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Quan honorem aquelles persones que han assolit una alta qualitat, com
Montserrat Caballé en el camp de la música, ens honorem, en el fons,
nosaltres mateixos. Som nosaltres qui ens honorem, més que no pas nosal¬
tres a ells. Perquè ser agraït i just és una virtut que també honora les per¬
sones.

Un país com Catalunya no pot restar indiferent a la vàlua d'aquelles per¬
sones que amb tanta dignitat l'han representada internacionalment. Mont¬
serrat Caballé n'és una, i de les més destacades. És una persona de les
que anomenem, amb plena Justícia, «catalans universals». La seva veu
pura, la seva dicció emotiva, els seus silencis meravellosos, han estat valo¬
rats arreu on ha estat coneguda, que és dir arreu del món. Montserrat
Caballé és un estímul per a tots els catalans, perquè és una artista que
no s'ha conformat amb les grans qualitats naturals que posseeix sinó que
ha estudiat, ha treballat, s'ha esforçat sempre per posar cada vegada més
alt el llistó de les seves ambicions i de les seves qualitats. És un exemple
vivent de l'esperit de l'obra ben feta, de l'esforç de l'exigència, de la supe¬
ració. IMontserrat Caballé, per damunt de tot, ha sabut combinar aquest
universalisme amb una entranyable fidelitat a les seves arrels catalanes.
En nom de Catalunya, com a President de tots els catalans, em plau
trametre-li, ben de cor, la nostra felicitació més entusiasta i més sincera.
Que sigui per molts anys!

Jordi Pujol
President

de la
Generalitat de Catalunya



MONTSERRAT CABALLÉ: 25 ANYS DE CANTAR CATALUNYA
PEL MÓN

Hi ha persones que dediquen tota una vida a una tasca i que hi posen
tot el seu ésser. Aquest és el cas de Montserrat Caballé, que, des que
començà a cantar professionalment, ara fa 25 anys, no ha deixat
d'expressar-se per tot el món mitjançant el cant líric.
La seva tasca i el seu esforç han contribuït que l'òpera sigui coneguda arreu,
a la vegada que han donat a conèixer Catalunya. Són ara 25 anys que
es recorden gratament, però que estan plens d'esforç i sacrifici. Però les
coses que es fan amb tot el cor han estat sempre reconegudes. No és sen¬
zill d'arribar a la fita que ara estem commemorant. Poques persones poden
parlar de 25 anys d'èxits constants i moltes menys es poden referir a un
reconeixement d'un públic entès.
Montserrat Caballé és una persona carregada d'afectivitat, de força, de
sensibilitat i, a la vegada, de senzillesa. Això fa que, en cada una de les
seves actuacions, es doni plenament alpúblic. D'aquíel gran respecte que
tots tenim per ella i per això aquest homenatge que ara li retem.

