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Noche de Estreno
Si en el estreno de su ópera o concierto favoritos

quiere experimentar esta sensación, tiene dos opciones:

comprar todas las butacas del aforo o tener un

reproductor Láser Disc Pioneer.
La primera opción dudamos mucho que pudiera

hacerla realidad en ningún teatro del mundo. En cambio
la segunda, además de ser posible, le permite ver y escuchar,

con la máxima calidad que ofrece la tecnología digital,
sus óperas o conciertos preferidos en su propia casa.

Nuevos reproductores de Láser Disc Pioneer. Perfección
de sonido y pureza de imagen para disfrutar de

auténticas noches de estreno.

cid pioimeer'
The Art of Entertainment



Béjart Ballet Lausanne

Ring u m den Ring

Metamorfosi de la Tetralogia
Der Ring des Nibelungen

de Richard Wagner

Coreografia i direcció d'escena: Maurice Béjart
Escenografia i vestuari: Peter Sykora

Amb sobretitulat

Dimarts, 3 cle setembre, 20 h., funció núm. 1, torn A
Dimecres, 4 de setembre, 20 h., funció núm. 2, torn D

Dijous, 5 de setembre, 20 h., funció núm. 3, torn B
Divendres, 6 de setembre, 20 h., funció núm. 4, torn E
Dissabte, 7 de setembre, 20 h., funció núm. 5, torn C

Diumenge, 8 de setembre, 17 h., funció núm. 6, torn T



 



Maurice B é j a r t

1927
Neix a Marsella, fill de l'escriptor i filòsof Gaston Berger.

1945
Formació coreogràfica a París, amb Madame Rousanne, Léo Sta-
ats i Madame Egorova; més tard a Londres, amb Vera Volkova.
Primers tempteigs coreogràfics.

1950
Estocolm. L'ocell de foc (Igor Stravinsky), primera versió.

1953
París. Fundació dels «Ballets de l'Étoile», conjuntament amb Jean
Laurent.

1954
La megere apprivoisée (Alessandro Scarlatti), al Théâtre de l'Étoile
de Paris; L'inconnu (cançons d'Edith Piaf), a Paris.

1955
La belle au Boa (Gioacchino Rossini), Voyage au coeur d'un cn-

(Pierre Flenry) i Symphonie pour un homme îcm/(Pierre Schae-
ffer, Pierre Henry), al Théâtre de l'Étoile de Paris; Arcane / (Pier¬
re Henry) a la Fontaine des Quatre Saisons de Paris.

1956
Haut-voltage (Marins Constant, Pierre Henry), a Metz; Tanit (Maurice
Ohana), al Casino d'Enghien; Voilà l'homme ÇPhWippe Arthuys), a
la Fontaine des Quatre Saisons de Paris.

1957
La companyia és ampliada i pren el nom de «Ballet-Théâtre de Paris».
Temporada al Théâtre Marigny de Paris i nombroses gires per

Europa. Sonate a írois (Béla Bartók), sobre Huis C/o5 de Jean-Paul
Sartre, a Essen; Le Tcc^ (Jerry Mulligan, Tito Puente), una dansa a
tres amb una escultura de Marta Pan com a «partenaire»; en oca-



Sió dels Festivals de Lieja, estrena de Ptilcinella (Igor Stravins¬
ky), per a la Televisió belga.

1958
Estrena de Orphée (Pierre Henry), drama coreogràfic en tres ac¬
tes, per a la Televisió belga. Temporada al Théâtre des Champs-
Elysées de París.

1959
Estrena a Brussel·les de Le Sacre du Printemps (Igor Stravinsky),
interpretada per la Companyia del Théâtre Royal de la Monnaie i
el Ballet-Théâtre de París; Études Rythmiques (per a instruments
de percussió), al Festival de Devon; Signes (Pierre Henry), a Gi¬
nebra.

1960
Fundació del «Ballet du XXe Siècle» a Brussel·les. Temporada a
Londres i París. Gran Premí coreogràfic del Théâtre des Nations.
Bolero (Maurice Ravel), al Théâtre Royal de la Monnaie de
Brussel·les; La douceur du tonnerre (Duke Ellington), per a la
Televisió belga.

1961
Die sieben Todsuenden (Kurt Weill, Berthold Brecht), a Brussel·les;
Les quatrefils Aymon (música dels segles XV i XVI), en col·laboració
amb Jeanine Charrat, al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les;
Bacchanale de Tannhâuser (Richard Wagner), al Festival de Bay-
reuth; audició Scarlatti-Dalí, a Venècia; Les Contes d'Hoffmann
(Jacques Offenbach), al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les.

1962
Suite viennoise (Arnold Schônberg, Anton von Webern, Alban
Berg), al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les; Le voyage
(Pierre Henry), per a l'Òpera de Colònia. Festivals de Salzburg i
Edimburg. Les Noces (Igor Stravinsky), a Salzburg. Publicació de
la seva primera novel·la, Mathilde (Ed. Julliard).



1963
Gira per Amèrica del Sud. Festivals d'Atenes i Baaibeck. Promethée
(Maurice Ohana), a Baaibeck; La reine verte (Pierre Henry, Franz
Lehár, Camille Saint-Saëns), peça en tres actes, al Théâtre Hébertot
de Paris; Die lustige Witive (Franz Lehár), al Théâtre Royal de la
Monnaie de Brussel·les.

1964
La damnation de Faust (Hector Berlioz), a l'Òpera de Paris; Fiesta
(mtisica popular mexicana), al Théâtre Royal de la Monnaie de
Brussel·les. Festivals de Nervi i Atenes. Gira per Israel. Novena
Simfonia (Ludwig van Beethoven), al Cirque Royal de Brussel·les.

1965
Wagner o L'amourfou (Richard Wagner), al Théâtre Royal de la
Monnaie de Brussel·les; Programa Stravinsky, a l'Òpera de Paris;
Prospective, L'Art de la barre (J. S. Bach), Erotica (Tadeusz Baird),
Cygne (música i text hindús). Variationspour uneporte et un soupir
(Pierre Henry), al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les.

1966
FLommage a Webern (Passacaglia op. 1, Streichquartett op. 5,
Orcbesterstiicke op.6 i 10, Kantaten op. 29 i 31), al Théâtre Ro¬
yal de la Monnaie de Brussel·les; Romeo et Juliette (Hector 'Ber¬
lioz), al Cirque Royal de Brussel·les.

1967
Messe pour le temps present (Pierre Henry), estrena al Festival
d'Avinyó. Gires per Canada i Japó.

1968
Ni fleurs, ni couronnes (V. I. Txaikovski, F. Schirren) i Baudelaire
(Richard Wagner, Claude Debussy, Jazz), a la Maison de la Cul¬
ture de Grenoble. Gires per Portugal, Mèxic, Cuba i Canada. A la
recherche de Kantaten (Anton von Webern), Nuit obscure (text de
Sant Joan de la Creu), Ehakti (músïcz hindú), al Festival d'Avinyó.



1969
Concert de danse: Prélude (sense música), Variations (op. 27 d'An¬
ton von Webern), Nomos Alpha (Yannis Xenakis), Hi-Kyo
(Fukushima), Lettera amorosa (Claudio Monteverdi), a Royan; Les
vainqueurs (Richard Wagner, música indotibetana), ai Théâtre
Royal de la Monnaie de Brussel·les; Actus tragicus (^Cantates 51
i 106 de], S. Bach, F. Schirren), al Théâtre Royal de la Monnaie
de Brussel·les.

1970
Serait-ce la mort? (.Quatre darreres cançons de Richard Strauss),
a Marsella; L'ocell de foc (Igor Stravinsky), al Cirque Royal de
Brussel·les; Sonata núm. 5 (per a violí i clave, de J. S. Bach), al
Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les. Gires per Iugoslàvia,
Polònia, França i Canadà.

