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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 tecnologia 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 pioneer'
The Art of Entertainment
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Contingut argumentai

Lloc de l'acció: Sevilla

Època: Segle XVIII

ACTE I

Davant la casa de Don Jerome
Don Antonio dedica una serenata a Doña Luisa, filla de Don Jerome,
un mercader sevillà que pretén de casar-la amb Don Isaac, un

portuguès benestant, però poc atractiu i d'origen jueu. Don Jerome
no vol saber res d'aquell a qui la noia estima realment, Don Antonio,
al qual manquen els béns de fortuna. Quan apareixen Doña Luisa
i el seu pare, aquest amenaça amb disparar contra Don Antonio,
tot interrompent la serenata enmig d'un gran aldarull.

Una cantonada

Un altre fill de Don Jerome, Don Ferdinand, també està enamo¬

rat, en aquest cas de Doña Clara. Ell i Antonio tenen penes
semblants, donat que el pare de Luisa i la madrastra de Clara volen
impedir aquests amors: Don Jerome vol casar la filla amb Don
Isaac i la madrastra de Clara ha decidit d'enviar-la a un convent,

per poder disposar de tota la fortuna a benefici del propi fill.
Antonio i Ferdinand decideixen d'unir-se per superar les barreres
que impedeixen llur felicitat.

A casa de Don Jerome
Luisa conspira amb la seva tremebunda Dueña per burlar Don
Jerome. Intercanvien els seus vestits i escriuen una carta perquè
la trobi Don Jerome, en la qual fan veure que Antonio està d'acord
amb la Dueña per poder raptar Luisa. El pla no pot donar millors
resultats: Don Jerome llegeix la carta i expulsa de la casa la Dueña
(en realitat, Luisa disfressada de Dueña). D'aquesta manera, la Luisa
autèntica pot anar a buscar Antonio, mentre la falsa haurà de
casar-se amb Don Isaac.



Una plaça de Sevilla
Quan busca Antonio, Luisa troba Clara, que ha fugit de casa seva.
Clara no està segura de l'amor de Ferdinand i demana a Luisa que
no digui al seu germà que l'ha vist. Luisa segueix pensant en tro¬
bar Antonio, però de moment troba Don Isaac (que no sap qui
és ella) i aconsegueix el seu ajut, tot fent-li creure que ella és Clara
i que està enamorada d'Antonio. Com que Don Isaac es pensa
que d'aquesta manera es deslliurarà del rival, porta la falsa Clara
a trobar-se amb Antonio. Al costat dels personatges de l'acció,
vianants, captaires i també alguns tafaners animen el final de l'acte.

ACTE II
A casa de Don Jerome

Don Isaac és presentat a la seva falsa promesa (la Dueña dis¬
fressada de Luisa) i sent una gran decepció en veure la seva llet-
gesa. La Dueña, però, molt afalagadora, l'engalipa amb una ha¬
vanera. El festeig adquireix un gir favorable quan ella diu a Don
Isaac que només es casarà amb ell si fugen plegats, la qual cosa
fa que el portuguès consideri els avantatges d'una situació que li
estalviaria les despeses abundants d'un casament solemne. Fi¬
nalment, tothom fa un brindis de celebració.

A casa de Don Isaac

Luisa espera l'arribada d'Antonio, el seu estimat. Aquest arriba
finalment, cridat per Don Isaac, el qual espia els dos enamorats
pel forat del pany. Tot seguit, el portuguès se sent del tot cofoi
quan Luisa i Antonio li fan saber que ell es pot casar amb la falsa
Luisa (la Dueña).

ACTE III
Locutori d'un convent

Don Isaac i Antonio demanen al Pare Paul que celebri les dues
cerimònies matrimonials. Però de sobte arriba Ferdinand, ben
enfurismat perquè pensa que Antonio li ha pres la seva Clara.
Don Isaac, espantat, surt a corre-cuita i tot seguit arriba Clara, amb
els hàbits de monja. Ferdinand no comprèn què és el que està
passant però finalment descobreix la seva identitat. Luisa i Anto¬
nio, d'una banda, i Clara i Ferdinand de l'altra, són units en ma¬
trimoni i tot acaba amb una marxa nupcial alegre i solemne.



A casa de Don Jerome
Don Jerome s'assabenta dels tres casaments, perquè la Dueña
també s'ha casat amb Don Isaac. Tothom està content i tots els

equívocs s'esvaeixen en una escena festiva i de molta alegria, que
celebra el final feliç de l'acció.



 



Sheridan i The Duenna

Richard Brinsley Sheridan (1751-1816) era fill d'un actor que va
ser professor de declamació i autor d'una farsa d'èxit, i la seva
mare era dramaturg i novel·lista. Amb aquests antecedents, no és
gens estranya la seva associació amb el teatre, però, de fet, aquesta
és una de les moltes paradoxes que es donen en el seu caràcter
i la seva carrera. El seu pare l'havia enviat a la famosa escola privada
anglesa Harrow, i es va enfurismar quan el seu fill va abandonar
els estudis de dret per casar-se amb una cantant jove i bonica,
que era filla d'un músic. Al mateix Sheridan, li preocupava més
passar per senyor que per dramaturg; un cop casats, no va per¬
metre que la seva muller cantés en públic i va deixar d'escriure
obres de teatre, encara que no va abandonar la seva associació
comercial amb el teatre quan, a l'edat de 29 anys, es va fer rea¬
litat la seva autèntica ambició de ser elegit membre del Parlament.
Pel que fa a la seva personalitat, Sheridan era també una barreja
poc habitual, no gens diferent d'una combinació dels dos joves
amants, Antonio i Ferdinand, que apareixen a The Duenna. Com
Antonio, tenia bon humor, era encantador, enginyós i també
mandrós, però amb el suficient sentit pràctic com per esperonar-se
a l'acció quan calia fer-ho; com Ferdinand, era romàntic, amb
tendència al sentimentalisme i a la gelosia. Feia desesperar els actors
i col·laboradors, perquè no podia acabar mai les seves obres fins
els últims assaigs, però la inspiració no el va abandonar mai un