Pasqual Maragalí i Mira
Alcalde

de Barcelona



7 DE GENER DE 1962 - 7 DE GENER DE 1986

...de cop, una llum, des del primer pis, illumina Arabella, la quai baixa
les escales amb un got d'aigua somrient dolçament. Mandryka s'adona
d'allò que significa el gest d'Arabella i queda confós davant d'aquesta gene¬
rositat.
... «Havia pensat —diu la jove— de beure sola, però sento el meu cor
tan ple d'amor que no puc tastar l'aigua sense oferir-te-la, amb tot el que
això significa...»
Mandryka beu, profundament commòs i, després, estavella el got contra
el terra, tot posant fi, així, al solemne compromís. Arabella cau als seus
braços, li diu bona nit i puja corrent, sola, per última vegada, cap a la
seva habitació...
Seran feliços?...
La música optimista delfinal de l'òpera «Arabella» ens invita a creure-ho
i, si fem l'abstracció de Mandryka pel públic del Liceu, aquest interro¬
gant deixa de ser-ho al llarg de tots i cadascun dels últims vint-i-cinc anys
en què, des d'aquell 7 de gener de 1962, Montserrat Caballé va trepitjar
perprimer cop l'escenari del nostre Teatre per interpretar elpaper d'Ara¬
bella; posteriorment, en el transcurs d'aquests cinc lustres, encarnaria Mimi,
Manon Lescaut, Turandot, Tosca, Madama Butterfly, Amelia, Leonora,
Elisabeth de Valois, Violeta, Desdèmona, Aida, La Mariscala, Salomé,
Ariadne auf Naxos, Maria Stuarda, Lucrezia Borgia, Norma, Adriana
Lecouvreur, Maddalena di Coigny, Medea, Semiramis, etc., entre moites
altres heroïnes, i —molt especialment— aquells papers (oblidats, a causa
de la seva dificultat) que gràcies a la nostra soprano universal ens ha estat
donat d'escoltar, com ara aquella «Parisina» donizettiana, Selika de
«L'Africaine», Julia de «La Vestale» i, fa pocs dies, una memorable
«Armide», tot esperant amb fruïció la resurrecció de «Saffo» de Pacini.
És per això que, sense cap temor a equivocar-me —perquè he estat testi¬
moni afortunat en no pas menys d'un centenar d'ocasions entre les més
de 150 representacions amb què Montserrat Caballé ens ha delectat al llarg
dels seus 25 anys liceístics— puc afirmar de forma contundent que l'amor
que ens hem professat, el públic i la diva, ha estat únic; i ha estat demos¬
trat una vegada i una altra, temporada rera temporada. Nosaltres n'hem
donat una bona prova acudint puntualment, amb autèntic afany, a totes
les seves actuacions; Montserrat hi ha correspost amb escreix, a la nostra
devoció, oferint-nos de forma reiterada la carícia i l'afalac de la seva veu
meravellosa i incomparable.
Així, doncs, rememorant aquell costum tirolès que sustenta l'argument
de l'òpera «Arabella», a través del qual l'amada jura amor i fidelitat eterna
al seu estimat bevent el got d'aigua en la seva presència, nosaltres hem
begut una i mil vegades amb Montserrat el líquid element que ens ha unit,
estavellant finalment el got a terra, per seguir-la sempre amb el nostre pen¬
sament i el nostre cor, sabedors que el nostre amor es veurà correspost
per la nostra diva, la qúal, des de l'esglaó més elevat del seu art, ens xiu¬
xiueja com només ella sabéfer-ho aquell 7 de gener de 1962, en finalitzar
la seva actuació a «Arabella»: «... Das war sehr gut» ... amb una veu

que expressa plenament la profunditat de l'amor queprofessa al seu públic
liceista.

Manuel Bertrand Vergés
President de la Societat de Propietaris

del Gran Teatre del Liceu



Montserrat:
La veu col·lectiva del Teatre, el nostre Gran Teatre del Liceu, com un orgue
sonor, reflexiona, s'aixeca i diu:
Si Horaci va voler enlairar i deixar amb la seva poesia un monument
més durable que el bronze (exegi monumentum aere perennis), tu, Mont¬
serrat, «la nostra, la gran encisera», has enlairat, amb la teva veu i amb
el teu cant, una glòria també immarcescible.
Passaran els temps; s'esfondraran, potser, les pedres; però el cristall de
la teva veu i l'argentina campana del teu pit, seguiran ressonant en les
esferes pitagòriques, que són la font de la música, perquè és d'allà on ve
la teva veu.

El Gran Teatre del Liceu és el teu Teatre. Fer-te un homenatge a tu és
afegir la teva glòria a la seva gloriosa història. El Liceu, amb tu, és fins
i tot més, encara, perquè la teva veu ja està presa en el seu espai, fent
harmonia amb la de tots els grans artistes que hi han passat. N'hi ha pocs,
però, que tinguin amb el Liceu aquesta especial relació que hi tens tu.
En el cel rutilant de les grans dives aparegué el 7 de gener de 1962 una
estrella fixa, no fugaç, no un meteor, perquè havia nascut en l'Eternitat
de l'Art.
I aquest encimbellament, al qual Déu i la teva voluntat t'han enlairat, no
t'ha envanit, no t'ha fet com una brillant, inflada bombolla d'aire, ans
al contrari, densa terra senzilla; t'ha acabat de fondre humilment, senzi¬
llament i modestament amb «la catalana terra», com ho demostres accep¬
tant aquest homenatge i oferint a tothom el regal de tu mateixa i del teu
Art. I així, encara que l'Eternitat de l'Art és el teu ésser i el Món sencer
és el teu àmbit, Barcelona és la teva llar i el Gran Teatre del Liceu el teu
Teatre.