1971
Lieder eines fah renden Gesellen (Gustav Mahler), al Forest Natio¬
nal de Brussel·les; Les fleurs du mal (Claude Debussy), al Thea¬
ter an der Wien de Viena. Gires diverses: França, Iran, EUA, Ale¬
manya, Itàlia, Àustria, Iugoslàvia i Anglaterra. Nijinski, clown de
Dieu (P. I. Txaikovski, Pierre Henry), al Forest National de
Brussel·les.

1972

L'ange heurtébise (Manos Hadjidakis), al Cirque Royal de Brus¬
sel·les; Ah! Vous dirais-je maman (W. A. Mozart), a Jerusalem;
Stimmung (Karlheiz Stockhausen), a la Universitat Lliure de
Brussel·les. Gires per França, Anglaterra, Itàlia, Líban, Israel í EUA.

1973
Le marteau sans maître (Pierre Boulez), a la Scala de Milà; Go-
lestan o Le jardin des ?'o.se.s (música popular Irani), sobre un conte
de Saadi, a Persèpolis; Improvisation sur Mallarmé LU (Viene Bou¬
lez), a Chiraz; Farah (música popular iraní), al Théâtre Royal de
la Monnaie de Brussel·les; Tombeau (Pierre Boulez), al Théâtre
Royal de la Monnaie de Brussel·les.



1974
I trionfi di Petrarca (Luciano Berio) , ais jardins Boloii de Flo¬
rència; Seraphita (W, A, Mozart, sobre Honoré de Balzac), al Théâtre
Royal de la Monnaie de Brussel·les; Ce que l'amour me (Gustav
Mahler), a l'Òpera de Monte-Carlo. Nombroses gires: Suïssa, EUA,
França, Itàlia, Anglaterra, Portugal, Àustria, Holanda i Mònaco.
Publicació del seu segon llibre: L'autre chant de la danse OLá. Flam¬
marion).

1975

Acqua alta (música italiana), a Campo del Ghetto, Venècia; Pli se¬
lon pli (Pierre Boulez), al Théâtre Royal de la Monnaie de
Brussel·les; Nôtre Faust Q. S. Bach i tangos argentins), al Théâtre
Royal de la Monnaie de Brussel·les. Diverses gires: Italia, Mònaco,
Holanda, Luxemburg, Espanya, Alemanya oriental, França, EUA
i Canadà.

1976

Heliogabale, a Naqshe Rostam, Iran; Heliogabale o L'anarchiste
couronné (versió completa - Giuseppe Verdi, J. S. Bach, Nino Rota,
Pierre Henry i música popular africana), a la Scala de Milà; Le Mo¬
lière imaginaire (Nino Rota), a la Comédie française de Paris;
Isadora (Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin), a l'Ôpera de
Monte-Carlo. Gires per França, Itàlia, Alemanya, Suècia, EUA,
Grècia, Suïssa i Mònaco.

1977
V Come... (Giuseppe Verdi), a l'Arena de Verona; La plus que
lente (Claude Debussy), a l'Òpera de Gant; Petruixka (Igor Stra¬
vinsky), al Eorest National de Brussel·les; Clair de lune (Claude
Debussy), a l'Òpera de Lilla; Raga (música clàssica hindú), al
Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les.

1978
Gaîté parisienne (Jacques Offenbach, Manuel Rosenthal), al
Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les; Ce que la mort me dit
(Gustav Mahler), a Tokio; Le spectre de la rose (Cari Maria von
Weber), al Théâtre Royal de la Monnaie de Brussel·les; Dichter-



Hebe (Robert Schumann, Nino Rota), al Palais de Beaux Arts de
Brussel·les. Gira per l'URSS.

1979

Concessió del Doctorat Honoris causa per la Universitat Lliure de
Brussel·les; LifeQ. S. Bach, Crocker), al Minskoff Theater de Nova
York; Leda (música popular japonesa), al Palais des Congrès de
París; Illuminations (Pierre Henry, música oriental), al Théâtre Royal
de la Monnaie de Brussel·les; Mephisto WalzLiszt), a l'Òpera
de Monte-Carlo. Publicació d'un tercer llibre: Un instant dans la
vie d'autrui (Ed. Flammarion).

1980

Don Giovanni, amb Ruggero Raimondi (W. A. Mozart), al Grand
Théâtre de Ginebra; Casta diva (música d'Alain Louvrier, text de
Maurice Béjart), a l'IRCAM de Paris; Eros Thanatos (.imgrnents de
15 ballets), al Festival d'Atenes,• Les plaisirs de l'ille enchantée
(Teatre, 3 comèdies de Molière: Le mariage forcé, La Princesse
dElide, Tartuffe), a la Comédie Française. Gires per França, Itàlia,
Anglaterra, Espanya i Grèçia.

1981

Die Zauberflôte (W. A. Mozart), al Cirque Royal de Brussel·les;
La muette (Gaetano Donizetti i altres), al Théâtre Royal de la
Monnaie de Brussel·les; Les chaises (Richard Wagner), a Rio de
Janeiro; Light, amb Yoko Morishita (Antonio Vivaldi i TuxedoMo-
on), al Cirque Royal de Brussel·les; Divine, amb Marcia Haydée
(TuxedoMoon), al Théâtre Royal de la Monnaie de Bmssel.les. Gires
per Amèrica del Sud, Alemanya i França.

1982

Wien, Wien, nur du aliem (panorama de la música vienesa, Ar¬
nold Schònberg, Alban Berg, Anton von Webern, Franz Schubert,
Joseph Haydn), al Cirque Royal de Brussel·les; Thalassa Mare
Nostrum (Mikis Theodorakis), a l'Arena d'Arles. Gires per França,
Mèxic, Itàlia, Espanya, Grècia, Japó, Hong Kong i Bèlgica. L'Histoire
du Soldat (Igor Stravinsky, text de Charles-Ferdinand Ramuz), al
Cirque Royal de Brussel·les; Concerto en re, pour violon et orches-



tre (Igor Stravinsky), al Cirque Royal de Brussel·les.

1983
Gires per França, Itàlia, Suïssa, Àustria, Grècia, Canadà i EUA; Vie
et mort d'une marionette humaine (música popular japonesa), al
City Center de Nova York; Messe pour le temps futur (música
popular de cinc continents), al Cirque Royal de Brussel·les.
Muntatge escènic de l'òpera Salome, amb Julia Migenès-Johnson
(Richard Strauss), al Grand Théâtre de Ginebra.

1984
Fragments (Richard Wagner, J. S. Bach, música popular japone¬
sa), al Palais des Congrès de Paris; Dioiiysos (Richard Wagner,
Manos Hadjidakis), estrena mundial per a la Scala al Palau dels
Esports de Milà. Gires per Amsterdam i Bordeus. Festa del XVè
aniversari del «Ballet du XXe. Siècle», al Théâtre Royal de la Monnaie
i al Cirque Royal de Brussel·les. Primera representació belga de
Dionysos (Richard Wagner, Manos Hadjidakis), al Palau dels Es-
ports de Gant, al Festival van Vlaanderen i al Cirque Royal de
Brussel·les; estrena mundial de Cinc No modernes {\.ü-aXx€), de Yukio
Mishima, sobre Marguerite Yourcenar, muntatge escènic de Maurice
Béjart, a l'Ancienne Belgique de Brussel·les.