cop s'havia arribat a la data límit. Tanmateix, el festeig amb la
seva jove esposa, Elizabeth Linley, que era la cantant més popu¬
lar del moment, va ser tan romàntic que les seves aventures podien
haver estat extretes de l'argument d'una de les seves obres. Un
any abans del seu casament, tot just després de conèixer-se, la
va escortar fins a França quan ella va decidir d'entrar en un con¬
vent per fugir de les atencions d'un perseguidor, Thomas Mathews.
Sheridan es va enamorar d'ella i, quan el seu pare va trobar la
parella i els va convèncer de tornar, va lluitar en dos duels amb
Mathews en defensa del seu honor i, en el segon, va ser greu¬
ment ferit.
Com que el seu pare ja no volia tenir res a veure amb ell i con¬
siderava poc honorable que la muller d'un senyor es guanyés la



vida amb l'ofici de cantar, la jove parella, quan es van casar, la
primavera de l'any 1773, no tenia cap font d'ingressos que no fos
la dot d'Elizabeth, i va ser fonamentalment la necessitat de diners
el que va fer tornar Sheridan a l'escenari. La seva primera comèdia,
The Rivals, va ser produïda amb un èxit moderat la tardor de l'any
1774, i l'any següent va aprendre el seu ofici, familiaritzant-se amb
tots els aspectes de la gestió teatral i esforçant-se per descobrir
quina mena d'obres podien satisfer millor els gustos del públic.
L'experiència amb The Rivals li va ensenyar que els tipus d'obres
més populars del moment eren les comèdies que equilibraven els
sentiments amb el bon humor. També deuria descobrir que la seva
pròpia habilitat era, sobretot, la seva manera intel·ligent de trac¬
tar les situacions per extreure'n el màxim efecte teatral. Més tard
va manifestar que tenia molta cura a l'hora de decidir els perso¬

natges i l'argument; podia escriure diàlegs d'entreteniment en

qualsevol lloc i circumstància.
Sheridan també deuria ser conscient que l'obra de teatre més
popular del seu segle era, amb gran diferència, l'òpera còmica
The Beggar's Opera, que encara es representava regularment quasi
cinquanta anys després de la seva primera producció, i així el
trobem, la tardor de l'any 1775, demanant al seu sogre, el músic
Thomas Linley, que li proporcionés música d'acompanyament per
a la nova comèdia que estava escrivint, que finalment esdevindria
The Duenna.

Sheridan no tenia coneixements musicals, i al seu sogre l'irritava,
comprensiblement, la seva manera de fer, que consistia a demanar
els arranjaments abans d'haver escrit les lletres. En una carta de
finals de setembre de 1775 al famós actor i director teatral David

Garrick, Linley escriu: «Ja tinc preparades algunes àries que m'ha
donat, i pretén d'escriure una lletra nova a d'altres melodies
meves...Aquesta és una manera de procedir, pel que fa a la seva
composició, que no aprovo de cap manera; crec que primer hauria
d'acabar la seva òpera amb les cançons que vulgui incloure-hi;
no hi ha cap músic que pugui arranjar adequadament una cançó
si no comprèn els personatges...»
En aquest cas, Linley tenia raó de queixar-se. Amb l'ajut de la seva
muller i el suport del director del teatre Covent Garden, Thomas
Harris, Sheridan va tenir The Duenna enllestida per a l'estrena el



21 de novembre de 1775, i va tenir un èxit instantani i perdura¬
ble. L'única crítica negativa va ser per a la música, que es va
considerar «avorrida», «pesada i seriosa», i «solemne i lenta com
els cants fúnebres dels funerals», contrastant amb els «diàlegs plens
de vida».
La capacitat de Sheridan com a dramaturg es fa palesa sobretot a
The Duemta en l'ús imaginatiu que va fer dels personatges i si¬
tuacions del repertori clàssic. No hi havia res de particularment
original en l'argument d'una parella d'enamorats que es veien
empesos a fugir per l'oposició d'uns pares incomprensius, o en
el de dues parelles d'enamorats de característiques contrastades
posades de relleu, essent la primera més alegre i la segona més
solemne i propensa a la gelosia. El primer argument era una re¬
petició de l'argument principal de The Rivals, la primera obra de
Sheridan; el segon també podia comparar-se a l'argument de The
Rivals i, sobretot, al de Much Ado about Nothing (Molt soroll per
no res) de Shakespeare, obra que, juntament amb The Merchant
of Venice (El mercader de Venècia), va ser la comèdia més co¬
neguda durant el segle divuit. Però Sheridan, sense pretendre la
profunditat de la penetració psicològica que hauria entrat en
conflicte amb el que és primordialment una comèdia de situacions,
tenia el talent de donar als seus tipus teatrals la quantitat exacta
d'expressió personal per fer-los versemblants com a individus. Quan
es troben per primera vegada, podem distingir fàcilment l'alegre
i extrovertit Antonio del Ferdinand taciturn i potencialment gelós,
i els enamorats tenen les parelles que els corresponen, ja que Luisa
és alegre i té confiança en ella mateixa, mentre que Clara és més
modesta i més inclinada a la contemplació tot refugiant-se en un

convent, encara que no estigui disposada a quedar-s'hi per sempre
més.