Rep, doncs, Montserrat, el nostre aplaudiment emocionat.
Lluís Andreu

Administrador artístic



MONTSERRAT CABALLÉ

Nascuda a Barcelona, tirà endavant una carrera vencent tota mena d'obs¬
tacles i contrarietats, però finalment aconseguí a Suïssa i Alemanya un
primer reconeixement que li valgué el debut al Gran Teatre del Liceu
(7 de gener de 1962) amb «Arabella», de Richard Strauss. Després d'altres
èxits, com el de «Madama Butterfly» (amb Bernabé Martí, que esdevin¬
gué aviat el seu marit), aconseguí un triomf de ressò mundial amb la
«Lucrezia Borgia» de Donizetti que cantà a Nova York (Carnegie Hall,
20 d'abril de 1965).
Aquest enorme èxit va suposar tot seguit una invitació per cantar la Mar¬
guerite del «Faust» (Gounod) al Metropolitan de Nova York.
Ha actuat i actua als teatres d'òpera més importants del món, com la
Scala de Milà, la Staatsoper de Viena, el Covent Garden de Londres,
el Liceu de Barcelona, l'Òpera de París, el Bolshoi de Moscou, la San
Francisco Opera, la Staatsoper d'Hamburg, la Bayerische Staatsoper de
Moscou, el Teatro Colón de Buenos Aires, etc., i als Festivals de Salz¬
burg, Ais-de-Provença, Glyndebourne, Verona, etc. Montserrat Caballé
alterna les òperes amb recitals i concerts i actua a les sales més impor¬
tants, com el Royal Festival Hall de Londres, el Carnegie i l'Avery Fisher
Hall de Nova York, el Palau de la Música Catalana de Barcelona, l'NHK
de Tokyo, la Salle Pleyel i el Théâtre des Champs Élysées de Paris, la
Konzerthaus de Viena, etc. Ha cantat amb les orquestres més prestigio¬
ses del món sota la direcció de Claudio Abbado, Riccardo Muti, Zubin
Mehta, James Levine, Herbert von Karajan, Eugène Ormandy, Seiji
Ozawa, Georg Solti, Carlo-Maria Giulini, Colin Davis, Jesús López-
Cobos, Leonard Bernstein, etc. Els seus discs inclouen més de vuitanta
títols, entre òperes, recitals i concerts per a les principals companyies dis¬
cogràfiques del món, així com nombrosos telecasts.
Té en els seus plans recents i propers la inauguració del Metropolitan com
a Tosca i a l'Òpera de Roma en el «Demofoonte» de Cherubini; el paper
de Semiramide a la Staatsoper d'Hamburg, Viena, La Monnaie de
Brussel·les; «Simon Boccanegra» i «Hérodiade a Orange, el «Rèquiem»
de Verdi a Milà, amb Claudio Abbado i amb la Filharmònica d'Israel
(Zubin Mehta); «Les Danaídes» de Saüeri al Festival de Radio France
i a Viena; r«Armide» de Gluck; la Sieglinde de «La Walkiria» (recent¬
ment cantada a Madrid) i el «Mefístofele» de Boito previst a aquesta ciu¬
tat; la «Saffo» de Pacini a Barcelona pel juny del 1987; r«Andrea
Chénier» a l'Arena de Verona; la inauguració de la temporada 1987-88
al San Cario de Nàpols amb l'«Ermione» de Rossini i la de l'Òpera de
Roma amb la «Zelmira» del mateix autor; l'estrena a la Staatsoper de
Viena d'«Il viaggio a Reims», de Rossini (amb Claudio Abbado), el juny
de 1988, etc.



 



CARLO FELICE CILLARIO

Després d'una brillant carrera internacional com a concertista de violí,
des de l'any 1942 es dedica a la direcció d'orquestra. Tingué com a mes¬
tres George Enescu i Nicola Cerniatinsky; des d'aquella data ha dirigit
òperes i concerts als teatres més importants del món: Scala de Milà, Metro¬
politan de Nova York, Covent Garden de Londres, La Fenice de Venè¬
cia, Teatro Colón de Buenos Aires, etc.
Fundà l'Orquestra de la Universitat de Tucumàn (Argentina) i l'Orques¬
tra de Cambra de Bolonya. Durant diverses temporades ha estat invitat
pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona; ha estat cinc anys director musi¬
cal de l'Angelicum de Milà i des de fa quinze anys és director invitat per¬
manent de l'Australian Opera de Sidney.



 



Don Giovanni

Manon Lescaut

Tosca amb Manuel Ausensi Roberto Devereux

Arabella

Tannhauser

II TrovatoreMadama Butterfly

Le Nozze di Figaro



PROGRAMA

Glossa a càrrec de Terenci Moix

I

W. A. MOZART
W. A. MOZART
G. VERDI
G. VERDI
V. BELLINI

Le Nozze di Figaro
Le Nozze di Figaro
Oteiio
Nabucco
Norma

Simfonia
Porgi amor
Saleé - Ave Maria
Va pensiero...
Casta diva

II

F. CILEA
G. PUCCINI
G. PUCCINI
R. STRAUSS

Adriana Lecouvreur
Manon Lescaut
Manon Lescaut
Salomé

lo son l'umile ancella

Sola, perduta, ábbandonata
Intermezzo
Schlussgesang

MONTSERRAT CABALLÉ, soprano

Director d'Orquestra: CARLO FELICE CILLARIO
Directors del Cor: ROMANO GANDOLFI - VITTORIO SICURI