1985
Gires per Canadà, EUA, Mèxic i França (TMP-Châtelet). Le con^
cowrs (Hugues Le Bars), al Cirque Royal de Brussel·les. Gires per
Polònia (Varsòvia, Lodz), Suïssa, Alemanya, Grècia (Epidaure,
Atenes) i Itàlia. Estrena parisenca de Cinc No modernes de Yo-
kio Mishima, amb direcció escènica de Maurice Béjart, al Théâ¬
tre du Rond-Point (Companyia Renault-Barrault); estrena parisenca
d'un «Pas de deux». Mouvement, Rythme, Étude (Pierre Henry), amb
dos solistes de l'Òpera de Paris; Operetta (Franz Lehár, Strauss,
Lecocq), a Stuttgart. Gira per Bèlgica (Ostende, Lieja, Hasselt); Le
baiser de la fée (Igor Stravinsky, sobre un tema de Txaikovski),
al Festival van Vlaanderen, al Palau dels Esports de Gant.
Noves gires: Japó, Nova York, Rubaix i Lió. Muntatge escènic de
Fledermauss (opereta de Johann Strauss), al Théâtre Royal de la
Monnaie de Brussel·les.



1986
Primeres audicions parisenques: Dionysos (Richard Wagner, Ma¬
nos Hadjidakis), Le baiser de lafée (Jgov Stravinsky, sobre un tema
de P. I. Txaikovski); Arepa (Hugues Le Bars) i Salome (Drigo), en
primera audició pel Ballet de l'Òpera de París. Gires: Viena, Re-
ggio Emilia i Ginebra. Kabuki (Toshiro H. Matuzami), primera
audició pel Ballet de Tokio; Le martire de Saint-Sebastien (Claude
Debussy), a la Scala de Milà; L'Lmpromptu (Franz Liszt), «petita
estrena» al Festival de Gant; estrena mundial en honor d'André
Malraux: Malraux a La metamorphose des dieux (Ludwig van Beet¬
hoven, música original d'Hugues Le Bars), al Cirque Royal de
Brussel.les. Concessió d'una condecoració per l'emperador Hiro-
Hito del Japó.

1987

Gires per Canadà, FUA i Veneçuela. Trois études pour Alexandre
(música popular africana, Dimitri Shostakovitx), al TMP-Châtelet
de Paris. Gires per Alemanya oriental, Txecoslovàquia i URSS.
Participació a les «Nits blanques» de Leningrad (coproducció de
TFl amb la Televisió russa). FI «Ballet du XXe Siècle» s'estableix
a Lausana (Suïssa): fundació de la companyia «Béjart Ballet Lau¬
sanne». Gires per Espanya i França. Souvenir de Leningrad (P. I.
Txaikovski, The Residents) i tres «Pas de deux». Prélude, Canti¬
que,... et Valse (Claude Debussy, música jueva, Maurice Ravel),
al Théâtre Beaulieu de Lausana.

1988

Representacions a Paris i Brussel.les. Patrice Chéreau (devenu dan-
ceur) régie la rencontre de Mishima et d'Eva Perón (Richard Wag¬
ner, Hugues Le Bars), al Cirque Royal de Brussel.les. Participa¬
ció de la companyia en el Primer Concurs de Lausanne -

Chorégraphes nouveaux - Premi Philip Morris, a Lausana i, des¬
prés, a Paris. Gira per Israel (Tel-Aviv, Jerusalem). Estrena de
Dibouk (música popular jueva, Arnold Schônberg), al Festival
d'Israel, a Jerusalem i, posteriorment, al Théâtre Beaulieu de
Lausana. Gires: Atenes, Istanbul, Itàlia, Bèlgica i Japó. Primera
audició de l'obra Paris-Tokio i estrena mundial de fta/Jcançons
d'Edith Piaf), a Tokio. A force de partir, je suis resté chez moi



(Gustav Mahler), a la Halle des Fêtes de Beaulieu de Lausana.
Concessió del títol de Gran Officier de l'Ordre de la Couronne

pel rei Balduí I.

1989
Gires per Alemanya, Itàlia, França i Suïssa. Primera audició de
1789... et nous (Ludwig van Beethoven, Hugues Le Bars) i de
Chaka (música popular del Brasil i de Costa d'Ivori), en ocasió
de les Festes del Bicentenari de la Revolució Francesa, al Grand
Palais de Paris. Gires: Brasil, Brussel·les, Lilla i Lausana. Elegiepour
elle, l...aile (Jean Sibelius, Luis Albe), al Cirque Royal de Brussel·les.

1990
Estrena mundial de Ring um· den Ring (Richard Wagner), a la
Deutsche Oper de Berlin. Successives audicions a Paris, Venècia,
Lausana i Tokio. Gires per Italia, Alemanya i Egipte. Estrena mundial
de Pyramide (música popular islàmica), a l'Òpera del Caire. Gi¬
res: Atenes, Escandinàvia i Bèlgica. Primera audició de Hamlet
(Henry Purcell, Duke Ellington), al Cirque Royal de Brussel·les.
Gires per Japó i Lausana. Represa de Ring um den Ring a la Deuts¬
che Oper de Berlin.

1991
La mort subite (Christoph Willibald Gluck, J. S. Bach, Franz
Schubert, Richard Wagner, Johannes Brahms, Anton Bruckner,
Jacques Offen-bach, Gustav Mahler, Richard Strauss, Arnold
Schonberg i Kurt Weill), al Palais des Congrès de Paris, i després,
primera audició de la versió definitiva al Festival de Recklinghausen
(Alemanya). Represa de Ring um den Ring al Het Musiektheater
d'Amsterdam. Gira per França. En ocasió del 700 aniversari de la
Schweizerischen Eidgenossenschaft, estrena de La tourij. S. Bach,
Alexander Scriabin, Arthur Honegger, Hugues Le Bars, Giacomo
Puccini, Bicenzo Bellini, música popular de Suïssa i dels quatre
continents), a la Halle des Fêtes du Palais de Beaulieu de Lausa¬
na. Successives audicions d'aquest ballet a Basilea i Zuric.



MARIE-NOÉLLEROBERT



Elisabeth Cooper

En acabar els estudis al Conservatori de París, Elisabeth Cooper
ha estat convidada diverses vegades per Rudolf Nureiev i, pos¬
teriorment, per Rolf Liebermann a l'Òpera de París: Les noces de
Stravinsky el 1976; la Integral d'Erik Satie el 1979, en concert; el
Concert KA 14 de Mozart el 1980. Maurice Béjart li descobreix la
teatralitat del músic-intèrpret i la convida com a parella de Maya
Plisetskaya per a Isadora el 1976. Paralel.lament és l'ajudant d'Irene
Joachim al C.N.S.M. de París, entre 1975 i 1978.
Amb el Molière Imaginaire amb música de Nino Rota (1976) i,
després, amb Arépo el 1986, Béjart integra completament Elisa¬
beth Cooper a l'espectacle, fent-ne un personatge en diàleg amb
els ballarins i els actors. Aquesta mateixa concepció de l'acom¬
panyament de piano com a diàleg íntim amb els intèrprets des¬
taca, també, quan Cooper acompanya Jessye Norman, Leonie
Rysanek, Gabriel Bacquier, Alain Fondary, Mario Malagnini...
Per aquestes qualitats, nombrosos cantants i directors d'orquestra
l'han cercada com a directora d'estudis musicals: Lulu, Le Nozze
di Figaro, La Cenerentola a Nantes; Don Carlo i el Requiem de
Verdi a les Chorégies d'Orange; La Vie Parisienne 3. l'Opéra Co¬
mique; Le Roi Pausóle a Lausana...
És la fundadora del grup Patrick Dupond et ses Strars amb el qual
ha triomfat també al Japó.
Elisabeth Cooper també és compositora; ha escrit la música d'un
ballet, així com una obra per a piano, que acaba de gravar. En¬
tre els enregistraments en què ha participat són de destacar obres
de Poulenc, amb Gabriel Bacquier el 1988, Oedipe d'Enesco amb
José van Dam, i el Concertper a piano de Poulenc amb M. Sous-
trot.

