que per
l'altar reconeix: «Non reggo a colpi tanto funesti.../ oh quanto
meglio saria morir!».
Les dones que encenen el eor de Manrico són ben diferents.
Totes dues estan bastant al·lucinades però amb síndromes
diversos. Leonora és com un esperit, un personatge aeri.
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transparent, ingràvid, com un ànima del purgatori amb els con¬
torns una mica borrosos que no sap si és en aquest món o
en el paradís. Quan explica a la seva confident com va conèi¬
xer el trobador (en la bellíssima ària «Tacea la notte placida»)
ho fa amb els versos següents: «Gioia provai che agl'angeli/
Solo è provar concesso!/ Al core, al guardo estático,/ la terra
un ciel sembró!». En el segon acte segueix extasiada en el seu
somni quan veu aparèixer Manrico a les portes del convent
i entona: «Sei tu dal cel disceso/ O in ciel son io con te?».
En canvi, Azucena és tota terra, foc, un corrent elèctric sotra¬
gat per la venjança. La passió i els records estremidors la recor¬
ren des de les entranyes fins a flor de pell. Ella és la sang,
el dolor, l'instint, la pols, l'amor assumit com una força obs¬
cura que puja des de cavernes profundes.
Per a Azucena el record de la mort, el desig de la mort en
la venjança està fet de sensacions: la imatge de la seva mare,
encadenada i descalça, conduïda a la foguera per botxins que
la insultaven i la maltractaven amb ferros; el fet d'evocar, de
reviure com les flames li encenien la cabellera, el seu rostre
lívid, les pupil·les desorbitades, les cares d'alegria de la gent
que la contemplava i l'últim crit estremidor: «Mi vendical».
Es una obra on no falten els viatges en passar en flash back,
que fa posar els pèls de punta, on ella explica a Manrico com
per complir aquesta promesa de venjança, en ple deliri i per
error, va llençar el seu propi fill al foc pensant-se que era el
del comte. I que, horroritzada pel seu acte, «sui capo mio le
chiome sento drizzarsi ancori». Impetuosa en l'odi i en l'amor
—que semblen condicions igualment imprescindibles per la
seva existència— Azucena ha après a estimar el fill de l'ene¬
mic, el nen que havia volgut cremar fins al punt de dir-li: «II
tuo sangue è sangue mio!.../ Ogni stilla che ne versi/ Tu la
spremi dal mio cor!». La set de venjança, el motiu central de
la seva vida, la porta a ordenar cruelment a Manrico que si
torna a lluitar amb el comte de Luna —i ella sap que en reali¬
tat és el germà del seu fill adoptiu— «Compi, o figlio qual
d'un Dio,/ Compi allora il cenno mio.../ Sino all'elsa questa
lama/ Vibra, immergí all'empio in cor».
Leonora i Azucena són personalitats ben diverses que, quan
s'acosta l'hora fatal, s'aproximen. Quan Manrico ha estat fet
presoner i ha de ser decapitat, el comportament de les dues
dones convergeix en una mena de síntesi que es manifesta
sobretot en la música que canten. Leonora era l'àngel fràgil,
Azucena la bruixa forta i obcecada i aquí els papers comen-



cen a sobreposar-se. Leonora s'enforteix i Azucena desvarieja
tot sentint que la vida se li escapa.
La mort comença a presidir-ho tot. Leonora pren seguretat
i determinació i va al castell per intentar salvar Manrico:
«Timor di me?... Sicura,/ Presta è la mia difesa» canta men¬
tre observa l'anell que conté el verí que pensa engolir si cal,
ja que està disposada a pagar amb la pròpia vida per la vida
del seu estimat. Més endavant, quan creu que ja ha aconse¬
guit la gràcia del comte i ha absorbit el verí, segueix amb la
meteixa serenitat: «Or il mio fine, impávida,/ Piena di gioia
atiendo.../ Potro dirgli morendo:/ Salvo tu sei per me!».
En canvi, Azucena, esgotada, vaga entre el deliri i el somni
i se sent flaquejar: «No, da questa/ Tomba di vici solo fuggir
vorrei/ Perché sento il respiro soffocarmü».
La gitana té por física de la mort, de la foguera i del suplid
que es barregen en les seves obsessions: «Alla quiete io chiudo
il ciglio.../ Ma se del rogo arder si veda/ L'orrida fiamma,
destami allor», li diu a Manrico, pregant-li que la desperti quan
vegi encendre's la foguera. Tot el contrari de Leonora, que
pensa en la mort com una cosa espiritual, no li fa por el verí
i a penes es queixa del dolor que la crema per dins.
En aquest pressentiment mortal que comparteixen, en veure's
conduïdes per l'adversitat a una situació límit, totes dues tenen
una frase que les uneix, en imaginar el seu cos sense vida: quan
Leonora s'ofereix al comte a canvi de deixar Manrico, en lli¬
bertat, es diu a ella mateixa «(M'avrai, ma fredda, esanime,/
spoglia»); Azucena, per la seva part, li diu a Manrico que no
podran torturar-la més, «Troveranno/ un cadavere muto
gélido!... Anzi uno scheletro!».
El cant de Leonora, es fa més greu i ombrívol. El d'Azucena,
en canvi, en ple desvarieig agònic, es torna més líric: «Ai nos-
tri monti ritorneremo.../ L'antica pace ivi goderemo.../ Tu
canterai sui tuo liuto.../ In sonno placido io dormirò».
Però les figures dels dos amors de Manrico no s'acaben de
confondre mai. La imatge d'èxtasi, de placidesa final de la
gitana és terrenal, és el record de les muntanyes estimades;
contràriament, poc abans d'expirar Leonora exclama, sem¬
pre amb el seu esperit eteri i angelical: «Prima che d'altri
vivere,/ lo volli tua morir!.
Ara es fa realitat el pressentiment que Leonora expressa al pri¬
mer acte, mentre explica a la seva amiga Inès com va conèi¬
xer el misteriós trobador i confessa l'amor que sent per ell:
«S'io non vivrò per esso,/ Per esso moriró!».



A la presó, esperant que s'obrin Ies portes que el duran al cada-
falo, Manrico s'ha reunit finalment amb les dues dones que
estima. Concilia aquests amors mentre fa una declaració de
mensypreu a la vida en l'esplèndid trio «io la disprezzo!» que
entona aquest curiós triangle format pel trobador, Leonora
i Azucena.
Entre les múltiples interpretacions que ens ofereix una obra
amb una trama tan enrevessada com II Trovatore podem
trobar-hi una moral: estimar dues dones alhora pot ser peri¬
llós tant per la integritat moral com per la integritat física.

Elena Posa
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EI contingut musical

Preludi

ACTE I - Quadre I
Escena i «Racconto» de Ferrando amb el cor: «Di due figli»
Quadre II
Escena (Leonora i Inès), ària i cabaletta de Leonora «Tacea

la notte placida»... «Di tale amor».
Escena (Comte de Luna) i romança del Trobador (fora

d'escena): «Deserto sulla terra».
Escena (Comte de Luna, Leonora) i trio (amb Manrico).

ACTE II - Quadre I
Cor de gitans «Vedi! Le fosche notturne».
Cançó d'Azucena «Stride la vampa».
Repetició del cor inicial.
Escena (Manrico i Azucena) i «Racconto» d'Azucena «Con-

dotta ell'era in ceppi».
Escena (Manrico i Azucena) i duo «Mal reggendo all'aspro

assalto», entrada del Missatger i continuació del duo:
«Perigliarti ancor languente».