ORQUESTRA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Presentador: Joan Armengol



 



ESTIMA I AGRAÏMENT

Montserrat: En arribar als teus vint-i-cinc anys de relació amorosa amb
el nostre estimat Teatre del Liceu, només se'ns ocorren dues paraules per
a resumir tot el que et voldríem dir: Estima i agraïment.
T'estimem perquè escoltant la teva veu i el teu cant som feliços. T'esti¬
mem tant com tu ens estimes a nosaltres i, cada vegada que ens retro¬
bem, renovem el sentiment, ja que en escoltar-te sempre hi ha una cosa
nova en la teva entrega a la música. ¿Saps que aquí, en aquest escenari,
has donat vida a quaranta-dos personatges diferents? ¿És necessari dir-
te que t'estimem després d'un tan llarg nuviatge?
L'agraïment és l'altra paraula que volem dir-te. Gràcies per tanta entrega
en aquest vell i històric teatre. Gràcies per oferir-nos tantes obres noves
i per haver-nos donat les primícies d'aquelles obres que, si no eren noves
en el repertori, sí que ho eren per a tu. Gràcies per haver estat fidel per
sempre al Liceu i a tot Barcelona. Gràcies per haver col·laborat desinte¬
ressadament al Liceu en aquelles èpoques tan dures que tots recordem.
Gràcies per haver-nos estimat. Gràcies per aquest do suprem que tu tens
i que sempre ens has ofert. Gràcies per tot el que has donat a la lírica,
pel que estàs donant i pel que donaràs en el futur, que tots et desitgem
el més llarg possible. Gràcies a tu, Montserrat. Per sempre, gràcies.

Els teus amics del 4t i 5è pis



Don Carlo Luisa Miller Adriana Lecouvreur

Un Ballo in Maschera

Caterina Cornaro amb Jaume Aragall

Don Giovanni
Alda



LA VEU DE LA SEDUCCIÓ

A Montserrat Caballé, no gaire temps després d'acabar els estudis al Con¬
servatori del Liceu i d'haver passat ja pel Maggio Florentino, ens la va
fer conèixer l'inoblidable Conxita Badia, que feia poc que havia deixat
el seu exili sud-americà. «Escolta aquesta preciositat de veu», recordo
que ens havia dit en acompanyar-la al piano, amb una gràcia subtil, el
deliqüescent «Árbol del olvido» de Ginastera o les alambicades «Tona¬
dillas» de Granados.
No puc obhdar la impressió que des d'aquell moment em produiria el
fluir d'aquella veu, fresca i càlida a la vegada, sorprenent simbiosi de
fermesa i ductilitat en l'expressió, qualitats que l'admirada Caballé ha
mantingut plenament i segueixen indeclinables en la maduresa de la seva
personalitat.
Llavors, però, s'obria davant de l'artista un horitzó de possibilitats que
podien inclinar-la cap a determinades facetes de la interpretació vocal.
La seva veu, ja poderosa llavors, d'ampli registre i d'una captivadora
gamma de ressonàncies gràvides d'emoció, d'una, morbidesa infinita, sem¬
blava que la portaria al món absorbent del «bel canto» on el seu triomf
resultava molt fàcil de vaticinar.
No va ésser exactament així, perquè Montserrat Caballé uneix a les seves

peculiaritats vocals un sentit de la integritat musical, una perspicàcia i
—en definitiva— un talent que ha afermat al llarg del temps.
Quan el Liceu va obrir-li les portes, va alçar per a ella la cortina del seu
escenari, ara fa exactament 25 anys, va ésser perquè la nova soprano pro¬
tagonitzés l'«Arabella» de Richard Strauss, una partitura d'extrema difi¬
cultat i no massa agraïda per a una jove debutant. L'èxit obtingut equi¬
valia a un símbol. La Caballé seria aclamada davant de qualsevol públic
amb les creacions mirifiques de l'escola itaUana del romanticisme i el sub¬
següent verisme, fascinant tant amb les obres del gran repertori com amb
aquelles que ha exhumat ressuscitant-les i imposant-les als públics majo¬
ritaris; però podríem dir que ella arribà a Bellini, Donizetti, Puccini o
Verdi a través d'un domini segur de Strauss, Mozart, Handel i molts altres
clàssics i moderns de l'estètica germànica, francesa o espanyola, o, com
acaba de fer-ho ara, amb la presentació de l'«Armide» de Gluck. I amb