Durant l'estiu de 90, va dirigir els estudis musicals de Don Carlo
i del Requiem de Verdi, a les Chorégies d'Orange.
Recentment ha fet una transcripció de La Tetralogia de Wagner
per a l'espectacle de Maurice Béjart {Rmg um den Ring), l'estrena
del qual ha estat un èxit clamorós a la Deutsche Oper de Berlín.
Elisabeth Cooper és la responsable de la part de piano i cada nit
és la gran protagonista aclamada d'aquest espectacle, que amb
gran èxit ja ha estat representat a París, al Palau Garnier el març



del 90, l'abril a la Feníce de Venècia, el juny a Lausana i a Tokio
el novembre de 1990. El Ring torna als escenaris de la Deutsche
Oper i a Amsterdam el 1991-
Ha participat en el nou espectacle de Maurice Béjart La Mort Su¬
bite, que en primera versió es presentà al Palau de Congressos
de Paris (febrer de 1991) i després en versió definitiva al Festival
de Recklinghausen (maig de 1991).
Deixant a banda diferents concerts i recitals, Elisabeth Cooper
dirigeix els estudis musicals de La Vie Parisienne a l'Opéra Co¬
mique el desembre de 1990, del Roi Pausóle al Teatre Municipal
de Lausana, noves produccions de Carmen (Marc Soustrot/Jérô-
me Savary, estius del 91 i 92), i de La Damnation de Faust {V\?Lá\mÍT
Fedosseiv/Harry Kupfer, estiu del 92) al Festival de Bregenz; de
Les Misérables al Théâtre Mogador de Paris, etc.

* * *

Entre tots els pianistes actuals, Elisabeth Cooper dóna la impres¬
sió de "démodé". És a dir la impressió de seguir una moda anti¬
ga, amb l'obstinació i tota la seva comitiva de dubtes, d'il.lu-
minacions, que fou la dels grans artistes romàntics. Podria ésser
bofmanniana o cosina de Liszt. No vull parlar aquí de virtuosi-
tat alimenticia, sinó de l'art del cant i delfraseig, del color i dels
raptes que deixava aquesta raça exsangüe, triomfant en acabar
els concerts. Què hi ha de sorprenent, si Elisabeth comprèn el cant,
la veu, amb la seva carn? No s'aprèn a respirar ni a vibrar. El
sacrifici no s'aprèn. No s'aprèn a ésser la mestressa de la instru¬
mentació.

D'altra banda, Elisabeth no és únicament pianista en el sentit
un xic acompassat al qual hom podria estar temptat de reduir
el terme. Els més grans creadors han volgut fer néixer llurs qui¬
meres musicals sota els seus dits, amb la certesa de trobar en ella,
no tan sols la seguretat d'una incansable insatisfeta, sinó el cor

que sosté la seva bogeria i li donarà raó d'ésser. Aquest escoltar
els altres als quals ella sap disciplinar la pròpia sensibilitat, la
fa una artista rara i fràgil, l això, per si sol, és exigència del nostre
propi escoltar, molt lluny o molt profund, allí on per a nosaltres
la música és sentit.

l^hilippe Godefroid, gener de 1990
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Michaël Denard

Ballarí estrella de l'Òpera de París, Michaël Denard ha inspirat els
més il·lustres coreògrafs: Maurice Béjart concebé per a ell L'ocell
de foc, Roland Petit La Simfonia fantàstica...
Consagrat com un dels més grans ballarins actuals, Michaël De¬
nard és sobretot un intèrpret que dóna a cadascun dels seus papers
una rara intensitat dramàtica.
Creador d'una cinquantena de ballets, impregna amb la seva

personalitat alguns dels grans «clàssics» del repertori: El llac dels
cignes, Giselle, La Sylphide, Coppélia, Roméo et Juliette...
Intèrpret de les obres de Béjart ( a més de L'ocell de foc i Com-
me la princesse Salome est belle ce soir. Serait-ce la mort?, 'Wehem,
opus 5), de Balanchine {Apollon Musagète, Agon, Orphée...), de
Robbins {L'après-midi d'un faune), ha creat tres ballets de Roland
Petit: Les Intermittences du coeur, Shéhérazade, i sobretot La Sim¬
fonia fantástica, amb Zizi Jeanmaire.
«Guest artist» a l'American Ballet Theatre a Nova York, al Bolshoi
de Moscou, al Kirov de Leningrad, Michaël Denard ha ballat en
els millors teatres del món i les seves parelles femenines són les
més prestigioses ballarines: Ghislaine Thesmar, Cynthia Gregory,
Natalia Bessmertnova, Ekaterina Maxinova, Noëlla Pontois, Syl¬
vie Guillem...
Com a actor, ja ha interpretat Hipòlit d'Euripides, amb muntatge
de Jean-Pierre Miquel, el paper de Curiase en Horaci de Cornei¬
lle, el d'Oberó en El somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, La
dernière nuit de Don Juan de Rostand, el Diari d'un boig de Gogol
i Comment Wuang Eu fut sauvé de Marguerite Youcenar, amb
Didier Sandre.
També ha estrenat amb l'Opéra de Paris, Le Martyre de Saint-
Sébastien, amb muntatge de Bob Wilson.
Ha enregistrat dos dises de cançons, l'un a França i l'altre a Italia.
Premi Nijinski, ha obtingut a Roma el Sagittario d'Oro.
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Al voltant del Ring

No es tracta defer un ballet sobre la Tetralogia de Wagner, ni un
superespectacle barroc que reduiria les quatre jornades a un re¬
sum de poques hores, sinó més aviat, deixant de banda que sigui
una obra mestra absoluta de la música i el teatre del segle XIX,
d'esbossar una visió moderna i nua que se situaria entre l'anàlisi
musical (Lavignac ha bressolat la joventut de tots els wagnerians)
i l'estudi formal abstracte.
Amb una economia total de mitjans: uns cossos, un espai, una
estructura musical dissecada al piano com una «lliçó d'anatomia»,
i a voltes, excepcionalment, una seqüència orquestral cantada, la
Coreo-Grafia retroba la seva essència Dansa-Escriptura.
El Ring és la gegantesca història d'una família.
Des de fa trenta anys, tinc una família: una companyia de balla¬
rins amb totes les relacions d'amor, de força, d'antagonisme, de
fascinació i d'unió que això comporta.
El «Foc» de la dansa, el «Loge» del Ring, nodreix, crema, rejove¬
neix i destrueix un univers en moviment i cíclic com les esta¬

cions o la vida.
Autour du Ring —un espai buit.
Temes musicals, cossos que es confronten, la vibració moderna
eternament present en Wagner.