Quadre II
Escena (Comte de Luna i Ferrando) i ària del Comte «Il balen'

del duo sorriso» amb Cabaletta «Per me ora fatale».
Final d'acte (Leonora, Inès, Comte de Luna, Manrico,

Ferrando, Ruiz i Cor).

ACTE III - Quadre I
Cor de soldats: Introducció (amb Ferrando) i cor marcial

«Squilli, echeggi la tromba». (Ballet que no se sol
incloure).

Escena (Comte de Luna i Ferrando, després soldats i Azucena)
i trio (Azucena Comte de Luna i Ferrando) «Giorni
poveri vivea».

Quadre II
Escena (Leonora i Manrico, Ruiz) i ària amb cabaletta de

Manrico: «Ah si, ben mió»... «Di quella pira», amb
un duettino de Manrico i Leonora intercalat i la
intervenció de Ruiz. La cabaletta s'hauria de cantar

dos cops però se sol cantar només una vegada, amb
el cor.



ACTE IV - Quadre I
Escena (Ruiz, Leonora), ària i cabaletta de Leonora «D'amor

sull'ali rosee»... (amb el Miserere de fons cantat pel
cor i la cançó de Manrico des de la torre)... «Tu vedrai
che amore in terra» (aquesta cabaletta no sempre es
canta)

Escena (Comte de Luna) i duo Comte de Luna i Leonora, en
les clàssiques dues parts.

Quadre II
Escena (Manrico i Azucena) i duo «Si, la stanchezza».
Final: Manrico, Leonora, Comte de Luna, Azucena: dos trios

i escena final.
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Giuseppe Verdi

Nascut a Roncole, prop de Busseto, l'any 1813 (dins del mateix
any havia nascut el seu gran rival alemany Richard Wagner,
només uns mesos abans), Giuseppe Verdi fou un compositor
que es va anar obrint camí amb moltes dificultats, causades
en part pel seu origen pagès i modest. Les primeres passes en
el camí de la música, les va poder fer gràcies a un talent pre¬
coç que el va fer distingir, però sense l'ajut del comerciant
Antonio Barezzi, que va pagar-li els primers estudis seriosos.
Verdi no hauria pogut emprendre el camí que el va conduir
a convertir-se, anys més tard, en el primer compositor d'Itàlia.
Quan després de diverses penalitats, va anar a estudiar a Milà,
les portes del conservatori se li van tancar, i va haver d'estu¬
diar pel seu compte amb el mestre Lavigna. Mentrestant es
va casar amb la filla del seu protector i va iniciar una vida
de compositor que tot seguit es va orientar cap a l'òpera, defu¬
gint les activitats de mestre de capella local com haurien vol¬
gut algunes de les «forces vives» del seu «paese».
Sembla que la primera òpera de Verdi no va passar d'uns
esbossos: s'havia de titular Rocester, però no se n'ha trobat
mai cap partitura, bé que se suposa que el compositor va fer-
ne servir fragments per a la seva primera òpera, Oberto, conte
di San Bonifacio (1839), en la qual es troben ja algunes de les
característiques de la música verdiana, influïda, però, encara,
pel llenguatge musical de Rossini, Donizetti i Bellini, els seus
immediats predecessors en el món de la lírica italiana. Arran
de l'estrena à'Oberto, Verdi va conèixer la cantant Giusep-
pina Strepponi, que s'havia distingit en el conservatori mila¬
nès ja des dels seus primers estudis i que gaudia d'un gran pres¬
tigi en el teatre. Mercès als bons oficis de la Strepponi, Verdi
va aconseguir que la Scala li estrenés Oberto i que li encarre¬
gués un altre títol. Però mentre Verdi el preparava (una òpera
bufa titulada Un giorno di regno) un seguit de desgràcies fami¬
liars li van caure al damunt i li van fer perdre successivament
els dos fills haguts de Margherita Barezzi i finalment la prò¬
pia muller. D'altra banda. Un giorno di regno va fracassar
estrepitosament i Verdi va estar a punt d'abandonar la carrera;
només la tenacitat de l'empresari de la Scala, Bartolomeo
Merelli, va poder evitar una retirada prematura del composi¬
tor, proporcionant-li el llibret de Nabuccodonosor. Aquest,
amb el nom escurçat de Nabucco, va rehabilitar Verdi davant
el públic milanès, i no sols això, sinó que el va convertir en



un símbol patriòtic per l'emotivitat del cant nostàlgic dels israe¬
lites en el cèlebre passatge «Va pensiero», al qual fou atribuïda
tot seguit una intencionalitat política.
D'aleshores ençà, el nom de Verdi començà a sonar en els
ambients operístics italians i, ben aviat, internacionals, però
la carrera del compositor no fou fàcil ni distesa. El treball de
compositor era, en aquests anys, encara bàsicament mal pagat
a Itàlia, i el ritme frenètic de les estrenes, els assaigs, les rela¬
cions amb empreses, cantants, llibretistes i escenògrafs van fer
que Verdi desemboqués en un estat de fatiga i de rebuig que
el va fer manifestar més d'un cop el desig d'abandonar-ho tot
tan bon punt tingués solventada mínimament la subsistència.
En aquesta etapa Verdi escriu drames romàntics de to con¬
vencional, subjectes a la forma heretada de Rossini i Doni¬
zetti: les seves òperes són rosaris d'àries amb cabalettes, amb
l'ara preceptiva presència d'un cor que afegeix comentaris i,
alguna vegada, números sencers a l'acció, i amb llibrets basats
en el codi de la noblesa i l'honor medievals, vistos a través
de l'òptica romàntica. Tot i així, en alguns dels títols d'aquests
anys següents, com Emani (1844), Giovanna d'Arco (1845),
Attila (1846) i, sobretot, Macbeth (1847) —òpera en la qual
Verdi pogué treballar per primer cop un tema shakespearià—
es noten ja els trets de la personalitat verdiana, tot i que en
la seva producció d'aquests anys en què treballava com un for¬
çat, hi hagi també punts molt baixos en la inspiració, com per
exemple, Alzira (1845).
Amb Luisa Miller (1849) i sobre tot amb Rigoletto (1851), l'estil
verdià començà a canviar, incorporant detalls d'un realisme
nou, apartat de l'estampa fixa dels valors romàntics. La pre¬
sència del mal en escena ja no té funció de mera pantalla per¬
què hi contrastin les virtuts, i la psicologia dels seus personat¬
ges es desenvolupa amb un aspecte nou. Rigoletto ja no és un
drama amorós convencional: és un retrat amb diverses difu-
minacions d'una psicologia complicada, la del protagonista,
i el drama amorós tan imprescindible fins aleshores en els melo¬
drames italians esdevé una caricatura agra en mans del llibertí
duc de Màntua i de la ingènua però mentidera Gilda.
II trovatore (1853) sembla un retorn cap a fórmules del melo¬
drama romàntic com les del decenni anterior, però si s'ana¬
litza bé, ni l'amor de Manrico i Leonora segueix ja les con¬
vencions —Leonora queda «plantada» en benefici d'un amor
filial envers una gitana!— ni el drama s'hi centra ben bé, ja
que el contrapunt de la figura d'Azucena és gairebé tan
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poderos com el de la figura de Rigoletto en l'òpera precedent.
Del Trovatore endavant, la carrera de Verdi es va anar desen¬
volupant temptativament cap endavant. Una passa de gegant
seria La traviata, estrenada al mateix any que II trovatore, i
d'aleshores ençà, trencada ja la formula de la història amo¬
rosa del romanticisme convencional. Verdi anirà col·locant les
llambordes que pavimentaran el camí cap al verisme, al qual
arribarà pràcticament amb Otello (1887) i tancarà brillantment
la seva carrera amb Falstaff (1893), després de cinquanta-cinc
anys de creacions operístiques en el camí d'una carrera que
haurà deixat a Itàlia un patrimoni que inclou obres de les
dimensions d'Un ballo in maschera (1859), Laforza del des¬
tino (1862), Don Carlo (1867) \ Aida sense comptar-hi
el Rèquiem i algunes peces de música instrumental i, sobre¬
tot, religiosa.
Estimulat, d'ençà de la seva viduïtat, per la relació sentimen¬
tal amb Giuseppina Strepponi, visqué tota la resta de la seva
vida amb ella, que esdevingué finalment la seva segona esposa.
Tota una vida d'intensa activitat va acabar amb la mort de
la Strepponi (1897). Acompanyat del seu llibretista i col·labo¬
rador Arrigo Boito, Verdi va sobreviure encara tres anys i va
morir a Milà el 27 de gener de 1901, després d'haver fundat
una llar per a artistes malalts i vells que encara existeix en
l'actualitat.