el mateix mestratge i —allò que és molt important— amb igual convic¬
ció ens ha ofert versions inoblidables identificant-se igualment amb Cio-
Cio-San, la delicada Butterfly, l'apassionada Floria Tosca, la desventu¬
rada Violeta Valéry de «La Traviata» o la tràgica Desdèmona d'«Ote-
llo», i també ha sabut transfigurar-se en la cruel Salomé de Strauss (un
paper que per a ella podia semblar inabordable) a la qual va infondre
una força dramàtica impressionant, tot donant un to d'exquisida elegàn¬
cia al de la Maríscala del «Cavaller de la Rosa» o trobant el punt just
de delicadesa per encarnar les heroïnes de Mozart i de tants d'altres autors.
Al marge de l'escena, Montserrat ha pogut mantenir-se a un nivell en
el qual la seva eloqüència sembla fer-se més pròxima i profunda. Res
d'això no ignoren els auditoris de qualsevol latitud, però no sé si tenim
plena consciència de l'enorme projecció que obtenen els seus recitals expan-
dits per les múltiples gravacions discogràfiques, que les ràdios interna¬
cionals difonen arreu.

Personalment, en tinc una prova que em fa, òbviament, feliç; quan la
generosa cantant publicà els primers discos va voler incloure en un d'ells
les meves «Canciones para niños» amb poemes de García Lorca, que ella
estrenà. D'això fa molts anys i d'aquesta obra, que no figura pràctica¬
ment mai en els programes dels concerts, n'he rebut sempre, periòdica¬
ment, notícia concreta de la seva inimaginable contínua difusió mundial
a través de les gravacions de Montserrat i de l'üs constant que en fan
les emissores de ràdio de tot el món. El mateix podria dir del més recent
disc de les conegudes «Cançons Negres» que, en la sensacional versió amb
Alexis Weissenberg al piano, gràcies a la veu de la nostra insigne cantant
són valorades en els quatre continents.
Montserrat Caballé a l'escena operística, a la sala de concerts com a intèr¬
pret d'obres amb orquestra i cantates, igual que en l'àmbit del recital
de cambra, és sempre la mateixa.
S'adapta sense esforç aparent a tots els estils, dels quals extreu, amb una
senzillesa natural, la més pura i penetrant bellesa obtinguda amb totes
les gradacions de la seva finor h'rica, amb tota la vehemència del seu tem¬
perament i, en definitiva, amb la màgia de la seva veu que sembla absorbir-
nos perquè és l'autèntica veu de la seducció.

Xavier Montsalvatge



La Forza del Destino amb Josep Carreras Turandot

Andrea Chenier amb Josep Carreras

Gemma dl Vergy Medea amb Luis Lima

Parisina d'Esté amb Vicente Sardinero

Don Carlo

Salomé L'Africaine

,e.,so

V'-'-rcnine 1977



 