Els tres personatges principals també tenen un paral·lel a The Rivals.
Don Jerome s'assembla al pare de l'heroi. Sir Anthony Absolute,
quan refusa d'escoltar raons, i en ambdós casos l'humor del paper
rau en la inconsistència tossuda de l'ancià, que s'entesta a afir¬
mar que la generació més jove hauria de comportar-se segons els
seus desigs, els quals són justament el contrari del seu propi
comportament quan eren joves. No obstant, i en concordança amb
el gust de l'època, Don Jerome no suposa cap amenaça real a la



felicitat deis enamorats; ei públic preferia un final segons ei qual
l'ancià acceptés finalment i amb bon humor que la gent jove
s'hagués burlat intel·ligentment d'ell, més que no pas la des¬
aprovació implacable que pares com el del mateix Sheridan
mostraven en la vida real.

La Dueña és una variació de la creació reeixida de Sheridan de
la senyora Malaprop a Tòe Rivals-, com ella, és una dona de mitja
edat i lletja, però aquí es tracta d'una serventa enginyosa que ajuda
la seva senyora a fugir del seu pare i que troba un marit, per
comptes de ser una dona obstaculitzadora que s'interposa en la
felicitat de la jove parella.
Don Isaac era la figura més popular en la producció original, encara
que aquesta popularitat era en part accidental, com el fet de ser

jueu. L'actor original, John Quick, havia aconseguit un gran èxit
amb els papers on feia de beneit vanitós i autosatisfet, i, en

particular, se'l recordava pel seu paper de petimetre jueu. Beau
Mordecai, en una obra anomenada Love à la Mode. Llevat del nom

i d'un o dos acudits que simplement posen de relleu l'afició de
Don Isaac pels diners, no hi ha gran cosa en el paper que ens
pugui fer relacionar el personatge amb una figura com la de
Shylock.
No obstant, el més important que Sheridan va aconseguir amb The
Duenna és el control de les situacions. L'obra és plena de trucs
teatrals clars, com ara l'esquema segons el qual Luisa s'escapa de
la casa del seu pare i al mateix temps arriben dues cartes, la qual
cosa fa que Don Jerome consenti, finalment i per error, el seu
casament. La culminació d'una obra amb la revelació de diferents
casaments també és habitual en les comèdies de situacions, però
poques vegades és tractada amb tanta habilitat com a The
Duenna.

Les comèdies d'aquest tipus depenen, en un grau considerable,
de la identificació errònia, que condueix que els diàlegs puguin
tenir, de forma consistent, dues interpretacions: la que pugui fer
el personatge des de l'escenari estant i la que coneix el públic.
Sheridan va preferir sempre de col·locar l'audiència en la posi¬
ció superior, que és més adient en la comèdia, basant-se més en

l'anticipació que en la sorpresa. A The Due7^na, la seva capacitat
de fer variacions entorn del joc estàndard de la identificació errònia



és una de les fonts principals del nostre gaudiment; no dubtem
ni un moment de la resolució satisfactòria de l'argument, però
esperem amb interès de veure quines són les reaccions dels
personatges còmics que han estat enganyats. En poques parau¬
les, un cop accentuat i retallat en certa mesura el diàleg, Sheri¬
dan va proporcionar un llibret ideal per a una òpera còmica; l'únic
que faltava era la música adequada per acompanyar-lo.
The Duenna, més que qualsevol altra de les seves obres, va fer
la fortuna de Sheridan. El seu enorme èxit li va permetre de comprar
una participació en el teatre rival de Drury Lane i substituir Da¬
vid Garrick, que ja era a prop de jubilar-se, en la seva gestió.
Paradoxalment, The Duenna, juntament amb el seu posterior èxit
dramàtic que va ser la seva obra mestra The School for Scandal
(L'escola de l'escàndol), de 1777, va portar la seva carrera com a

dramaturg a un final prematur, ja que li va donar el suport financer
necessari per presentar-se com a candidat al Parlament i satisfer
la seva principal ambició.

Will Fowler

I
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La música de Robert Gerhard

Robert Gerhard (1895-1970) és una figura solitaria i incompresa
de la mtisica catalana a causa del camí difícil que va recórrer. En
part perquè ell va escollir una escola, la de Schônberg, que en
aquells moments pocs intuïen que causaria canvis notables en la
música occidental de mitjan segle XX; en part, també, perquè
l'ambient musical no estava preparat per escoltar amb serenitat
una música que escapava totalment del concepte tradicional de
música hispànica.
Gerhard, que estimava profundament la música del seu poble, amor
que havia heretat del seu mestre Felip Pedrell, no va voler per a
les seves obres un nacionalisme que ja havia caducat estèticament,
sinó que tractà els temes d'arrels populars, cas insòlit entre nosaltres,
mitjançant les tècniques més innovadores i universals sense que
deixés d'escriure una música eminentment autòctona.
Nascut a Valls, Alt Camp, el f895, de família suïssa per línia pa¬
terna i alsaciana per part de mare, després d'uns breus estudis
comercials a Lausanna decidí d'anar a Munic on estudià a

l'Acadèmia Reial. La primera guerra europea l'obligà a interrompre
la seva estada a Alemanya i a retornar a Catalunya. El 1915 estudià
piano a l'Acadèmia Granados de Barcelona amb Enric Granados
i Frank Marshall.
A partir de l'any 1916 estudià composició amb Felip Pedrell,
compositor i patriarca de la musicologia hispana, amb el qual va
treballar fins el 1922, un any abans de la mort de Pedrell. Gerhard
fou l'últim deixeble del músic tortosí, al qual dedicà el seu Pia¬
no Trio (1918), i molts anys més tard dues altres obres.
Pedrell sabé orientar Gerhard cap al coneixement de la vella tradició
musical hispànica, culta i popular, com féu prèviament amb
Granados i amb Manuel de Falla.
Durant el bienni 1916-1917 Gerhard escriví la seva primera obra,
la col·lecció de Heder, L'infantament meravellós de Sherezada,
escrita sobre el conjunt poètic del mateix nom de Josep M. López-
Picó, i és que de molt jove Gerhard tingué moltes afinitats amb
la causa del noucentisme que preconitzava Josep Carner i que