Roger Alier



Armando Gatto (Director d'orquestra)

El mestre Gatto, que ha actuat sovint al Gran Tea¬
tre del Liceu, realitzà els seus estudis musicals a
Bèrgam i Milà, ciutat on es diplomà. Després
d'alguns anys d'activitat com a pianista i assis¬
tent musical, inicià la seva carrera com a director
d'orquestra. El 1962 debutà a l'Acadèmia Nacio¬
nal de Santa Cecília de Roma i el 1967 al Teatro
alla Scala de Milà on col·laborà durant 5 anys,
per retornar posteriorment com a director convi¬
dat cada any des del 1985. Armando Gatto ha diri¬
git sovint als principals teatres italians i societats
de concerts, diversos països europeus i a Amèrica

i al Japó. Ha estat director artístic del Festival Musical de Trevigiano durant
dotze anys i per dos anys de l'Ente Arena di Verona. El 1980 fundà l'Orques¬
tra Filharmònia Veneta. Ha realitzat la revisió d'algunes òperes de Gaetano
Donizetti i Vicenzo Bellini.

Jacques Karpo (Director d'escena)

f Director de l'Opéra de Marseille d'ençà del 1975,
ha combinat aquesta activitat amb una carrera de
director d'escena de caire internacional, i ha tre¬
ballat des d'Atenes a San Francisco, des d'Ale¬
manya fins a Itàlia, etc. El 1982 participà en
l'estrena absoluta a Framça de Rusalka de Dvo-
ràk, i a la temporada 1983-84 es va distingir amb
els mimtatges de Lohengrin a Marsella, el de Tosca
a Monte-Carlo i al Festival de Lausanne i el de

~
. J Don Cario a Tolosa del Llenguadoc, Bordeus i

^ Marsella. Posteriorment ha treballat en diverses
altres creacions escèniques. Al Liceu dirigí l'escena

de l'òpera Hérodiade de Massenet, la temporada 1983-84.



Romano Gandolfi (Director del Cor)

Es diplomà en composició i piano al Conserva¬
tori de Parma i des del 1983 és director 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·lelament desenvolupà una
important activitat com a director d'orquestra.
Ha dirigit òperes i concerts simfònics a la Scala
de Milà, Madrid, Buenos Aires, als BUA 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

Cambra 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 Sícurí (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 mestres registes Strehler, Zeffirelli, De Filippo,
Ponnelle, Ronconi, etc. L'any 1977 començà a
col·laborar amb Romano Gandolfi, primer com
a ajudant en la tasca de mestre del Cor de la Scala,
i després com a mestre de cor. Ha preparat estre¬
nes mundials d'òperes modernes (entre les quals
Donnerstag ausLicht de Stockhausen) i ha dirigit
en diverses ocasions el Córale Scaligero. Des de

la temporada 1982-83 comparteix juntament amb Romano Gandolfi la res¬
ponsabilitat del Cor del Gran Teatre del Liceu, que Tany 1986 aconseguí un
gran èxit en la seva primera sortida a l'estranger (II Corsaro a Nîmes).



Lorenzo Saccomani (Baríton: Il Comte de Luna)

Estudià durant dos anys al Centre de Perfeccio¬
nament de la Scala de Milà. De seguida cantà a
la Fenice de Venècia Lohengrin (Herald) i La
Bohème (Marcello) i a la Scala de Milà Boris
Godunov. Actua a tots els teatres italians impor¬
tants i molt especialment a la Scala, on canta totes
les temporades amb directors com Abbado, Klei-
ber, Votto, Prêtre, Patané, Gavazzeni etc. Ha can¬
tat també al Metropolitan de Nova York, Chi¬
cago, San Francisco, Dallas, Covent Garden i
Royal Festival Hall de Londres, Tokyo, Madrid,

~ Bilbao, Oviedo, València, Òpera de Viena, Ham¬
burg i d'altres ciutats de Bulgària, Hongria, Iugoslàvia i Romania. Al Gran
Teatre del Liceu es presentà la temporada 1968-69 amb Madama Butterfly
i Rigoletto i a la temporada 1986-87 hi va cantar Beatrice di Tenda.

Maria Chiara (Soprano: Leonora)

Nascuda a Treviso, va obtenir el diploma, com
a cantant, del Conservatori Benedetto Marcello
de Venècia el 1966 i aquell mateix any debutà a
Roma en II giovanne Lord de Henze. A partir
d'aleshores, el seu repertori ha anat augmentant
i desenvolupant-se progressivament amb obres
com La Traviata, Simon Boccanegra, II Trovatore,
Attila, Oteiio, Aida, Faistaff, La bohème, Turan-
dot. Madama Butterfly, Suor Angelica, Manon
Lescaut, Mefistofele, Lohengrin i Adriana Lecou-
vreur. Enguany és una de les figures italianes més
importants, amb actuacions freqüents a tots els

grans teatres del món: Metropolitan, la Scala, Viena, Londres, Roma, Nàpols,
Florència, Verona, Hamburg, Zuric, etc. Enregistrà per al segell Decca un
disc d'àries sota la direcció del mestre Santi. També per al matebt segell gravà
un LP dedicat íntegrament a Verdi. Per a la Ràdio de Mònaco, en col·labora¬
ció amb Eurodisc Ariola Berlin gravà Madama Butterfly. Els seus composi¬
tors preferits són Verdi, Puccini i Donizetti, els quals ha interpretat sota la
batuta dels directors més prestigiosos. Al nostre Gran Teatre cantà tres repre¬
sentacions de Capuleti e Montecchi la temporada 1978-79 i Suor Angelica en
la temporada actual.



Fiorenza Cossotto
(Mezzo-soprano: Leonora)

Nascuda a Crescentino, estudià al Conservatori
de Torí, a la Scala de Milà i amb la professora
catalana Mercè Llompart. El 1965 debutà a la
Scala amb L'àngel de foc de Prokofiev i poc des¬
prés intervingué en l'estrena mundial de Dialogues
de Carmelites de Poulenc. El més preat guardó,
l'aconseguí, però, en Andrea Chénier cantant al
costat de la Tebaldi, Mario del Monaco i Ettore
Bastianiní. Una inesperada malaltia de Giulietta
Simionato li permeté el definitiu salt a la fama
a la Scala, cantant la Leonora de La favorita, el

1962. A partir d'aquí seguiren els èxits a l'Òpera de Viena, a París, al «Met»
i, des de fa molts anys, al Gran Teatre del Liceu, on debutà cantant La cene-
rentola el 1961-62, i hi ha cantat La Gioconda, Norma, II trovatore, Carmen,
La favorita, Don Carlo, Cavalleria rusticana, Aida, Adriana Lecouvreur i Un
ballo in maschera. Darrerament ha intervingut en Aida a Luxor, Werther a
Treviso, Il trovatore a Hamburg, i Cavalleria rusticana a la present tempo¬
rada de la Scala. La temporada passada li fou atorgada una placa pel Gran
Teatre del Liceu, amb motiu dels 25 anys del seu debut a Barcelona.