MONTSERRAT CABALLÉ: VINT-I-CINC ANYS D'AMOR AL LICEU

La fredor de les xifres i l'embolic de les estadístiques no m'agraden gens.
Segurament per això no puc dir quantes vegades ha cantat al Liceu Mont¬
serrat Caballé, ni tampoc podria assegurar que hagi aconseguit més èxits
cantant unes òperes que unes altres. La veritat és que no vull entrar en
l'aridesa dels números i tots aquells que se senten atrets per l'art d'aquesta
excepcional soprano comprendran el perquè. Senzillament, perquè no
desitjo que es trenqui l'encís que se'm produeix quan recordo les seves
importants interpretacions, que ho són totes.
Fixeu-vos que no he dit meravelloses, ni cap altre adjectiu dels que encara
sonen més bé. Prefereixo dir importants. Veureu que tampoc no he men¬
cionat la veu, tan bella. He escrit interpretacions. I ho he fet deliberada¬
ment perquè parlar de la veu i de la prodigiosa tècnica de Montserrat
Caballé és massa fàcil; ningú no pot ignorar que ambdues són captiva-
dores, difícilment repetibles en una mateixa cantant. Però de la seva
manera d'interpretar s'ha escrit molt menys, potser degut a la fascinació
que exerceix la qualitat de l'instrument i el mestratge de la utilització
d'aquest.
Fa vint-i-cinc anys que Montserrat Caballé cantà per primera vegada al
Liceu. Des d'aquella inoblidable «Arabella», fins a r«Armide» que ara
acaba d'oferir-nos, la importància de les seves interpretacions al nostre
teatre ultrapassa allò que és estrictament execució —realitzades sempre
amb un domini exemplar dels mitjans— i s'inscriu en el capítol de la
recreació aprofundida dels estils. Tal com succeeix en tots els intèrprets
singulars, en uns estils la identificació haurà estat més precisa que en altres,
però mai Montserrat Caballé no ha traït, per comoditat tècnica, i menys
per ignorància, un autor, una època o unes maneres pròpies d'un deter¬
minat moment de la història de l'òpera. Sé molt bé que la fidelitat a l'espe¬
rit i a l'entorn cultural on se situen les òperes que ella canta, és una de
les màximes exigències d'aquesta gran artista, i conec també quina és la
seva quasi obsessió per tal de crear amb la veu el clima acústic i senti¬
mental més convenient a cada compositor. Això no vol dir pèrdua de
personalitat, ans al contrari; Montserrat Caballé fa importants els perso¬
natges per la transmissió d'una musicalitat, d'una exigència de bellesa
i d'un desig de perfecció que són qualitats definidores del seu talent artístic.
Tot això ha pogut constatar-se en tantes i tantes interpretacions emocio¬
nades i emocionants de les quals l'estimada artista ha estat protagonista
en el curs d'aquestes noces d'argent del seu art amb el Liceu, un teatre
que tots sabem que estima i en l'escenari del qual s'ha expressat amb
una maduresa artística que jo no m'atreviria a dir que ha estat progressi¬
vament manifestada, sinó més aviat confirmada des d'un debut brillant
i feliç. El que sí voldria dir és que les interpretacions de Montserrat Caballé
han gaudit sempre d'una gran riquesa de matisos, d'autèntiques merave¬
lles de sonoritat, de frases inoblidables, malgrat que algunes fossin insig¬
nificants en el diàleg musical, carregades de tanta humanitat com les més
transcendents de la partitura, i això cal remarcar-ho perquè respon a una
de les més admirables qualitats de Montserrat Caballé com a dona i com
a artista.
Vint-i-cinc anys. «Si era ahir!», com diu Josep Carner en la cançó de
Toldrà. La Naturalesa, que cada dia pren una mica l'instrument al can¬
tant, hauria de ser indulgent amb Montserrat Caballé i permetre que altres
vint-i-cinc anys al Liceu s'ompli del seu art exquisit.

Joan Arnau



Noticiarlo Sel Gran Teatro del Liceo
• Hoy dá comienzo, dentro de la presente temporada, el ciclo
de ópera germánica, que ha sido preparado con la selección y mi¬
nuciosidad que caracterizan todas las actividades, en este Teatro.
Se inicia con un estreno de Ricardo Strauss, y proseguirá con cuatro
titulos más, muy representativos dentro del repertorio alemán.
• Tras ((Arabella», novedad absoluta en España, se ofrecerá la re¬
posición de la ópera de Otto Nicolai, ((Las Alegres Comadres de
Windsor», tras cincuenta años de ausencia de nuestro teatro por lo
que constituye un auténtico estreno para las nuevas generaciones.
• Aun cuando el argumento empleado por Nicolai, es el mismo
que luego utilizó Verdi para su ((Falstaff», ninguna similitud guardan
entre si las dos óperas, que son, cada una en su género y dentro de
su estilo, verdaderas obras maestras.

• Con Ja primera representación de ((Arabella», ótra novedad para
los barceloneses: presentación de nuestra paisana Montserrat
Caballé, de fama internacional. Montserrat Caballé cursó sus estu¬
dios en el Conservatorio Superior de Música del Liceo, donde alcan¬
zó los máximos galardones, y, desde hace seis años, prestigia en
todos los escenarios de la Europa Central el nombre de su patria.
Ha sido primera soprano de la Compañía Oficial de la Opera de
Basilea y, en la actualidad, ocupa el mismo puesto en la de Bremen.
® El próximo martespse dará la segunda representación de
((Arabella», y el sábado, día, 13, la tercera y última, preparándose,
para la semana siguiente el ((Don Juan» de Mozart, tan bien recibido
siempre por nuestro público y que, en esta ocasión, será represen¬
tado por un excelente conjunto de magníficos artistas,
• Otros títulos del ciclo alemán que boy comienza en este Gran
Teatro, son los de ((Los Maestros Cantores», de Wagner, y ((Der
Freizchutz», de Weber, también muy celebrados por el auditorio
liceísta.

• En el reparto de «Las Alegres Comadres de Windsor», que, como
queda descrito, se repondrá el próximo jueves, dia 11, intervendrán
los artistas alemanes Barbara Wittelsberger, Elfriede Wild, Erik
Winkelman. Kurt Rebm y Kurt Webofscbitz, y los españoles Gloria
de Aizpuru, Miguel Aguerri, Diego Monjo y Juan José Escoto. Todos,
bajo la dirección musical del maestro Siegtried Meik y la escénica
de Elisabeth Woebr.