López-Picó defensava encara de manera més abstracta. L'obra fou
dedicada a Conxita Badia, condeixebla de Gerhard a l'Acadèmia



Granados i intèrpret extraordinària de l'obra vocal de Gerhard.
Gerhard no podia defugir l'admiració per Carner, el poeta que
s'imposà en la poesia catalana del seu temps, i així musicà l'any
I9I8 tres números del Verger de les galanies de Carner i catorze
anys més tard compongué sobre un altre text que el mateix poeta
li proposà. Es tracta de L'alta naixença del rei En Jaume, per
soprano, baríton, cor mixt i orquestra, versió reduïda d'una his¬
tòria d'inspiració medieval: La malvestat d'Oriana.
L'any 1922 Gerhard compongué Set LLaiku, obra sobre poemes en
francès de Josep M. Junoy, extrets del llibre Amour et paysage.
Gerhard, doncs, ja de ben jove va connectar amb les avantguardes
actives a Catalunya i en el seu iniciat camí cap a la nova música;
se sentia fortament atret per la voluntat de prendre la música com
a fi en ella mateixa, a fi de subratllar el predomini del compo¬
nent intel·lectual i sense caure en els excessos del sentimentalisme.

Volia que la seva música fos com un ressò de la vida, allunyant-
se de qualsevol descripció impressionista de la mateixa.
Havent donat per acabats els estudis amb Pedrell i després de
seriosos dubtes sobre amb qui havia de continuar-los, Gerhard
va veure molt clar que havia de treballar amb el músic austríac
Arnold Schônberg, i inicià els seus estudis amb ell a Viena el 1923
i a l'Acadèmia Prussiana de les Arts a Berlín quan Schônberg succeí
a Ferruccio Busoni en aquella institució.
Gerhard s'instal·là definitivament a Barcelona el setembre de 1929,
on compongué i promogué activitats musicals d'alta categoria que
convertiren Barcelona en una de les ciutats europees més im¬
portants gràcies a la seva estreta vinculació personal amb l'Escola
de Viena, l'amistat amb Pau Casals, i al prestigi que les obres de
Gerhard i la seva persona tenien a la SIMC (Societat Internacional
de la Música Contemporània).
Cal recordar, en aquest aspecte, l'estada de Schônberg a Barce¬
lona durant la qual treballà decisivament en l'òpera Meses und
Aran, els concerts que dirigí tant ell com Webern, i el fet que
Barcelona fou la seu del XIV Festival de la SIMC, durant el qual
s'estrenà mundialment el Concert per a violí i orquestra (1936)
d'Alban Berg, mort mesos abans.
Robert Gerhard és el músic que millor representa Catalunya durant
el període de la República, i també la tasca cultural de la Generalitat,



ja que treballà simultàniament en el camp de la creació, de la
musicologia i de la responsabilitat cívica.
Després d'haver escrit la música per al ballet Ariel, que havia de
realitzar-se amb la col·laboració de Joan Miró i de Josep Vicenç
Foix, compongué un altre ballet titulat Soirées de Barcelone,
destinat a la companyia de Basil i del coreògraf Massin, És de doldre
que Barcelona no pugui escoltar aquest any els números titulats
Les Rambles, Montjuïc i El Paral·lel, l'orquestració dels quals fou
acabada per Gerhard el primer semestre de 1939 en la seva etapa
d'exiliat a París.

És lamentable que la desfeta l'obligués a exiliar-se primer a París
í més tard a Cambridge, fins a la seva mort, ja que només vingué
a Catalunya en períodes de vacances.
L'únic que consola és que Gerhard, gràcies a les condicions que
trobà a Cambridge, fou capaç d'escriure grans obres i de convertir-
se en un dels compositors més complets de la història de la música
catalana. Ara tenim l'alegria de veure com el Liceu ha fet un

significatiu gest d'obertura i acull l'única òpera de Gerhard, The
Duenna, la qual s'havia estrenat el 1949 en una versió radiofònica
a la BBC. Gerhard no devia haver quedat gaire content dels resultats
de l'audició, perquè al llarg de la seva vida de creador continuà
examinant i corregint la partitura; li llevà imperfeccions en suprimir



repeticions no motivades i fent altres correccions; també emprà
molt més el recitatiu, ja que aquest procediment, amb la seva
entonació intensa, podia ajudar l'espectador a compendre millor
el text.

L'òpera fou escrita durant la primera dècada del seu exili anglès,
els anys 1945-1947, i es basa en la comèdia de Richard Brinsley
Sheridan, sobre la qual Gerhard redactà el llibret.
Precedentment, l'obra de Sheridan havia estat posada en música
pel compositor anglès Thomas Linley (1733-1795) i pel seu fill
Thomas, mort molt jove (1756-1778). The Duenna dels Linley fou
donada a conèixer l'any 1775. Sheridan era gendre de Linley i la
seva òpera The Due7^na o The double Elopement (El doble rapte)
fou qualificada com a «pasticcio». Ja en ple segle XX, el composi¬
tor rus Sergei Prokofiev (1891-1953) basà la seva òpera Esposalles
en el monestir (Obrutschenye v monastyrje, op. 86) en l'obra de
Sheridan. L'òpera de Prokofiev, que tenia quatre actes, fou es¬
trenada el tres de novembre de 1946 a Sant Petersburg, dos anys
més tard de la seva publicació a Moscou. És evident que Gerhard
difícilment l'havia pogut conèixer. Durant la seva composició,
Gerhard no renuncià mai als ensenyaments del seu mestre Felip
Pedrell, com mostren les dues obres escrites recentment explíci¬
tament evocatives: la simfonia Homenatge a Pedrell (1941) i el
Cançoner Pedrell (1941); més encara, el deixeble havia arribat a

un resultat musical que Pedrell no va aconseguir mai en el camp
de la creació.