Viorica Cortez (Mezzo-soprano: Azucena)

Va néixer a Romania. La seva família era molt
aficionada a la miísica. Va iniciar el seus estudis
al Conservatori de Bucarest. La seva formació
artística fou particularment brillant, sobretot en
la preparació vocal, i en els estudis de piano, har¬
monia i contrapunt. Debutà a l'Òpera de Buca¬
rest amb l'òpera Samson et Dalila amb la qual
obtingué un gran èxit, que li va obrir les portes
de tots els teatres del món. Ha cantat amb gran
èxit a l'Òpera de París, Covent Garden de Lon¬
dres, Metropolitan Opera House de Nova York,
Chicago, Scala de Milà, Roma, Nàpols, Òpera de

Viena etc; ha fet parella amb els cantants més importants del món líric com
són Richard Tucker, Mario del Mònaco, Giuseppe di Stefano, Franco Core-
lli. Carlo Bergonzi, Jon Vickers, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Alfredo
Kraus, Nicolai Ghiaurov. Montserrat Caballé, Birgit Nilsson, Mirella Freni
i Renata Scotto. Ha cantat sota la direcció dels directors més destacats, com
B. Maderna, G. Prêtre, G. A. Gavazzeni, W. Sawallisch, R. Muti, C. Abbado,
Z. Mehta i S. Ozawa. Al Liceu va debutar la temporada 1969-70 amb La Favo¬
rita i posteriorment hi ha cantat Les contes d'Hoffmann.



Ermanno Mauro (Tenor: Mainrico)

Tenor aureolar per Tèxit, Ermanno Mauro ha
intervingut en les darreres temporades del Metro¬
politan Opera House de Nova York, al Covent
Garden, i l'Òpera de París, la Scala de Milà, el
Teatre de l'Òpera de Viena, de Frankfurt am
Main, d'Estrasburg, al Nedherland Òpera etc.
Nascut a Trieste, Itàlia septentrional, féu la seva
formació i la seva carrera inicial a Canadà; el seu

primer paper fou el de Manrico d'// trovatore amb
l'Alberta Opera Society. El 1972 debuta a Ale¬
manya en el paper de Rodolfo de La Bohème; el
1975 el trobem ja a l'Òpera de Viena com a Man¬

rico, el 1976 com a Don Alvaro i el 1977 com a Don José a Gènova. El 1978
debutà a la Scala de Milà com a Manrico, seguit de Manon Lescaut i passà
a Roma on féu el Radamès á'Aida i al Metropolitan com a Canio. Al Liceu
ha cantat Turandot i Adriana Lecouvreur.

Ivo Vinco (Baix: Ferrando)

El baix Ivo Vinco va debutar al Teatre la Scala
de Milà el 1952 cantant un petit paper a Macbeth
amb Maria Callas i Enzo Mascherini, la qual cosa
11 permeté continuar vinculat a aquell teatre, on
ha interpretat papers en òperes com La figlia di
Lorio de Pizzetti, La pietra del paragone de Ros¬
sini, La dame de Pique de Txaikovski o La son-
nambula de Bellini, al costat de Joan Sutherland.
És un dels cantants que ha intervingut més vega¬
des al Liceu; hi ha interpretat, entre altres, papers
a Gugiielmo Teli, Lucia di Lammermoor, La son-
nambula, Simon Boccanegra, II barbiere di Sivi-

glia, La favorita.La cenerentola. La Gioconda, Norma, Don Carlo, Il trova¬
tore, Aida, Samson et Dalila, Adriana Lecrouvreur, La bohème, Don Carlo
i Un ballo in maschera la temporada actual.
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Contenido argumentai

Nota: Aunque ni los libretistas Salvatore Cammarano y Leone
E. Bardare, ni el propio Verdi se preocuparon mucho
de situar los hechos que se describen en II trovatore,
el trasfondo histórico de la acción es la guerra entre
los partidarios del conde de Urgell y los de Fernando
de Antequera, después que éste hubiera sido procla¬
mado rey de Cataluña-Valencia-Aragón por los com¬
promisarios de los tres países, reunidos en Caspe (1412).

ACTO I: «El Duelo». Resumen breve: En Zaragoza, los par¬
tidarios del conde de Luna, al servicio de Fernando
de Antequera, esperan impacientes que el conde
acabe su visita a Leonora, dama de la reina.
Ferrando, uno de ellos, explica una extraña histo¬
ria: la muerte del hermano del conde, cuando era
un niño, a manos de una gitana, que nadie sabe
donde se halla. La narración llena a todos de terror

suspersticioso. El segundo cuadro nos muestra a
Leonora esperando a un trovador al que ama: el
rival del conde de Luna. En la oscuridad, Leonora
se confunde y recibe al conde, pero cuando llega
el trovador se da cuenta de su error. El conde y el
trovador se desafían.

Es de noche y nos hallamos en el patio del palacio de la Alja-
fería, de Zaragoza. Los hombres armados del ejército que
manda el conde de Luna, partidario de Fernando de Ante¬
quera, esperan que el conde vuelva de una entrevista amorosa
que trata de realizar con Leonora, dama de la reina. Ferrando
entretiene a sus compañeros explicando una antigua historia
de la familia de los Luna: el conde actual tenía un hermano

que cuando era niño enfermó desde que una noche apareció
una gitana a su lado, que lo miraba fijamente. El viejo conde
de Luna ordenó prender a la gitana y quemarla como bruja.
Cuando la llevaban a la hoguera, muchos observaron que la
hija de la gitana seguía la comitiva, pero nadie la molestó.
Pocos días después, sin embargo, el niño enfermo desapare¬
ció y en el mismo lugar donde se había quemado a la bruja
aparecieron los restos carbonizados de un niño. Desde enton¬
ces se ha buscado a la hija de la gitana, pero nadie la ha vuelto
a ver. Ferrando afirma que ello es porque con frecuencia se
transforma en buho o en otra ave siniestra cuando dan las doce



de la noche. Precisamente en ese momento se oyen las doce
campanadas de la medianoche y todos, presa de un terror irra¬
cional, se precipitan en todas direcciones para ponerse a salvo.
En el segundo cuadro vemos un jardín del palacio donde Leo¬
nora, dama de la reina, espera con su confidente Inés que lle¬
gue el trovador, su amante incógnito que la fascinó en un tor¬
neo. Inés aconseja a Leonora que lo olvide, pero ésta no le
hace caso alguno. Entra el conde Luna y se dirige a Leonora;
en este mismo instante se oye, a lo lejos, el canto del trova¬
dor. Leonora, confundida por la oscuridad de la noche, baja
al jardín y se dirige al conde; cuando entra el trovador, Leo¬
nora se disculpa, pero el trovador y el conde se desafían a un
duelo. En la discusión entre ambos hombres, el trovador revela
que se llama Manrico y es un partidario del conde de Urgell.
Mientras ambos se alejan para luchar, Leonora se desmaya.