Maurice Béjart



Una lectura coreogràfica

Autour du Ring : un ballet més en l'extensíssim repertori de
Maurice Béjart? Decididament, no. El coreògraf 11 atorga una im¬
portància extrema. I, d'altra banda, no el concep com un ballet...
Més aviat, com una obra complexa, dramàtica i musical. La seva
fecunditat habitual li permet de muntar grans ballets en dos mesos.
Però Autour du Ring és el resultat de molts anys de maduració.
És també el fruit d'una passió per la música de Wagner que es
remunta a la seva adolescència.
Des de Matbilde ou l'amourfou fins a Patrice Cbéreau règle la
rencontre, passant per Les vainqueurs, Les cbaises i Dionysos, Mau¬
rice Béjart ha pouat freqüentment en l'obra de Wagner. Fins i tot
ha arranjat a Bayreuth la «Bacanal» de Tannbâuser. I creu deure
al seu amic Wieland Wagner el seu «ofici» d'escenògraf. ¿És que
no ha muntat La Traviata, Don Giovanni, Salomé ?
«Feia temps que desitjava poder posar en escena L'anell del Ni-
belung , una obra que em semblava contenir tota la humanitat.
Però hi vaig renunciar el dia en què vaig veure la producció de
Patrice Chéreau. Era tan meravellosa...»
Autour du Ring —Ring um den Ring— no és, doncs, ni un ba¬
llet ni, de bon tros, una òpera. Aquest espectacle s'até sobretot
a l'estudi de la partitura, dels diferents caràcters, de la filosofia
subjacent. Un «estudi» en el sentit pictòric del terme: Béjart pre¬
fereix les formes, les imatges, a les paraules. Per portar a terme
aquest exercici de «lectura coreogràfica», ha demanat la col.laboració
de Philippe Godefroid, enciclopèdia wagneriana vivent. L'espectacle
és signat per tots dos.
Béjart s'ha assegurat també la participació de la músic amb més
sensibilitat per al ball. Elizabeth Cooper, que ja fou pianista en
Le Molière imaginaire 'i Arépo, cèlebre acompanyant de Jessye
Normann, Barbara Hendrix i Leonie Rysanek, uneix el gest ballat
i la veu cantada. Lluny de satisfer-se amb la partitura per a cant
piano, ha transcrit la línia de cant, esforçant-se en la traducció
de tota la riquesa orquestral. També ha tingut cura d'evitar tota
impressió de cesura entre les seves interpretacions en directe i
els enregistraments.
No espereu doncs trobar en Autour du Ring un resum de L'Or del



Rhin, La Valqiiíria, Siegfried i El Capvespre dels déus. La seg¬
mentació, que inclou regressions, modifica a voltes la cronolo¬
gia. Algunes escenes s'han reduït a imatges, d'altres s'han resti¬
tuït íntegrament.
En definitiva, el tarannà de Béjart és exactament invers al que havia
adoptat per a la seva Flûte enchantée, ballet que era dansat amb
la partitura íntegra de Mozart, de la qual oferia un contrapunt
gestual. El propòsit és aquí tot un altre: es tracta de segmentar
una òpera. No en perjudici seu, sinó per retrobar-ne els ressorts;
en altres termes, la dramatúrgia profunda.

Jean-Pierre Pastori



 



A propòsit de la
partitura

L'aparell escenogràfic, per si sol, estableix la primera distància:
no es tracta d'un calc, en reducció, de l'òpera wagneriana, sinó
d'un espectacle d'una companyia de ballarins que assagen un
espectacle sobre el Ring.
Si el vestuari a vegades resta inacabat, ¿ per què hauríem de vo¬
ler que la música es doni la il·lusió d'un acabament, que pertany
a Wagner —però no a nosaltres? I si nosaltres disposem del do¬
mini absolut del nostre temps dramàtic, ¿ per què hauríem d'estar
obligats a respectar totes les durades establertes per un llenguatge
orquestral i vocal? Els canvis de la història, i sobretot la introducció
d'episodis que Wagner explica però que no ha mostrat, ens
deixaven, doncs, lliures en aquest sentit.
Vam voler, doncs, un piano. Per preservar la nostra llibertat i per
fer escoltar Wagner «en gestació»: sovint, sense la línia de cant, o
sense cap mena d'orquestració, o, al contrari, més orquestrat que
construit, o també a vegades disposant solament del seu text.
Així, captat en diferents moments de la seva creació, tant en la
fragmentació de tempi com en lliscaments vers Liszt, o d'altres,
Wagner sovint ens ha sorprès. No ho sentireu pas tot; mancaran
els intents de joc invers, que tanmateix donaren alguns resultats
espectaculars.
Hem pogut també lliurar-nos a un treball dramatúrgic sobre el sentit
o la sensibilitat dels motius temàtics disponibles, establir connexions
entre certes escenes, amb la qual cosa esperàvem prolongar la
nostra lectura wagneriana. Treball facilitat pel fet que, en el
Anell, com en totes les òperes wagnerianes majors, un leit-motiv
fonamental conté en germen tots els altres: en aquest cas, el del
Natunvesen.

Finalment, atès que no es tractava d'il·lustrar mitjançant la dansa
el que una representació de teatre ha d'il·lustrar, la introducció
de l'orquestra i del cant, fins i tot de vegades en períodes bas¬
tant llargs (diverses escenes han estat conservades íntegrament),
ha obeït a criteris estrictes, particularment a la proscripció de tot
primer grau narratiu.
Això no obstant, hem decidit, per atenir-nos a l'evolució del ma-



teix Wagner, confiar cada cop més escenes (cada cop més llar¬
gues) a l'orquestra wagneriana a mesura que avançàvem cap al
Gotterdammerung, les estructures i el llenguatge musical del qual
són molt més àmplies, complexes i, alhora, de caire més tradi¬
cional segons els criteris de la «grand opéra».

Maurice Béjart - Elizabeth Cooper - Philippe Godefroid



 



Sinopsi

En el temps en què hem escollit de començar el conte, l'univers
viu sense amo, immergit en l'harmonia del seu caos. I, si bé co¬
neix el moviment, ignora tota idea de principi i fi, ignora fins i
tot la seva forma i bat, indiferenciat, a la freqüència de la seva
vibració fonamental.
Solament Erda vetlla, o somnia que vetlla. Erda, primera ciència
i primer terror, en definitiva sap només una cosa, però davant
d'aquesta cosa tot es doblega i tremola: el que viu ha de morir.
El que és pereix.
I entra llavors el Wanderer. En el palimpsest de l'obra, se l'anomena
també el coreògraf. Ell és el mestre dels enigmes, el mestre del
mirall on es mira l'home de desig. És el mestre de la metamorfo¬
si. És per ell que s'encarna per un temps el real sota l'aparença
d'un personatge de teatre. És, en fi, el mestre de la durada del
joc, és a dir, de la resistència humana a l'ineluctable —però també
el mestre d'aquest il.lusori real que es desenrotlla en un plató.
Ell sap que l'existència és esquer o follia derisòria, joc de papa¬
llones nocturnes davant una llum d'artifici. I que els sentiments
corren el risc d'extirpar-se d'un horitzó individual sense veritat
davant l'Immemorial. Sap també que el destí dels homes és creure
en la realitat de llurs empreses condemnades, i que així es cons¬
trueix una cadena històrica on la violència, els desigs bessons i
rivals, trenen l'abisme.
Aquí comença L'Or del Rhin, en aquest instant de paradoxa on
tot s'acaba i al mateix temps recomença, i on el Wanderer tra¬
vessa de nou la passarel·la i es prepara per acomplir, encara, els
gestos que, diferenciant, creen la vida, segons un ritual que, entre
l'univers i ell, s'executa des dels començaments, immutable.
Així doncs, el Wanderer va a la font del saber humà, s'hi sadolla
i l'asseca, alhora que posa en marxa el temps històric. Després
es dirigeix cap al freixe immemorial i n'arrenca una branca de la
qual en fa la seva llança, l'emblema de la llei, del poder i del dret.
Llavors, davant dels miralls suscita el seu doble, Wotan, i li tran.smet
l'emblema. I tot seguit Wotan dóna el seu sentit al seu poder. Separa
les races, distingeix les albes clares de les albes fosques, les agrupa
i les subjuga. Les albes clares descobreixen llur divinitat.