També a The Duenna, com a les dues esmentades, Gerhard no
tem emprar elements populars, melòdics i rítmics, amb gran refi¬
nament i en alguns fragments utilitza l'escriptura atonal tal com

ja havia fet en altres composicions d'arrel popular, com les Dues
sardanes, per a cobla (1929) i les Cançons populars catalanes,
editades també l'any 1929, fruit del mestratge adquirit a Berlín quan
acabava els estudis amb Schònberg. L'orquestració de The
Duenna, d'una gran originalitat, posa de relleu el mestratge
germànic de l'Escola de Viena, en especial de Schònberg i de Berg,
junt amb la saviesa de Gerhard en els seus anys de maduresa. En
els fragments divertits i graciosos, Gerhard utilitza timbres ins¬
trumentals de manera, extremadament refinada, encara que difícil
de copsar. En certa manera, Gerhard manifesta la ironia que tant



admirava ja en Josep Carner i que apareix en tants moments
d'aquesta òpera buffa del segle XVIII, amable i plena de llum. El
llibret ha exigit un repartiment de cantants anglesos per tal de
no afegir a les dificultats vocals, que són moltes, les d'un text tractat
per Gerhard de forma molt complexa.
Si fins ara The Duenna no ha estat representada en el món ha estat
degut a la manca d'una versió que posés en clar les innombra¬
bles esmenes introduïdes per Gerhard a fi de millorar la seva única
òpera. Avui, gràcies al musicòleg anglès David Drew, és possible
muntar aquesta òpera oferta en una edició rigorosa que no oblida
cap detall.
Ara és de desitjar que es conegui més profundament la produc¬
ció de Gerhard, en especial les seves quatre simfonies (1953, 1959,
i960 i 1967), tan ben acollides en el món occidental, especial¬
ment en l'anglosaxó, que considera Gerhard com un dels millors
autors de simfonies del segle XX. És un deute que el país té amb
el músic català, que tant va treballar per a situar Barcelona i
Catalunya al més alt pla de la música europea del seu temps.

Montserrat Albet



 



Robert Gerhard
(1896-1970)

Robert Gerhard i Ottenwaelder va néixer a Valls, Alt Camp, el 25
de setembre de 1896 (els seus pares eren d'origen suís i alsacià).
L'any 1914 estudià a Munic amb Courvoisier, però tornà a Barce¬
lona on estudià piano amb Enric Granados (1915-16) i composi¬
ció amb Felip Pedrell (1916-20). D'aquest període són les seves

primeres obres: el cicle de cançons L'infantament meravellós de
Scberazada i un Trio per a piano, violí i violoncel. Després de la
mort de Pedrell, l'any 1922 visita Schonberg a Viena, li mostra
algunes composicions recents i és acceptat com a deixeble de
composició. De 1925 a 1928 segueix els estudis amb Schonberg
a Berlín, del final dels quals són el Concertino per a cordes i el
Quintet de vent, primeres obres on fa ús de mètodes serials.
L'any 1929 torna a Barcelona, on completa Catorze cançons po¬
pulars catalanes i desenvolupa una tasca ben activa com a pro¬
motor i director de concerts de música contemporània. El 1930
contrau matrimoni amb Leopoldina Feichtegger, la qual havia
conegut a Viena com a professor de català i castellà. Poc després,
és un dels fundadors del C.I.C. (Compositors Independents de
Catalunya) i esdevé professor de música a l'Escola Normal de la
Generalitat. Des d'octubre de 1931 i durant nou mesos, el matrimoni
Gerhard té a Barcelona uns hostes d'excepció: Schonberg i la seva

esposa. Mentrestant col·labora, amb un seguit d'articles polèmics,
a Mirador i Revista de Catalunya, escriu la cantata L'alta naixença
del rei En Jaume i Webern dirigeix l'estrena mundial de
l'orquestració de sis de les Cançons populars catalanes a Viena,
al Festival de la Societat Internacional de la Música Contemporà¬
nia. Tot seguit enceta una tasca musicològica molt important al
voltant de la música catalana del segle XVIII en el Departament
de Música de la Biblioteca de Catalunya. L'any 1934 compon la
música d'Ariel, un ballet en el qual col·labora amb Joan Miró i
Josep Vicenç Foix i que és estrenat al Festival de la S.I.M.C. de
Barcelona, l'any 1936, amb la direcció de Hermann Scherchen.
Durant la Guerra Civil és assessor del Departament de Cultura de
la Generalitat i també membre del Consell de la Música del Go¬
vern central. El gener de 1939 comença un llarg exili, en primer



lloc a París, tot seguit a Meudon, i des del mes de juny a Cam¬
bridge, que serà la seva llar fins el moment del traspàs, i on co¬