ACTO II: «La gitana». Resumen breve: Entre unas monta¬
ñas de Vizcaya hay un campamento de gitanos en
el que vemos a Azucena, la hija de la gitana, recor¬
dando una vez más la escena de la muerte de su

madre. Junto a ella, convaleciente, se halla Man¬
rico, el trovador, quien al oír la narración de la
gitana (que él supone madre suya) queda lleno de
dudas sobre su identidad. Cuando los gitanos se
van, ella desmiente la narración y le aconseja que
cuando vea al conde de Luna no lo perdone. De
pronto un ayudante de Manrico le comunica por
un mensajero que Leonora está a punto de tomar
los hábitos en un convento. Manrique, desoyendo
los consejos de Azucena, se va rápidamente para
impedirlo.

Entre unas montañas agrestes de Vizcaya vemos un campa¬
mento de gitanos que cantan y trabajan con unos yunques,
fabricando armas. En medio del campamento, sentados junto
al fuego, vemos a la gitana Azucena (hija de la que el viejo
conde de Luna hizo quemar, años atrás) y el trovador Man¬
rico. Éste se halla convaleciente de las heridas sufridas en una

batalla en la que lo dieron por muerto: la gitana lo fue a res¬
catar y ha conseguido curarlo. Ahora, Azucena, con la mirada
fija en el fuego, recuerda aquella hoguera en la que quema¬
ron a su madre, por orden del anciano conde. Trastornada,
Azucena recuerda toda la escena, y cómo su madre le rogó
que la vengara... Un día Azucena raptó al niño que había sido
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causante inocente del drama: encendió otra hoguera y llena
de odio, equivocándose, lanzó al fuego a su propio hijo...!
Desde entonces crió al hijo del conde como si fuese suyo y,
con el tiempo, llegó a creérselo y a hacerlo creer a todo el
mundo. Manrico le pregunta a Azucena si lo que ha dicho
es cierto, y la gitana se retracta en seguida: la emoción la ha
hecho pronunciar palabras incoherentes: Manrico es su hijo;
¿quién, sino una madre, lo habría rescatado en el campo de
batalla, cuando todos lo creían muerto? Manrico recuerda la
batalla: luchaba contra el conde de Luna y recuerda también
el duelo en el que, cuando ya lo tenía vencido, una extraña
fuerza le obligó a no matarlo. Azucena se indigna: ocasión
perdida, y recomienda a Manrico que si otra vez encuentra
al conde de Luna le clave la espada hasta el mango. Llega
ahora un mensajero de parte de Ruiz, lugarteniente de Man¬
rico, con la noticia de que Castellor (sic, por Castellar) ha caído
en manos de los urgelistas, y que Leonora, creyendo muerto
a Manrico, está a punto de profesar como monja. Manrico,
al oírlo, a pesar de hallarse todavía convaleciente, toma las
armas y se va rápidamente a impedirlo, con gran desespera¬
ción de Azucena.

Cuadro II: El conde de Luna llega al convento decidido a apo¬
derarse de Leonora con o sin su consentimiento.
Entra Leonora, que se despide de su amiga Inés.
El conde interrumpe la procesión, pero llega Man¬
rico y con sus tropas inmoviliza a los partidarios
del conde y rapta a Leonora.

En un convento próximo a Castellar todo está a punto para
la profesión de Leonora como religiosa. Pero Ferrando y otros
hombres al servicio del conde de Luna lo tienen todo a punto
para raptar a la doncella. Llega, efectivamente, la procesión
que acompaña a Leonora al altar: entre las monjas se encuen¬
tra también Inés, quien se despide de la nueva religiosa, que
ya no la necesitará. Pero, de pronto, el conde de Luna inte¬
rrumpe brutalmente la procesión: el único altar que tiene que
ver Leonora, dice él, es el del matrimonio. Pero la llegada de
Manrico con sus hombres frustra el intento del conde de Luna
y éste, impotente, tiene que presenciar cómo Manrico le roba
a su amada. (En la obra original, el drama de Antonio Gar¬
cía Gutiérrez El trovador, 1836, Leonora era raptada después
de haber profesado como religiosa, y no antes como en la
ópera).
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ACTO III: «El hijo de la gitana». Resumen breve: En el cam¬
pamento del conde de Luna los soldados cantan
y juegan esperando el asalto a la plaza de Caste¬
llar. Unos soldados traen a una gitana, y a pesar
de los años transcurridos, Ferrando la reconoce
como la que se estaba buscando. La gitana, vién¬
dose perdida, implora la ayuda de Manrico. El
conde de Luna exulta viendo que ha capturado
a la madre de su enemigo.
En el castillo, Mamico se prepara para casarse con
Leonora. Pero entra Ruiz y le informa que Azu¬
cena ha sido detenida y que está todo dispuesto
para quemarla en la hoguera. Manrico revela a
Leonora que la gitana es su madre y anuncia que
apagará la hoguera con la sangre de sus enemigos.

En el campamento del conde de Luna los soldados juegan a
dados, beben y cantan esperando los refuerzos que les han de
permitir asaltar, al día siguiente la fortaleza de Castellar que
tienen sitiada. En la versión que Verdi hizo para París, se inter¬
calaba aquí un ballet de gitanas que divertían a los soldados.
Aparece el conde de Luna, que tiembla al pensar que Leo¬
nora está dentro de la fortaleza que tiene sitiada con sus tro¬
pas y que al día siguiente puede caer en sus manos. De pronto
se oyen gritos y unos soldados entran con una gitana sospe¬
chosa que merodeaba por el campamento. El conde de Luna
la interroga y la gitana evita identificarse, pero Ferrando, a
pesar de los años transcurridos, reconoce a la hija de la gitana
que murió en la hoguera. Azucena, asustada, al verse presa
exclama que confía en que su hijo Manrico venga a salvarla.
Esta revelación llena de júbilo al conde de Luna, que ahora
sabe que tiene a la madre de su enemigo en su poder. El conde
ordena que la gitana sea torturada.
En el segundo cuadro, vemos el interior de la fortaleza. Man¬
rico está a punto de casarse con Leonora, y la capilla está dis¬
puesta para la boda. Manrico explica a Leonora que las tro¬
pas tendrán que resistir el duro asalto del enemigo, pero que,
enardecido por su amor, conseguirá la victoria. Se oye el
órgano de la capilla y se disponen ambos a iniciar la ceremo¬
nia cuando llega Ruiz, el lugarteniente, anunciando la cap¬
tura de Azucena, y asegurando que en el campamento le pre¬
paran ya la hoguera. Entonces Manrico revela a Leonora que
la gitana es su madre, y en un grito desesperado manifiesta
su decisión de apagar la hoguera con la sangre de sus enemi-
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gos, con lo que sale del castillo, dejando a Leonora hecha un
mar de dudas.

ACTO IV: «El suplicio». Resumen breve: Leonora se ha
hecho acompañar hasta Zaragoza, donde está
Manrico preso con Azucena, para ofrecerse al
conde de Luna a cambio de la libertad del trova¬
dor. El conde acepta, pero Leonora ha decidido
suicidarse luego para no ser suya.
En la cárcel, Azucena no logra descansar, angus¬
tiada por su próxima muerte. Manrico la tranqui¬
liza. Entra Leonora y trata de convencer a Man¬
rico de que huya, pero éste sospecha un pacto
deshonroso con el conde y se niega a irse. El
veneno de Leonora empieza a hacer efecto y
cuando entra el conde de Luna, viéndola expirar,
comprende el engaño y ordena que Manrico sea
ejecutado en el acto. Azucena espera que el hacha
del verdugo caiga para informar al conde que
acaba de matar a su propio hermano.