Els déus han fet de l'amor el valor essencial: aquell que hom ho¬
norarà, per al qual es treballarà, en el qual se somniarà. Valor
reservat en essència als déus, ja que en posseeixen la inspirado¬
ra: Freia de llum, inaccessible i rica dels desigs de tots.
L'adoració de Freia per part de les races és interrompuda amb
l'entrada dels prínceps gegants, Fafner i el seu germà Fasolt, els
quals proposen als déus la maqueta d'un burg magnífic, joia de
llur potència. A canvi, esperen obtenir Freia. Apartant les dees¬
ses del tronc, els déus pacten amb els germans: aposta suïcida
que, evidentment, no tenen cap intenció de respectar.
Exclòs de l'adoració de Freia per la seva lletjor, el nan nibelung
Alberich s'ha enfonsat en les profunditats del Rhin. Aquí baix,
l'imperi de Wotan no s'ha estès i el lloc ha restat tal com era a

l'origen de les coses: un d'aquests llocs, com la font o el freixe,
on l'home de desig pot conquerir el poder sobre la matèria uni¬
versal. El lloc, de fet, més temible de tots, ja que hi resideix una
potència no comparable a cap altra —però que sols pot ésser
adquirida a un preu espantós i radical com és la pèrdua d'un ull,
consentida per "Wotan.
El riu resguarda, doncs, una palleta d'or que, en un anell forjat,
dóna la facultat d'usar per si mateix el poder que governa el món.
Però solament coneix la fórmula necessària per a la forja i pos¬
terior utilització de l'anell aquell qui, davant del riu, maleirà l'amor
i renunciarà no al plaer sinó al sentiment.
L'or té com a guardes tres ondines fugisseres i belles, imatge
mateixa de la inaccessible beutat —la dels miralls que es refu¬
sen a reflectir. Burlat per elles, el nibelung renuncia a allò que
no posseeix, la seva facultat de despertar tendresa o, fins i tot,
desig. Al punt extrem de la seva malaurança, abjura allò que ningú
li vol reconèixer, i arrenca l'or del rocall.
Heus aquí que els gegants tornen amb la seva obra acabada i
exigeixen Freia. Els déus no poden consentir una pèrdua tan gran,

però, perjurant, corren el risc de negar llur potència legal. Ho
saben: Fafner vol llur potència, mentre que Fasolt resta merave¬
llat per la llum de Freia.
Loge evita un combat insensat desviant el desig de cadascú vers
el desig desviat d'Alberich. Hi ha un bé que primaria sobre Freia:
l'anell del Nibelung. Déus i gegants, aleshores, desitgen aquesta



nova potència, però els gegants són més llestos. Rapten Freia i
solament tornaran l'ostatge a canvi de l'or vermell del nan.
Tan bon punt Freia s'ha allunyat, els déus envelleixen i senten
en el seu cor el fred i l'angoixa dels mortals. Wotan decideix baixar
al regne de la Nit i de la Boira, cap a l'imperi del nan, a Nibel-
heim.

Allí, Alberich acaba d'inventar la temible arma de l'anonimat: un
elm màgic, el Tarnhelm, que esborra tota forma i tota diferència
—què és sinó la invisibilitat?
Ha sotmès els seus germans a l'esclavitud i els fa apilonar l'or en
muntanyes, or amb el qual espera substituir Freia en el desig dels
homes. La potència de l'anell no és altra cosa que el poder de
dirigir el desig de la humanitat vers una única fita: la possessió
del metall, per al qual hom matarà, hom vendrà fins i tot el cos o
l'ànima.

Però en el seu somni de venjança i d'orgull, el nan és el primer
a sucumbir al reflex de la seva pròpia potència. Loge, subtilment,
li demana de fer-ne la demostració; el nan oblida tota prudència
i arriba a transformar-se en ésser inofensiu. És agafat, lligat i
desposseït amb avidesa. Llavors, desfet, maleeix el seu anell. El
posseïdor no en traurà cap joia, sinó l'angoixa: de la mort, del
desig dels altres. L'amo-esclau de l'anell serà perseguit per l'assassí,
sota els cops del qual, inéluctablement, sucumbirà. Aquesta ma¬
ledicció té a partir d'ara força de llei, i a partir d'ara l'anell no
tindrà cap altre poder.
Wotan no té cura de l'advertència. Però quan els gegants tornen,
volent molt més or del que els déus poden oferir-los amb el tre¬
sor d'Alberich, li demanen l'elm encantat i l'anell. El déu s'hi nega

violentament, però els envejosos es disposen a enfrontar-s'hi,
mentre que ell seria capaç de cedir-ho tot per conservar el seu
bé.

Erda, llavors, intervé per recordar l'única veritat de les coses. I la
por posseeix el poderós. Wotan treu l'anell del seu dit. Seguida¬
ment, la maledicció opera. Els germans es barallen per l'anell; Fafner
assassina Fasolt.

Davant aquest acte espantós, els déus organitzen una entrada al
castell per tal de manifestar l'esclat de llur potència. Però l'angoixa
regna al cor de Wotan: allí, a baix, el treball de destrucció dels



fills de la Tenebra el rosega. I contra la invasió de la Nit, cal tro-
bar per al burg un valor guerrer.
Llavors, Wotan, per sobreposar-se a la por, baixa cap a Erda, la
sotmet mitjançant un filtre i concep amb ella Brünnhilde, la Val-
quiria: una de les nou que hauran de reunir un exèrcit d'herois
per a Wotan, als quals els serà retirat l'honor d'una victòria al
combat. Seran precipitats a la mort al servei dels déus i davant
d'ells hom farà mirallejar els falsos encanteris d'un castell-para-
dís que Wotan bateja Walhalla.
És sota la protecció d'aquesta cohort que els déus, triomfalment,
entraran en llur pròpia llegenda. Però Loge veu llur ceguesa i els
defuig, somniant fins i tot a contribuir a la fi d'aquests bojos. Aquí
l'acció esdevé de nou gordiana. Si Alberich pren l'anell a Fafner,
els déus estan perduts. Però Wotan no pot agafar al gegant un
bé que ell mateix li concedí per pacte. ¿Qui obeirà doncs sense
haver rebut l'ordre i podrà acomplir per al déu allò que el déu
exigeix sense poder-ho dir?

La Valquíria
La primera resposta trobada per Wotan a l'enigma essencial és
desdoblar-se. Sota el nom de Wàlse el Llop, ha reprès els seus
incessants recorreguts pel món i, d'una mortal, ha concebut dos
bessons: els Wàlsungs Siegmund i Sieglinde. A aquests infants
pensats per a la gran obra, els cal una destresa íntima: que con¬
cebin per ells mateixos la necessitat de Pacte salvador.
Siegmund, criat en el menyspreu dels valors i dels codis, fora llei,
perseguit i assetjat, perd tot rastre de la seva família i erra amb
l'única esperança d'una promesa del seu pare: al punt extrem de
la seva malaurança, trobarà l'arma segura i necessària. Recorre¬
gut iniciàtic i senyalat, en el qual pren part la màgia elemental
dels déus. Siegmund, sense arrels i sense nom, únicament jogui¬
na del seu dolor, acaba arribant a la llar de Hunding, al centre
mateix de la teranyina. Allí, Sieglinde acull i reconforta el fugitiu
ferit. No es reconeixen però es pressenten i s'abismen en una
contemplació de la reciprocitat, que no és altra que la de llur pròpia
imatge.
Hunding torna. Comença llavors un altre ritual del qual Sieglin¬
de és l'aposta.