mença una tasca pedagògica ben important al King's College. Degut
a l'esclatada de la Guerra Mundial, no s'estrena un ballet que ha¬
via escrit en col·laboració amb Ventura Gassol i per un suggeri¬
ment de Leonide Massine i Antal Dorati (d'aquest ballet extreu
una primera suite amb el titol de Soirées de Barcelone).
L'any 1941 comença una associació llarga i feliç amb Stanford
Robinson i la BBC Theatre Orchestra, que 11 encarrega un seguit
d'arranjaments sobre música de sarsuela, els quals Gerhard fa amb
el pseudònim de Joan de Serrallonga. L'any 1943 el Ballet Rambert
representa Alegrías a Birmingham i el 1944 la BBC emet la seva
música incidental per a una adaptació de Don Quixote feta per
Eric Linklater, i compon el ballet Pandora per a Kurt Joos.
El 1945 enllesteix el Concertper a violí, un encàrrec d'Antoni Brosa,
i reprèn els contactes amb Schònberg. Durant els anys 1945 a 1947
és especial la concentració en la composició de l'òpera The
Duenna, estrenada l'any 1949, en versió de concert dirigida per
Stanford Robinson, en una producció per a la ràdio amb l'orquestra
de la BBC. També reprèn els contactes amb B. Britten i Peter Pears
(aquest canta un dels papers de The Duenna). Amb la composi¬
ció de música incidental per a Romeo and Juliet comença una
relació de molts anys amb el Shakespeare Memorial Theatre de
Stratford-upon-Avon. L'any 1950 aconsegueix un èxit decisiu amb
l'estrena pel Sadlers Wells Ballet, al Covent Garden de Londres,
d'una nova versió de Don Quixote, amb coreografia de Ninette de
Valois. El mateix any, Hermann Scherchen dirigeix a Florència
l'estrena del Concert per a violí.
Torna a Alemanya, després de vint anys, el 1951, per assistir a
una audició en forma de concert de The Duenna a Frankfurt, amb
l'Òpera de Wiesbaden i la direcció de Franz-Paul Decker. Estre¬
na també, a Aldeburgh, el Concert per a piano, però els seus
recursos econòmics no són molt amplis i ha de dedicar-se a

l'ensenyament privat i també a col·laboracions amb la BBC i la
revista Opera. Quan es recupera d'una primera malaltia cardiaca,
compon la Simfonia núm. 1 i la dedica a la seva esposa (l'estrena
té lloc, amb la direcció de Hans Rosbaud, l'any 1955, al Festival
de la S.I.M.C. de Baden-Baden).



La Simfonia núm. 2 li és encarregada per la BBC l'any 1957; el
i960 signa un contracte exclusiu amb la Oxford University Press,
és invitat com a professor de composició a la Universitat de Mi¬
chigan i escriu, per encàrrec de la Fundació Koussevitzki, la Sim¬
fonia núm. 3- L'any 1961 torna als EEUU com a professor de
composició al Berkshire Music Center, a Tanglewood, i el 1963
Leonard Bernstein dirigeix l'estrena americana de la Simfonia núm.
1, amb la Filharmònica de Nova York. L'any 1964 Antal Dorati
dirigeix l'estrena de la cantata La Peste, segons l'obra de Camus
i encarregada per la BBC, igual que el Concert per a orquestra, que
hom estrena a Boston l'any 1965, el mateix any en el qual EMI
enregistra el primer disc dedicat del tot a la música de Gerhard
(Simfonia núm. 1 i Danses de Don Quixote^.
L'any 1967 és el de l'estrena de la Simfonia núm. 4, amb la di¬
recció de William Steinberg i per la Filharmònica de Nova York,
que l'hi havia encarregat amb motiu del 125 aniversari de la seva
fundació. Aquest mateix any visita per darrera vegada Catalunya,
on és hoste del seu deixeble Joaquim Homs. El 1968 escriu Libra,
treballa en la Simfonia núm. 5 i és nomenat Doctor Honoris Causa
de la Universitat de Cambridge. 1969 és l'any de la seva darrera
obra completa, Leo (el signe del zodíac de la seva esposa) i el 5
de gener de 1970 mor a Cambridge, el mateix any en el qual el
Festival Internacional de Música de Barcelona li dedica un concert

monogràfic al Palau de la Música Catalana.
Segons ha dit Joaquim Homs, deixeble i coneixedor profund de
l'obra d'aquest compositor il·lustre, « en la producció musical de
Gerhard s'hi poden distingir bastant clarament set etapes que
s'inicien els anys 1917, 1922, 1929, 1939, 1949, 1954 i I96O. Els
punts d'inflexió més significatius se situen en els períodes
1922-1929, 1949-1953, 1954-1959 i 1960-1970. En el primer d'aquests
quatre, pren la decisió d'ampliar els seus estudis amb Schònberg
i aplica a la seva producció el rigor constructiu derivat de
l'ensenyament d'aquell gran mestre, sense deixar, però, de perdre
mai la seva pròpia personalitat antidogmática, d'esperit mediterrani,
ni de seguir manifestant afinitats musicals amb altres grans
compositors contemporanis. A partir de 1949 decideix de fer ús
de la tècnica serial dodecafònica de forma molt personal i, al mateix
temps, la seva música tendeix vers l'atematisme. En el període



següent explora l'aplicació de la tècnica serial a la mètrica i al
propi desenvolupament temporal de l'obra i es dedica també a
la creació de música concreta i electrònica. Finalment, en la da¬
rrera etapa creativa (1960-1970), durant la qual va fer dos viatges
a Amèrica del Nord per impartir cursets de composició, aplicà totes
les experiències adquirides a la creació d'un conjunt d'obres molt
importants i significatives que revelen les millors qualitats de la
seva música».