Nos hallamos ante el palacio de la Aljafería, en Zaragoza. Es
de noche. Leonora entra, acompañada por el fiel Ruiz, que
le indica que Manrico se halla preso con su madre en la torre
del palacio. Leonora se queda sola y medita su proyecto: sólo
ella podrá salvar al trovador a cambio de su propia vida. Mien¬
tras Leonora reflexiona sobre esto, se oye el canto fúnebre
de los monjes que se preparan para la ejecución, fijada para
el alba. Desde la torre, Manrico se lamenta de que la muerte
tarde tanto en llegar, y recuerda a Leonora, rogándole que
no lo olvide.
Poco después sale del palacio el conde de Luna, que da las
órdenes para la ejecución de ambos detenidos. Su sorpresa es
grande al hallar a Leonora que se presenta con una petición
de clemencia para Manrico, que el conde rechaza airadamente.
Entonces Leonora le propone un pacto: ella se le entregará
sin otra condición que la salvación del trovador. El conde
acepta rápidamente el trato y da órdenes para que dejen pasar
a Leonora hacia el interior del castillo, momento que ella apro¬
vecha para tomar un veneno que lleva oculto en un anillo.
En el segundo cuadro vemos a Manrico y Azucena en el cala¬
bozo. Azucena no puede descansar y Manrico la consuela, pero
la gitana, en su terror, ve constantemente el suplicio de su
madre. Finalmente Manrico consigue que descanse. En este



momento entra Leonora, que ofrece al trovador la posibili¬
dad de huir, pero Manrico desconfía y rehúsa partir, aunque
ella insiste: sospecha y pronto acusa a Leonora de un trato
infame con el conde. Leonora se desespera al ver inútil su sacri- *
fíelo: el veneno empieza a actuar y ella cae el suelo. Manrico
comprende ahora lo ocurrido y se desespera. Entra el conde
y viendo a Leonora morir comprende el engaño y ordena que
lleven a Manrico al suplicio. Azucena se despierta al oír al adiós ^
desgarrado de Manrico. El conde, gozando con su venganza,
le muestra el suplicio del trovador, y la gitana tiene el placer
supremo de la venganza: cuando ya el hacha baja sobre la
cabeza de Manrico, le comunica al conde que ha hecho matar
a su propio hermano. Ha conseguido vengar la muerte de su
madre y cae exánime, mientras el conde se desespera en vano.
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Giuseppe Verdi

Nacido en Róncele, cerca de Busseto, en 1813 (el año en que
nació su gran rival alemán Richard Wagner, unos pocos meses
antes), Giuseppe Verdi fue un compositor que se abrió camino
con grandes dificultades, causadas en parte por su origen
modesto y campesino. Los primeros pasos en el camino de
la música, los pudo dar gracias a un talento precoz que lo dis¬
tinguió, pero sin la ayuda del comerciante Antonio Barezzi,
que le pagó sus primeros estudios serios. Verdi no hubiera
logrado emprender el camino que había de conducirlo a con¬
vertirse, años más tarde, en el primer compositor de Italia.
Cuando, tras varias penalidades, tuvo que ir a estudiar en
Milán, halló las puertas del conservatorio cerradas para él, y
tuvo que estudiar por su cuenta con el maestro Lavigna. Entre
tanto se casó con la hija de su protector e inició una vida de
compositor que pronto se orientó hacia la ópera, soslayando
las actividades de maestro de capilla local que algunas de las
«fuerzas vivas» de su «paese» hubieran deseado.
Parece que la primera ópera de Verdi no pasó de unos esbo¬
zos: se tenía que titular Rocester, pero no se ha encontrado
partitura alguna de esta obra, aunque se supone que el com¬
positor utilizó fragmentos de ella para su primera ópera cono¬
cida, Oberto, conte di San Bonifacio (1839), en la que se hallan
ya algunas de las características de la música verdiana, influida,
pero, todavía, por el lenguaje musical de Rossini, Donizetti
y Bellini, sus inmediatos predecesores en el mundo de la lírica
italiana. A raíz del estreno de Oberto, Verdi conoció a la can¬
tante Giuseppina Strepponi, que se había distinguido en el con¬
servatorio milanès ya en sus años de estudiante, y que gozaba
de un gran prestigio en el teatro. Merced a los buenos oficios
de la Strepponi, Verdi consiguió que la Scala le estrenara
Oberto y que le encargara otro título. Pero mientras Verdi lo
preparaba (una ópera bufa titulada Un giorno di regno), una
serie de desgracias familiares le cayeron encima y le hicieron
perder sucesivamente a los dos hijos tenidos de Margherita
Barezzi y finalmente a la propia esposa. Por otro lado. Un
giorno di regno fracasó estrepitosamente y Verdi estuvo a
punto de abandonar su carrera; sólo la tenacidad del empre¬
sario de la Scala, Bartolomeo Merelli, pudo evitar una reti¬
rada prematura del compositor, al proporcionarle el libreto
de Nabuccodonosor. Este con el título abreviado de Nabucco,
rehabilitó a Verdi ante el público milanès y además lo convir-



tió en un símbolo patriótico por la emotividad del nostálgico
canto de los israelitas en el célebre pasaje «Va pensiero», al
que se atribuyó enseguida una intencionalidad política que
prestigió enormemente a Verdi.
Desde entonces, su nombre empezó a sonar en los ambientes
operísticos italianos y, muy pronto, internacionales, pero la
carrera del compositor no fue ni fácil ni distendida. El tra¬
bajo de autor lírico era, en estos años, todavía algo básica¬
mente mal pagado en Italia, y el ritmo frenético de los estre¬
nos, los ensayos, las relaciones con los cantantes, empresas,
libretistas y escenógrafos hicieron que Verdi desembocara en
un estado de fatiga y rechazo que lo llevaron a maiñfestar más
de una vez el deseo de abandonarlo todo apenas tuviera míni¬
mamente resuelta la cuestión de la subsistencia.
En esta etapa Verdi escribió dramas románticos de tono con¬
vencional, sujetos aún a la forma heredada de Rossini y Doniz-
zetti: sus óperas son rosarios de arias y cabalette, con la ahora
preceptiva presencia de un coro para añadir comentarios e
incluso, alguna vez, números enteros en la acción, y con libre¬
tos basados en el código de la nobleza y del honor medieva¬
les, vistos, por supuesto, a través de la óptica romántica. Aun
así, en algunos de los títulos de estos años siguientes, como
Ernani (1844), Giovanna d'Arco (1845), Attila (1846) y, sobre
todo, Macbeth (1847) —ópera en la que Verdi pudo trabajar
por primera vez sobre un texto shakespeariano— se notan ya
los rasgos de la personalidad verdiana, aunque en la produc¬
ción de estos años en que trabaja como un condenado a gale¬
ras, haya también muchos puntos bajos en la inspiración
como, por ejemplo, en la ópera Alzira (1845).
Con Luisa Miller (1849) y sobre todo con Rigoletto (1851), el
estilo verdiano empezó a cambiar, incorporando detalles de
un realismo nuevo, apartado de la imagen fija de los valores
románticos. La presencia del mal en escena ya no tiene esa
función de mera pantalla para que contrasten las virtudes ante
ella, y la psicología de sus personajes de desarrolla bajo un
nuevo aspecto. Rigoletto ya no es un drama amoroso conven¬
cional: es un retrato con varias difuminaciones de una psico¬
logía complicada, la del protagonista, y el drama amoroso tan
imprescindible hasta entonces en los melodramas italianos se
convierte en una agria caricatura en manos del libertino duque
de Mantua y de la ingenua pero mentirosa Gilda.
II trovatore (1853) parece un retorno a fórmulas de melodrama
romántico como las del decenio anterior, pero si bien se
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analiza, ni el amor de Manrico y Leonora sigue ya las con¬
venciones —Leonora queda «plantada» en beneficio del amor
filial... ¡hacia una gitana!— ni el drama se centra tanto en
él, ya que el contrapunto de la figura de Azucena es casi tan
poderoso como el de la figura de Rigoletto en la ópera prece¬
dente.
A partir de II trovatore, la carrera de Verdi se desarrolló ten¬
tativamente hacia un progreso. Un paso de gigante fue La tra-
viata, estrenada el mismo año que II trovatore y de entonces
acá, rota ya la fórmula de la historia amorosa del romanti¬
cismo tradicional. Verdi colocará las losas que pavimentarán
el camino hacia el verismo, al que llegará prácticamente con
su Otello (1887), y cerrará brillantemente su carrera con Fals-
taff (1893) después de cincuenta y cinco años de creaciones
operísticas en el curso de una carrera que habrá dejado a Ita¬
lia un patrimonio lírico que incluye obras de las dimensiones
de Un bailo in maschera (1859), La forza del destino (1862),
Don Cario (1867) y Alda sin contar el Réquiem y algu¬
nas piezas de música instrumental y, sobre todo, religiosa.
Estimulado desde su temprana viudez por la relación senti¬
mental con Giuseppina Strepponi, vivió el resto de su vida con
ella, que se convirtió finalmente en su segunda esposa. Toda
una vida de actividad intensa terminó con la muerte de la
Strepponi (1897). Acompañado por su libretista y colabora¬
dor Arrigo Boito, Verdi la sobrevivió aún tres años y murió
en Milán el 27 de enero de 1901, después de haber fundado
un hogar para artistas líricos enfermos y viejos, que todavía
subsiste en la actualidad.