La irrupció de la primavera —una primavera d'il.Iusió tota ella
creada pels déus— permet a les llengües, als cors i a les memòries
de desnuar-se. Siegmund i Sieglinde es reconeixen, descobreixen
llur parentiu, es confessen llur amor i llur desig. I es forma de
nou, llavors, però incestuós i adúlter a partir d'ara, l'ou de la Lloba.
Tanmateix, els déus, que fins llavors .havien prestat suport a

l'empresa, cessen de col.laborar en allò que esdevé un joc que
nega els fonaments de llur legitimitat. Emmenats per Fricka, de¬
mostren a Wotan la mentida de la construcció; ell, que amb la
seva llança garanteix la llei imposada als humans, protegeix qui
la viola. I quina llibertat anima els Walsungs, quan Wotan ho ha
fet tot per ells: l'angoixa i la promesa, el camí i l'espasa, la pri¬
mavera i l'amor?
Wotan ha de cedir, enviar de seguida vers Siegmund la Valquíria
Brünnhilde, encarregada d'anunciar-li la mort —en nom de Wal-
se. Però Siegmund es revela i refusa d'entrar al Walhalla, on Sie¬
glinde no podria acompanyar-lo.
Sorpresa de veure un guerrer que prefereix a les divines esplen¬
dors l'afecte d'una dona en parracs, esgotada, panteixant, mig
enfollida per la persecució violenta conduïda per Hunding, la
Valquíria no pot desobeir la primera ordre rebuda. Ha après a
estimar Siegmund, i sap que Wotan també l'estima. Presa en una
xarxa esquizofrènica d'ordres contradictòries, Brünnhilde segueix
el seu propi destí fatal i, desobeint l'ordre conjuntural, obeeix l'ordre
essencial. Així, s'esbocina el somni del Déu i es desenllaça, vers

Brünnhilde, l'esperança. Siegmund, tanmateix, que ja no serveix
per a res, ha de seguir el seu destí de clown i caure sota el pes
de la llei.

L'espasa Notung es trenca sobre la llança. Però Brünnhilde inter¬
vé de nou, sostreu Sieglinde i l'arma de la seva ira sagrada i, perquè
aquella tingui temps d'anar-se'n, decideix de sacrificar-se. Llavors
la Valquíria, que fins aleshores només havia anunciat la mort, prediu
la vida en el ventre de Sieglinde. Un fill creix en ella, que bateja
amb el nom de Siegfried.
Wotan arriba. Davant l'assemblea dels jutges, i per donar exem¬

ple, degrada la seva filla seguint la llei dels humans: en fa una
simple femella promesa a la llei del mascle. Després, finalment,
resta sol amb la seva filla.



Com utilitzar l'acte de la Valquiria? Com atorgar-li un sentit? Com
ordenar a Brünnhilde de prosseguir sense donar-li'n l'ordre, sen¬
se tornar a incórrer amb ella en l'error comès amb els Walsungs?
Aquesta última trobada entre el pare i la filla canvia el futur de
l'obra.

Wotan adorm Brünnhilde. Després convoca Loge, al qual, guar¬
dià de la més gran de les esperances, encadena a la roca.
És llavors quan tot trontolla, en una única frase, amb Loge per
sol testimoni i sol dipositari del secret. A la promesa implícita feta
a Brünnhilde, "Wotan afegeix un codicil essencial. Únicament
travessarà el foc aquell qui no temi la llança del Déu. En altres
mots: únicament despertarà Brünnhilde qui trenqui la llança i posi
fi a la llei que encadena al poder de Wotan.
Havent aixi legalitzat, programat, la fi de tota llei, essent ineluc¬
table la seva caiguda, Wotan pot abandonar el plató. El puzzle
del suïcidi divi està servit.

Siegfried
Al bosc de Neidhóhle, al voltant de la cova de Fafner, transfor¬
mat en drac, s'han reunit els principals envejosos: Alberich, que
vetlla esperant l'ineluctable assassí del monstre destinat a la ma¬

ledicció; Mime, el seu germà, forjador del Tarnhelm, delerós de
revenja contra el primer possessor de l'anell; i d'altres, potser, que
ja han pagat amb la seva vida el tribut de l'enveja.
Aquí arriba Sieglinde, a l'hora en què el dolor precedeix
l'infantament i la joia. Panteixant, engendra Siegfried. Mime, però,
que vetlla i sap el profit que pot treure de l'infant, el separa de
la mare i el rapta.
D'ençà de la seva naixença, Siegfried està abocat a la ignorància
de tot, en la qual tothom tindrà interès a mantenir-lo, i sobretot
Mime, que l'educa únicament per fer-ne el robot assassí de Faf¬
ner. Ignorant, però ferit d'un dolor al qual no sabria donar nom:
qui són els seus pares? Per què no arriba a abandonar el nan que
execra? Per què es diu Siegfried?
Aquestes preguntes, Mime tracta de respondre-les amb la més
terrible mentida: sóc el teu pare i la teva mare alhora. Hipòtesi
que Siegfried rebutja amb l'última violència. Tot i així, a la cova
on Mime ha aplegat tot el seu saber sobre l'univers suren els indicis



que atrauen Siegfried.
Al bosc, l'infant mira i imagina ei que és l'amor veritable. Tan¬
mateix, Mime, malgrat tot el seu saber, ignora com forjar de nou
l'espasa Notung, que ha robat, la qual resisteix obstinadament.
Car, sense aquesta arma, l'única segura, com podrà menar Sieg¬
fried a Fafner?
L'entrada del "Vianant el fa tremolar de por. Qui doncs ha retro¬
bat la seva pista? Imposant-se, el Vianant proposa un joc d'enigmes
i aposta el seu cap. Però en lloc de remetre's a un passat llunyà
la coneixença del qual ja no serveix, "Wanderer desperta les an¬

goixes que roseguen Mime i descobreix fàcilment la pregunta que
deixa el nan sense resposta.
Terror, pànic de Mime, als quals posa fi la tornada de Siegfried.
Aquesta vegada, el Wàlsung vol les respostes adequades, i Mime,
pressionat, ha de contestar. Després d'haver satisfet el desig de
saber de Siegfried, suscita en ell un altre desig: aquell que pro¬
porciona la por. Per conèixer aquest plaer desconegut, Siegfried
malda per forjar de nou l'espasa del seu pare seguint una tècni¬
ca que es burla de les regles de l'art.
Havent passat comptes amb Mime, el Vianant arriba davant la cova
de Fafner, on troba Alberich. Aquesta vegada, el Déu tracta de
desviar l'atenció d'Alberich, de Siegfried (que ho ignora tot) vers
Mime (que manipula el noi).
Efectivament, arriben tots dos. Siegfried fa fugir Mime i resta sol
de cara als miralls, bressolat pel brogit del bosc, contemplant el
seu reflex mut. Fafner apareix atret pel corn del noi. Sap que l'hora
de la seva mort ha arribat, i l'acull com un alliberament.
El combat, doncs, té lloc, frustrant amb tot Siegfried, que no ha
conegut ni la por, ni un possible amic, ni res sobre si mateix.
Llavors, per omplir aquesta espera decebedora i per servir el seu

propi pla, Wotan li envia el seu ocell —que parla de l'anell i de
l'elm, que Siegfried agafa, i que l'adverteix de les rancúnies de
Mime, que l'heroi mata just en el moment en què el nan, creient
a prop el seu triomf, quasi explicava el secret dels orígens.
De nou Siegfried es troba sol, enmig de morts i d'objectes muts.
De nou l'ocell evita que s'enfonsi en la desesperació, i evoca
Brünnhilde. Encara hi ha una gesta per complir i la promesa d'un
amic magnífic. Siegfried segueix el seu guia.



Davant Erela, que el Wanderer ve a veure abans de l'últim ins¬
tant, s'ofereix una nova escena d'enigmes. Però què hi ha per saber
que la primera saviesa no sàpiga? Els actes dels humans són una
boira fútil, i darrera d'elis llurs autors dissimulen llur ineluctable
realitat. Wotan, tanmateix, concedeix una gran importància a una
evolució del seu pensament que li deixa la il.lusió d'haver triat
morir i haver-ne organitzat el ritual.
Amb Siegfried, però, aquest joc té les seves limitacions. Per vo¬

ler preservar el noi de saber-ho tot a fi d'evitar-li de conèixer la
por, o d'espatllar els mecanismes, s'ha obtingut un heroi certa¬
ment poderós, inaccessible a l'enveja, però totalment tancat a l'acte
que ara ha d'acomplir.
Wotan, que tracta de despertar la curiositat del jove, solament
aconsegueix sumir-lo en una ignorància enutjosa, ja que no li dóna
la informació que demana.
Siegfried trenca la llança, travessa les flames i arriba davant de
Brünnhilde. Ella dorm. Per primera vegada, Siegfried sent el te¬
mor i la seva requesta de plaers. I com que no aconsegueix des¬
pertar la verge, accepta la idea que es troba sumida en la mort.
Heus aquí que ella es mou 1 es desperta. Siegfried la desitja amb
la impaciència, la violència i la desesperació d'un noi orfe. Ella
té por, sent fugir el seu saber diví, voldria instruir-ne el Wàlsung
—que se'n burla. Llavors, el torrent del desig arrossega la Valquíria,



que s'hi lliura amb una ànsia cega. A Wotan, ja no li queda cap
esperança. Una parella que creu poder escapar al món i a la seva

nissaga s'ha unit.