Reproducció del «Noticiari» del programa de mà d'wArabella».



EL DEBUT AL LICEU DE MONTSERRAT CABALLÉ

El dia 9 de gener de 1962, dos dies després de la presentació al Gran Tea¬
tre del Liceu de Montserrat Caballé, «La Vanguardia» publicà la crítica
de la funció, signada per Xavier Montsalvatge i sota el títol «Dos nove¬
dades absolutaspara Barcelona: "Arabella", de Richard Strauss, y la voz
de Montserrat Caballé», un fragment de la quai reproduïm a continuació:

Con «Arabella» hizo su presentación en España la soprano Montserrat
Caballé, que en importantes escenarios extranjeros, especialmente de Italia,
Alemania y Suiza, ha conquistado un prestigio comparable al de las más
cotizadas cantantes actuales. Es admirable que Montserrat Caballé, for¬
mada artísticamente en el Conservatorio del Liceo, haya escogido para
su primera manifestación ante nuestro público una obra tan tremenda¬
mente difícil, que le obligó a emplear a fondo sus mejores facultades,
sin contar con la compensación de los aplausos que podían haberle pro¬
curado una «Bohème», una «Tosca» o cualquier ópera italiana, con la
que ha encandilado repetidamente el entusiasmo de muchos públicos. Lo
ha hecho seguramente porque para la ópera alemana Montserrat Caba¬
llé posee unas dotes excepcionales. Su voz es clara, limpia, de un timbre
que, sin ser penetrante, puede traspasar sin dificultad esta especie de
«barrera del sonido» que es la orquesta de Strauss, que se interpone entre
los cantantes y el auditorio. Debe ser por la confianza que tiene la artista
en el volumen de su voz, que a veces la emplea con circunspección, com¬
placiéndose en los pianos, en sutilizar el fraseo, cosa que si bien le per¬
mite conseguir inflexiones expresivas de una belleza extraordinaria, la apro¬
xima demasiado a los timbres orquestales, con los que llega a confundirse
(como quizá hubiese deseado Strauss).
Montserrat Caballé es una gran intérprete, no solamente por la clase de
su voz, sino también por haber superado todo cuanto necesita dominar
una cantante de ópera. Su dicción es de una musicalidad exquisita. Se
mueve en la escena con aplomo, sobriedad y calma, pero jamás inexpre¬
sivamente. El espectador tiene la sensación de que ve y escucha una artista
formada en la mejor escuela de canto, poseedora de una experiencia en
las tablas considerable. ¡Qué agradable comprobar que esto lo ha conse¬
guido una artista nuestra en plena juventud!
El éxito de Montserrat Caballé como protagonista de «Arabella» fue,
el domingo, muy grande. Al final del primer y segundo actos, cuando
ella salió al proscenio, los aplausos fueron cariñosísimos, y al final del
último acto redoblaron hasta convertirse en una interminable y encen¬
dida ovación, cuando saludó sola y recibió el obsequio de grandes ramos
de flores.



ESTRENO EN ESPAÑA DE

ARABELLA
opera en tres actos, libreto de Hugo von Hofmanristhal

y música de Ricardo STRAUSS.
Esta Opera se estrenó en Dresde et ly de julio de 1933.

REPARTO

Eî Conde Waldner Erik WINKELMANN
Adelaida Elfriede WILD
Arabella Montserrat CABALLE
Zdenka Erna María DUSKE
Mandrvka Rudolf KNOLL
Matheo Kurt WEHOFSCHITZ
Conde Elemer Juan LLOVERAS
Conde Dominik ... Rafael COROMINAS
Conde Lamoral... Eduardo. SOTO
Fiakennilli Helge BALLER
La Adivina ...' Maya MAYSKA
Welko Francisco SANT
Un Camarero Francisco PAULET

Cuerpo de Baile

Maestro Director:
Meinhard YON ZALLINGER

Regidora de escena:
Elisabeth WOEHR

Maestro Apuntador:
Angel ANGLADA

Coreógrafo y Maestro de Bail':
Juan MAGRIÑA

ORQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEÁTüO DEL LICEO
Decorados de SORMANI, de Milán

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid Muebles: Miró
Materiales de Orquesta: Boosey & Hawkes, de Londres

El champaña que se sirve en el segundo acto, es de la co¬
nocida marca (LWAS MESTRES, ((1312», c[ue gentilmente

ha facilitado su exquisito producto

Repartiment de l'estrena d'«Arabella», debut de Montserrat Caballé al Gran Teatre del Liceu.