 



ANTONI ROS MAREA
Va néixer a Barcelona, on va

estudiar al Conservatori. Pos¬

teriorment va assistir a classes
de direcció: de Toldrà

a Barcelona, de Celi-
bidache a Siena i de

Martinon a Düssel-
dorf. El 1966 esde¬

vingué director de la
Simfònica de RTVE i

va guanyar el premi
internacional del disc

Arthur Honegger. De
1967 a 1978 fou director titular
de l'Orquestra Ciutat de Bar¬
celona. El 1978 fou nomenat

director de l'Orquesta Nacional
de España i director invitat
principal de la Nederland Kam-
merorkester, de la quai fou di¬
rector titular. Els anys 1978 i

(director d'orquestra)
1982 dirigí la Filharmònica de
Berlín. Desenvolupa també una
carrera internacional com a

director d'òpera. El
1989 va ser nomenat

director musical del
Teatro Real de Madrid

i el 1990 li foren

atorgats el Premi Na¬
cional de Música pel
Ministeri de Cultura i

la Creu de Sant Jordi
per la Generalitat de

Catalunya. Recentment ha di¬
rigit l'estrena mundial d'aquesta
obra de Gerhard al Teatro Lí¬

rico Nacional La Zarzuela. En

aquest Gran Teatre del Liceu
Antoni Ros Marbà ha dirigit
Tassarba, Salome, Otello i Lli¬
bre Vermell.

JOSÉ CARLOS PLAZA
Nasqué l'any 1945 a Madrid, on
estudià Dret i Psicologia a la
Universitat. Els estudis de la

seva professió, els féu
al Teatro Estudio de
Madrid i després a

l'estranger amb Roy
Hart, Uta Haggen,
Stella Adler i Géraldi¬

ne Page, entre altres.
Des de l'any 1965 fou
director i fundador del

T.E.L, on desenvolu¬
pà una tasca molt important,

(Director d'escena)
amb un repertori ben variat ( de
Sófocles a Brecht o de

Shakespeare a Tennessee
Williams).També
destacà la seva col-

laboració amb el
T.E.C. Des de l'any
1980 dirigí, com a

independent, obres
de Gómez, Büchner,
Jardiel Poncela, Gar¬
cía Lorca, Txèkhov,
Scola, Valle Inclán,

Gala i també les òperes Ma-



cbeth, Wozzeck, Lulú, Orfeó ed
Euridice (Gluck) i Orfeó
(Monteverdi). Té el Premi Na¬
cional de Teatre dels anys 1967
i 1969, i el 1987 fou nomenat
director del Centro Dramático

Nacional i estrena al Teatre
María Guerrero produccions de
Hamlet, La Orestiada i Las
Comedias Bárbaras. Enguany
dirigeix per primera vegada al
Gran Teatre del Liceu.

GOYO MONTERO (Coreògraf)
Amb la coreografia de Carmen
per al Festival de Salzburg
(1985), sota la direcció de von

Karajan, aconseguí un

gran èxit que li per¬
meté d'ésser contrac¬

tat per l'Òpera de
Roma. Anteriorment,
el 1981, havia dirigit la
companyia Madrid
Teatro de Danza

(Mèxic), i el 1984 as¬

sumí la direcció del

Ballet Español de Madrid, amb
el qual comença la seva relació
artística amb el Teatro Lírico

Nacional La Zarzuela, relació
que ha anat incrementant-se
amb els anys (.La Cbulapona,
1988-89; II turco in Ltalia, Le

nozze di Figaro, Pikovaia
Dama i la sarsuela La del ma¬

nojo de rosas, 1990). Fou invi¬
tat per la companyia
d'Antonio Gades com

a «Maître de ballet»

per a l'estrena mun¬
dial de l'espectacle
Fuego, al Théâtre du
Châtelet de Paris. El

1990 féu el muntatge
de La Cbulapona i
Don Gil de Alcalá al

Teatro Bellas Artes de Mèxic. El
1991 féu la coreografia de Ido-
meneo pel Teatro Lírico Na¬
cional La Zarzuela i per aquest
Gran Teatre i la coreografia del
programa que representa a TVE
al Lincoln Center de Nova York.



ROMANO GANDOLFI (Director del cor)
Es diplomà en composició i
piano, amb la màxima pun¬

tuació, al Conservatori A. Boi-
to de Parma, la seva
ciutat natal. Des de

1984 és assessor ar¬

tístic i director del cor

del Gran Teatre del
Liceu. Ha treballat
com a director de cor

al Colón de Buenos

Aires (1968-1970), i a
la Scala de Milà (1971-

1983), col·laborant amb Von
Karajan, Kleiber, Bernstein,
Prêtre, Giulini, Abbado, Muti,
etc.Ha participat en les gires de
la Scala i ha col·laborat en les

gravacions d'òperes verdianes
dirigides per Abbado (Deutsche
Grammophon), i amb Riccardo
Muti (Decca). Des de 1970 al-

ANDRÊS MÂSPERO
Començà els estudis musicals al
seu país. Argentina. El 1976 fou
nomenat director del Coro Es¬

table del Teatro Ar¬

gentino de La Plata i
de 1978 a 1982 féu la
mateixa tasca al Tea¬

tro Municipal de Rio
de Janeiro. Després
dirigí, tres tempora¬
des, el cor del Teatro
Colón de Buenos Ai¬

res. El 1988 aconseguí
un Master a la Univesitat Ca

terna la direcció coral amb la

direcció d'orquestra (la Scala,
l'Òpera de Roma, el Colón, el

San Cario, la Zarzuela
i el Real de Madrid, el
Municipal de Rio,
París, Berlín, Praga,
EUA, etc). Al Liceu ha
dirigit Faust, La fan-
ciulla, Nabucco, La
Gioconda, Andrea
Chénier, Requiem de
Verdi, Les noces, en¬

tre moltes altres. Ha enregistrat,
per a Decca, la Petite Messe de
Rossini, amb Freni, Valen-
tini-Terrani, Pavarotti, Raimondi
i el Cor de Cambra de la Scala,
i Cors romàntics i 12 Liederàe

Schubert, amb Popp, Palacio, el
Cor de Cambra i instrumentis¬

tes de la Scala (Fonit Cetra).