R. A.



I] Trovatore

I. Ferrando, lieutenant du comte de Luna raconte aux hommes
d'armes de son maître l'histoire du frère de celui-ci, lequel fut
volé dans son enfance par unè bohémienne qui n'a jamais pu être
retrouvée et qui tua l'enfant au même lieu où sa mère avait été
brûlée au bûcher.
Dans les jardins du palais, le comte de Luna attend Leonora, dont
il est épris, mais Leonora aime un mystérieux chevalier et trou¬
vère. Lors qu'on entend chanter celui-ci, Leonora descend l'esca¬
lier et se trompant dans l'obscurité se rend dans les bras du comte.
Survient Manrico et défie le comte tandis que Leonora essaie en
vain d'empêcher le duel.
II. Les tziganes chantent en frappant sur leurs enclumes dans leur
camp. Azucena évoque la mort de sa mère et raconte qu'affollée
par sa soif de vengeance, elle avait brûlé son propre fils par erreur;
le fils du comte est donc ce Manrieo qu'elle a élevé comme son
propre fils. Pourtant, lorsque Manrico l'interroge sur le sens de
ces paroles, Azucena revient sur ses paroles et les explique par
un égarement du moment. Manrico reste convaincu lorsqu'elle
lui explique comment il a été sauvé par ses soins lorsqu'il était
déjà tombé dans la bataille où il luttait pour la cause de Jaume
d'Urgell, contre Ferran d'Antequera dont le eomte de Luna est
un des plus braves militaires.
Survient un messager qui informe Manrieo que Leonora est en
train de prendre le voile dans un monastère. Le comte de Luna
a preparé l'enlevement de Leonora, mais Manrico arrive avec ses
hommes, l'arrache des mains de son rival et s'enfuit avec elle,
m. Dans le camp du comte de Luna, des soldats ont arrêté Azu¬
cena qui a été reconnue par Ferrando. Dans la fortéresse voisine,
Manrico est en train d'épouser Leonora lorsqu'arrive Ruiz avec
la nouvelle de l'arrestation d'Azucena. Manrico se déclare prêt
à éteindre le feu du bûcher avec le sang de ses ennemis, et part
délaissant Leonora à la porte de la ehapelle.
IV. Manrico a été jeté en prison avec sa mère. Leonora demande
au comte de Luna la grâce pour Manrico; en échange, elle accepte
d'être a lui. Pourtant, lorsque le comte donne des ordres pour
lui permettre l'entrée dans la prison, Leonora avale du poison
pour ne point se livrer à lui qu'après la mort. Leonora tâche de
persuader Manrico de s'enfuir sans elle, mais celui-ci, croyant
comprendre una liaison de Leonora avec le comte, refuse de par¬
tir. Survient le comte et voyant Leonora mourante, il fait emmé-
ner le trouvère au supplice. Azueena attend que la tête de Man¬
rico tombe pour crier au comte: «Tu viens de supplicier ton frère».
Elle a vengé la mort de sa mère.



Il Trovatore

Ferrando, the count of Luna's lieutenant, tells his men a story
during their night watch: in revenge for the death of her mother
at the stake, Azucena, a gypsy, stole the brother of the count of
Luna, then a baby, from a castle, many years ago. Azucena is belie¬
ved to be a witch and the men are duly impressed. What they do
not know is that Azucena brought up the child as Manrico, for
in her wrath she killed fer own son by mistake.
The count of Luna is now, at the beginning of the opera, a distin¬
guished warrior in the ranks of Ferran d'Antequera, during a
Catalan-Aragonese civil war that took place in the early 15th cen¬
tury. He loves Leonora, a lady-in-waiting of the Queen, but she
loves Manrico, a troubadour who serenades her. That evening, the
count of Luna challenges the troubadour to a duel.
A few weeks later, Manrico is recovering from his wounds. A
mysterious force prevented him from slaying the count of Luna
and later on he was almost killed in a battle. His would-be mot¬
her, Azucena, recovered his body at the battlefield and has nur¬
sed him back to life. Azucena remembers the dreadful night in
which her own mother was burnt by the count of Luna's father
and Manrico has the opportunity to catch a glimpse of his real
identity, but Azucena swiftly denies it and manages to convince
Manrico she is really his mother. A messenger informs Manrico
that Leonora is about to enter a monastery and he leaves in a hurry
to prevent this.
At the monastery Leonora is, indeed, planning to renounce life.
The count of Luna is planning her abduction, though, and almost
succeeds, but Manrico arrives with a handful of men and elopes
with Leonora.
The third act shows us the battlefield beside the forteress which
is precariously held by the trobadour, on behalf of Jaume d'Urgell,
Ferran d'Antequera's contender for the Catalan-Aragonese throne.
Manrico is about to marry Leonora but when his leutenant Ruiz
reports that Azucena has been caught by the count of Luna's sol¬
diers, he promptly forgoes his marriage to go and rescue his sup¬
posed mother.
Leonora offers herself as a prey to the count of Luna's lust in
exchange for Manrico's life. The count accepts, but Leonora's plans
are to kill herself by means of a poison which she drinks. She
tries to convince Manrico to leave, but he suspects Leonora's bar¬
gain with the count and refuses to go. Leonora dies so proving
her innocence. The count of Luna enters and seeing Leonora dead
rushes Manrico off to his death. Only then does Azucena inform
the count of Luna that he has just executed his own brother, the¬
reby avenging her mother's death.