ACTUACIONS DE MONTSERRAT CABALLÉ AL GRAN TEATRE DEL LICEU

Gener 1962

Gener 1962

Desembre 1962

Novembre/Desembre 1963

Desembre 1964

Gener 1966

Gener 1966

Desembre 1967

Gener 1968

Novembre 1968

Desembre 1968

Gener 1969

Gener 1969

Desembre 1969

Desembre 1969

Gener 1970

Febrer 1970

Desembre 1970

Gener 1971

Gener 1971

Desembre 1971/Gener 1972

Gener/Febrer 1972

Gener 1972

Novembre 1972

Gener 1973

Gener/Febrer 1973

Novembre 1973

Desembre 1973

Desembre 1973/Gener 1974

Desembre 1974/Gener 1975

Gener 1975

ARABELLA (Arabella), 3
DON GIOVANNI (Donna Elvira), 3
LE NOZZE DI FIGARO (Contessa), 3
MADAMA BUTTERFLY (Cio Cio San), 4
MANON LESCAUT (Manon), 3
IL TROVATORE (Leonora), 3
TANNHÀUSER (Elisabeth), 3 (primer homenatge.
Medalla d'Or del Liceu)
TOSCA (Floria Tosca), 2
Concert

ROBERTO DEVEREUX (Isabel I), 3
MANON (Manon), 3
MARIA STUARDA (Maria Stuarda), 3
(segon homenatge)
TANNHÀUSER (Elisabeth), 1
LA TRAVIATA (Violeta), 2
OTELLO (Desdèmona), 3
* NORMA (Norma), 3 (tercer homenatge)
Concert

LUCREZIA BORGIA (Lucrezia Borgia), 3
IL PIRATA (Imogene), 3
LA BOHÈME (Mimi), 4
DON CARLO (Elisabetta), 4
LUISA MILLER (Luisa), 3
Gala dels 125 anys del Teatre
* ADRIANA DECOUVREUR (Adriana), 4
UN BALLO IN MASCHERA (Amelia), 3
NORMA (Norma), 4 (quart homenatge)
CATERINA CORNARO (Caterina Cornaro), 4
LA TRAVIATA (Violeta), 1
AIDA (Aida), 4
I VESPRI SICILIANI (Elena), 3
DON GIOVANNI (Donna Anna), 3



Gener 1975

Abril 1975

Desembre 1975/Gener 1976

Gener 1976

Novembre 1976

Desembre 1976/Gener 1977

Febrer 1977

Novembre/Desembre 1977

Desembre 1977

Desembre 1978/Gener 1979

Gener 1979

Desembre 1979/Gener 1980

Desembre 1979/Gener 1980

Desembre 1980

Desembre 1980/Gener 1981

Desembre 1981

Gener 1982

Febrer 1982

Juny 1982

Juny 1982
Novembre 1982

Desembre 1982/Gener 1983

Juny 1983
Desembre 1983/Gener 1984

Gener 1984

Abril 1984

Desembre 1984

Desembre 1985/Gener 1986

Desembre 1985

Desembre 1986

Gala de la U.N.I.C.E.F.

Concert Puccini

DON CARLO (Elisabetta), 3
GEMMA DI VERGY (Gemma), 3
TOSCA (Floria Tosca), 3
♦MEDEA (Medea), 3
SALOMÉ (Salomé), 3 (Cinquè homenatge,
100 representacions)
♦L'AFRICAINE (Selika), 3
PARISINA D'ESTE (Parisina), 3
MARIA STUARDA (Maria Stuarda), 3
LA FORZA DEL DESTINO (Leonor), 3
ANDREA CHENIER (Maddalena di Coigny), 3
TURANDOT (Turandot), 3
MANON LESCAUT (Manon), 2
LA BOHÈME (Mimi), 4
ADRIANA LECOUVREUR (Adriana), 3
♦ANNA BOLENA (Anna Bolena), 2
Concert amb Josep Carreras
♦GIULIO CESARE (Cleopatra), 3
DON CARLO (Elisabetta), 3
DON CARLO (Elisabetta), 4
♦LA VESTALE (Giulia), 4
♦TANNHÀUSER (Venus), 3 (en concert)
♦HERODIADE (Salomé), 4
ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne), 3
Recital a benefici de la Creu Roja
DER ROSENKAVALIER (Marschallin), 3
SEMIRAMIDE (Semiramide), 3 (en concert)
Concert Pro Colòmbia

ARMIDE (Armide), 4

♦ Primera vegada que Montserrat Caballé interpretà aquest paper.
Pau Nadal
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