El Capvespre dels déus
En aquest moment del drama, el fil de les Nornes és ple dels ac¬
tes humans i ha de precipitar la fi del cicle. Els juraments, traïcions,
enganys i violència trivials a què assistirem són sols anecdòtics.
El ventre del mal finalment esclata.

Alberich engendra Hagen amb una mortal, Kriemhilde, la reina
de Gibichungen. A la cort de Gunther i de la seva germana Gu-
trune, el bastard s'imposa com a conseller i es prepara per ser el
fosser d'un món del qual li és prohibit de gaudir.
Els seus germanastres, i ben aviat tots els protagonistes de l'obra,
seran a les seves mans els titelles d'un esdeveniment poc gloriós.
Siegfried ja s'avorreix, prop de Brünnhilde. Somnia sempre en

viatges. Al costat de la 'Valquíria, no ha après res d'ell mateix.
Els Gibichungen, raça extingida i degenerada, tracten de cons¬
truir una nissaga gloriosa. Hagen proposa Brünnhilde a Gunther,
i a Gutrune Siegfried; aquest atraca al palau. Se li dóna un filtre
de l'oblit, on deixa el record de Brünnhilde. Per guanyar la mà
de Gutrune, ajuda Gunther a capturar la Valquíria; abans, però,
li pren l'anell que li havia confiat. Sempre a la recerca d'una fa¬
mília, el Wàlsung ha enfollit completament i s'ha fet gibichung,
arribant fins i tot a prendre l'aparença de Gunther gràcies al
Tarnhelm.

Alberich ve a exhortar el seu fill perquè li sigui fidel. Però la ma¬
ledicció de l'or impedeix qualsevol aliança: només una persona

pot posseir el tresor. I l'un vol matar l'altre, ara, no només per

posseir, sinó també per impedir-ne el desig.
El dia del doble casament, Brünnhilde descobreix Siegfried en

braços de Gutrune i, al seu dit, l'anell del qual pensava que Gunther
l'havia desposseida. Provoca l'escàndol revelant els seus amors
amb el Wàlsung. Cadascú proclama la seva bona fe, el dubte
s'instal.la. Impulsats per Hagen, Gunther i Gutrune accepten la
mort de Siegfried: una sola pèrsona pagarà per tots.
Durant una cacera, Siegfried troba les filles del Rhin, que li pre¬
diuen la seva pròxima mort. Se'n riu, insensible a la por. Però ell



és la presa que hom assetja. Hagen li serveix i'antíciot dei filtre, i
l'heroi reveia els seus amors passats amb Brünnhiide. En ei mo¬
ment en què explica com en begué i'aiè en els seus llavis, creu
sentir que la mort ve, i és colpejat per Hagen.
Tot es precipita: el pànic de la gent, la follia de Gutrune, la riva¬
litat de Gunther i Hagen, que es disputen l'herència de l'anell.
Brünnhiide es precipita sobre el cadàver del seu heroi. Assenya¬
la l'únic responsable de tot: "Wotan. Després, es perd en un trànsit
eròtic que ha de fer-la entrar en la mort per reunir-se amb l'estimat,
traïdor i perjur malgrat ell.
La foguera encesa per consumir llurs cossos transmet les seves
flames als cels. El Walhalla s'esfondra, el Rhin es desborda i l'anell
torna a les profunditats del riu. No s'ha salvat res, i tot podrà tor¬
nar a començar si el Wanderer, en el proper cicle d'encarnació,
obre el joc amb els mateixos valors.



 



Notes importants

En atenció als artistes i ai 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 representació, ni verificar enregistraments, fotogra¬
fies o filmar escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàncies 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 Reglament
d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos; hom ha
d'utilitzar el saló del Ir pis i el vestíbul de l'entrada.

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

Oleguer Junyent (1876-1956): Maqueta per a l'escenografia de
Tannhàuser, de Richard Wagner. Acte primer: el Venusberg. Gran
Teatre del Liceu, 1908. (Centre d'Investigació, Documentació i
Difusió de l'Institut del Teatre de Barcelona)

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Programes: ^ivt-i'o/Zooo

Disseny: Carmelo Hernando
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La Fundació privada Gran Teatre del Liceu s'ha creat amb
una finalitat bàsica, que és la d'estimular les empreses
del sector privat perquè contribueixin a la promoció i
difusió de la Cultura, tal com és norma als països més
desenvolupats.

En aquest sentit, les empreses que formen el primer Pa¬
tronat i les que s'han anat adherint a la nova Fundació,
ja sigui com a Protectores, Col·laboradores o Coopera¬
dores, entenem que la societat catalana d'avui no pot
desentendre's de la sort d'una institució tan arrelada a

la vida cultural de Barcelona i tan representativa de la
vida musical de Catalunya com és el Gran Teatre del Liceu.

Cal conservar i enfortir aquest llegat cultural, creat fa més
de 150 anys sense cap altre impuls que no fos el que
procedia d'una imparable il·lusió col·lectiva. Deixar ara
el futur del Liceu a l'exclusiva responsabilitat de les ins¬
titucions públiques equivaldria a una mena de deserció.

Per això us demanem que, en la mesura de les vostres
possibilitats, us incorporeu a la tasca que ens hem im¬
posat i que, tot associant el vostre nom al prestigi del
nostre Gran Teatre, ajudeu a la realització dels seus
projectes.
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Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM
SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 his
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Dance Theatre of Harlem

Director artistic; Arthur Mitchell
Director executiu: Anthony B. Turney

Programa I (dies 10, 11 i 14**)
Sérénade Txaikovski/Balanchine

Dialogues Ginastera/Tetley
Ginastera Ginastera/Wilson

Programa II (dies 12, 13 i 14*)
Concerto in F Gerschwin/Wilson

Dialogues Ginastera/Tetley
John Henry Rosenstock/Mitchell

Amb el patrocini d'AMERICAN EXPRESS
* A les 17 h. ** A les 22 h.

Dimarts, 10 de setembre , 21 h., funció núm. 7, torn A
Dimecres, 11 de setembre, 21 h., funció núm, 8, torn D

Dijous, 12 de setembre, 21 h,, funció núm. 9, torn E
Divendres, 13 de setembre, 21 h., funció núm. 10, torn C
Dissabte, 14 de setembre, 17 h., funció núm. 11, torn T

Dissabte, 14 de setembre, 22 h., funció núm. 12, fora d'abonament

Tanz-Forum Koln

Director Artístic; Jochen Ulrich

Romeo i Julieta
(Ulrich/Prokofiev)

(Mund/Kegler/Cramer)

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Dimarts, 17 de setembre, 21 h., funció núm. 13, torn D
Dimecres, 18 de setembre, 21 h., funció núm. 14, torn E

Dijous, 19 de setembre, 21 h., funció núm. 15, torn B
Divendres, 20 de setembre, 21 h., funció núm. l6, torn G

Dissabte, 21 de setembre, 21 h., funció núm. 17, fora d'abonament
Diumenge, 22 de setembre, 17 h., funció núm. 18 , torn T
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