Discografia de H Trovatore

La present discografia només ofereix les versions comercials
íntegres, a partir del 1956. Els personatges són esmentats en
el següent Conte di Luna, Leonora, Azucena i Manrico, a con¬
tinuació l'orquestra i el seu director, i l'any d'enregistrament.

1956 DECCA SXL 2129, LXT 5260-20. Tornat a enregis¬
trar per DECCA GOS 614/16 en 1971).
Ugo Savarese, Renata Tebaldi, Giulietta Simionato,
Mario del Monaco. Orquestra del Gran Teatre de Gine¬
bra. Cor del Maggio Musicale Florentino. Dir.: Alberto
Erede.

COLUMBIA QCX 10268, QCXS 10267 (tornar a enre¬
gistrar per EMI HMV SL 869 en 1973).
Rolando Panerai, Maria Callas, Fedora Barbieri, Giu¬
seppe di Stefano.
Cor i Orquestra del Teatre alla Scala de Milà. Dir.: Her¬
bert von Karajan.

1959 RCA LM/LSC 6150
Leonard Warren, Leontyne Price, Rosalind Elias,
Richard Tucker.
Cor i Orquestra de l'Òpera de Roma. Dir.: Arturo
Basile.

1962 DGG LPM 18835/7, SLPM 183835/7; reed. 1985 DGG
415389-1
Ettore Bastianini, Antonietta Stella, Fiorenza Cossotto,
Cario Bergonzi. Cor i Orquestra del Teatre alla Scala
de Milà. Dir.: Tullio Serafín.

1964 EMI ANGEL AN/SAN 151/3
Robert Merrill, Gabriella Tucci, Giulietta Simionato,
Franco Corelli.
Cor i Orquestra de l'Òpera de Roma. Dir.: Thomas
Schippers.

1965 INTERCORD 971/01 2/1-3
Octav Enigarescu, Elena Dima-Toroiman, Zenaide
Palli, Cornel Starvu.
Cor i Orquestra de l'òpera Nacional de Bucarest. Dir.:
Egizio Massini. (En romanes).
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1969 RCA LMDS 6194
Sherrill Milnes, Leontyne Price, Fiorenza Cossotto,
Plácido Domingo.
Orquestra New Philharmonia. Coro Ambrosian.
Dir.: Zubin Mehta.

1971 DECCA 635390 GF

Ingvar Wbctell, Joan Sutherland, Marilyn Home,
Luciano Pavarotti.
Orquestra de l'Òpera de Londres. Dir.: Richard
Bonynge.

1980 PHILIPS 6769063
Yuri Mazurok, Katia Ricciarelli, Stefania Tocziska,
Josep Carreras.
Royal Opera House Covent Garden. Dir.: Sir Colin
Davis.

EMI 165-02981/83 Q; reed. 1987 EMI EX 290953-3.
Piero Cappuccilli, Leontyne Price, Elena Obraztsova,
Franco Bonisolli. Orquestra Filharmònica de Berlín.
Dir.: Herbert von Karajan.

1982 FOYER 1012 (3) d'una representació de maig de 1957
de la RAI de Milà.
Ettore Bastianini, Leyla Gencer, Fedora Barbieri,
Mario del Monaco.
Cor i Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Ita¬
liana. Dir.: Fernando Previtali.

MELODRAM 03.018 (3) d'una representació del 1965
Ettore Bastianini, Leontyne Price, Giulietta Simionato,
Franco Corelli.
Cor de l'Òpera de l'Estat de Viena, òrquestra Filhar¬
mònica de Viena. Dir. Herbert von Karajan.

MELODRAM 050 (3) d'una representació a Berlín de
1961
Ettore Bastianini, Mirella Parutto, Fedora Barbieri,
Franco Corelli. Dir.: Oliviero de Fabritiis.
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1983 MELODRAM 710 (3) d'una representació en el Metro¬
politan Opera House de Nova York de 1962.
Reszo Rankin, Zinka Milanov, Christiane Baum, Leo¬
nard Warren. Orquestra del Metropolitan Opera House i
de Nova York. Dir.: Fausto Cleva.

CETRA LIVE OPERA 35 (3) d'una representació de
1959. 1

Ettore Bastianini, Maria Callas, Giulietta Simionato,
Giuseppe di Stefano.
Cor i Orquestra del Teatre alia Scala de Milà. Dir.: Gia-
nandrea Gavazzeni.

1984 COMPACT DISC RECORDING EMI 163-000.454/56
Rolando Panerai, Maria Callas, Fedora Barbieri, Giu¬
seppe di Stefano.
Cor i Orquestra del Teatre alla Scala de Milà. Dir.: Her¬
bert von Karajan.

DGG 413355-4GH2

Giuseppe Zancanaro, Rosalind Plowright, Brigitte
Fassbànder, Plácido Domingo.
Cor de l'Accademia di Santa Cecilia. Orquestra de
Santa Cecilia. Dir.: Carlo Maria Giulini.

1987 COMPACT DISC RECORDING DGG 413355-2GH3
Giuseppe Zancanaro, Rosalind Plowright, Brigitte
Fassbànder, Plácido Domingo.
Cor i Orquestra de l'Academia de Santa Cecilia.
Dir.: Carlo Maria Giulini.

COMPACT DISC RECORDING DECCA 417136-
2DH2

Ingwar Wixell, Joan Sutherland, Marilyn Home,
Luciano Pavarotti.
Cor de l'òpera de Londres. National Philharmonie
Orchestra. Dir.: Richard Bonynge.

Francesc X. Mata



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.

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

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

Programes: Publi-Tempo

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



PRÒXIMES FUNCIONS

OTELLO
G. Verdi

Vladimir Atlantov (dies 13, 17, 21, 25), Bruno Sebastián
(dies 19, 23), Ileana Cotrubas, Renato Bruson,
Mabel Perelstein, Fiero de Palma, Alfonso Echeverría,
Vicenç Esteve, Alfredo Heilbron, Jesús Castillón

Director d'Orquestra: Antoni Ros Marbà
Director d'Escena: Sonja Frissel-Schrôder
Directors del Cor: Romano Gandolfi - Vittorio Sicuri

Funció de Gala

Dimecres, 13 d'abril, 21 h., funció núm. 52, torn A

Diumenge, 17 d'abril, 17 h., funció núm. 53, torn T
Dimarts, 19 d'abril, 21 h., funció núm. 77,
fora d'abonament
Dijous, 21 d'abril, 21 h., funció 54, torn B
Dissabte, 23 d'abril, 21 h., funció 78,
fora d'abonament
Dilluns, 25 d'abril, 21 h., funció 55, torn C

LA GIOCONDA
A. Ponchielli

Grace Bumbry, Fiorenza Cossotto, Ivo Vinco,
Viorica Cortez, Ermanno Mauro, Matteo Manuguerra,
Stefano Palatchi, Alfredo Heilbron, Vicenç Esteve

Director d'Orquestra: Uwe Mund
Director d'Escena: Rocco Pugliese
Directors del Cor: Romano Gandolfi - Vittorio Sicuri
Producció: Gran Teatre del Liceu

Funció de Gala
Dijous, 5 de maig, 21 h., funció 56, torn B

Diumenge, 8 de maig, 17 h., funció 57, torn T
Dimecres, 11 maig, 21 h., funció 58, torn A
Divendres, 13 maig, 21 h., funció 59, torn C

Dip. Legal B. 34.285-1987 - SALIMBA
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