(Subdirector del cor)
tòlica de Washington, ciutat on
actuà també com a pianista al
Kennedy Center i el 1989 fou

director de cor a la

Summer Opera. Du¬
rant 1988-90 fou di¬
rector d'Iberoameri-
can Vocal Ensemble i

la temporada 1990-91,
director del cor de la

Dallas Opera. Des de
1990-91 és subdirec¬
tor del Cor del Gran

Teatre del Liceu.



SHARON COOPER (Doña Luisa)
Descrita per «The Times» com a

«potencial operístic brillant» i
per «The Gardien» com a «veu

infreqüent: qualitat de
protagonista», va néi¬
xer a Londres, on es¬

tudià cant a la Guild¬

hall School of Music,
tot seguint després
cursos de Galina
Vishnevskaia i Elisa¬
beth Schwarzkopf. El
seu repertori va des
de la música barroca fins a la

contemporània i ha rebut el
Premi de la Premsa Anglesa per
la seva interpretació de La
Cenerentola, i el Primer Premi

Internacional de Cosenza de

1988, tot interpretant l'Elisabetta
de Don Carlo. És invitada amb

regularitat per inter¬
pretar música con¬

temporània per Radio
Erance, l'Ensemble
Intercontemporain,
Musique Oblique i ha
cantat als festivals de

Ginebra, Alacant,
Frankfurt, Roma i
París. Ha enregistrat

Les Noces de Stravinsky, obra
amb la qual ha realitzat diver¬
ses actuacions, i Paroles de Paul
Méfano. Enguany fa el seu de¬
but a Barcelona.

FELICITY PALMER (Dueña)
Des que esdevingué mezzo-

soprano a principi dels anys

vuitanta, ha cantat sovint a la
English National
Opera (Tristan und
Isolde, Rienzi, Mazep-
pa, Salome, Rusalka)
i al Festival de Glyn-
debourne (Albert
Herring, Katia Ka-
banova, Palstaff, Le
nozze di Figaro).
També ho ha fet al
Covent Garden (King Priam) i
amb totes les companyies des¬
tacades de la Gran Bretanya:
Kent Opera, Opera North, etc.

Així mateix ha actuat a la Sca-

la de Milà (estrena mundial de
Ricardo III de Flavio Testi),

Chicago (Katia Ka-
banova), Alemanya,
Holanda i Canadà. És
artista habitual en el

terreny del concert i
el recital als centres

musicals europeus
més importants: Pra¬
ga, Moscou, Amster¬
dam, L'Haia, Mu-

sikverein de Viena, París,
Frankfurt, i també als més re-

llevants de Londres í la resta del

Regne Unit. Ha enregistrat molts



discs i el seu calendari per a

aquesta temporada inclou Le
nozze di Figaro i El Jugador a

Chicago, Kônigskinder z l'ENO,

Falstaff z\ Canadá i Pikovaia
Dama a Glyndebourne. Amb
aquestes actuacions debuta al
Liceu.

ANNE MASON

Va néixer a Lincolnshire i es¬

tudia a la Royal Academy of
Music i al National Opera Stu¬
dio, aconseguint un
bon nombre de pre¬
mis. L'any 1977 fou
contractada per la
Welsh National Ope¬
ra i el 1982 per la
Glyndebourne Opera.
Amb Annina (La
Traviata) debutà al
Covent Garden, on

després ha interpretat Die
Zauberflôte, Otello, Salome,
Madama Butteifly, La clemen-
za di Tito, Der Rosenkavalier,
Gotterdammerung, etc. Algu¬
nes actuacions recents han es¬

tat amb Cosífan tutte a I'English

(Doña Clara)
National Opera, Welsh Opera i
Glyndebourne Touring Opera,
King Priam amb la Kent Ope¬

ra, Hedda Glaber
amb la Scottish Ope¬
ra, La Finta giardi-
niera al Camden

Festival i Benvenuto

Cellini a la New Sus¬

sex Opera. També ha
actuat a Ais de Pro-

vença {La clemenza
di Tito), Holanda

(Madama Butterfly), Madrid (Le
nozze di Figaro) i Innsbruck (Ll
Tito). En concert ha cantat, a

més de la Gran Bretanya, a
França, Espanya, Argentina,
Bèlgica i Alemanya. Debuta a
Barcelona.



RICHARD VAN ALLAN (Don Jerome)

Començà la carrera operística
l'any 1966 a Glyndebourne amb
Die Zauberflôte. Després ha
estat invitat sovint per

aquest festival, amb
papers com Leporello
{Don Giovanni),
Mister Budd, etc. El
rol de Leporello, l'ha
enregistrat recent¬
ment amb la direcció
de B. Haitink i l'ha
cantat al Covent

Carden amb Sir Colin Davis. El
debut al Covent Carden, el féu
l'any 1971 i ha actuat des
d'aleshores totes les tempora¬

des, amb papers com Bizarro
{Fidelio), Colline {La Bohème),
Ferrando {Il Trovatore), etc.

També és membre de l'English
National Opera, amb la qual ha
interpretat papers tan impor¬

tants com Don Gio¬

vanni, Boris Codu-
nov, etc. Altres
centres operístics
importants on ha ac¬
tuat són la Welsh

Opera, Scottish Ope¬
ra, Teatro Colón de
Buenos Aires, Òperes
de Paris, San Diego,

Miami, Seattle, Madrid i el Me¬
tropolitan de Nova York. Al¬
terna sovint l'òpera amb el
concert, ha fet molts enregis¬
traments i és Director, a Lon¬
dres, del National Opera Studio.
Debuta a Barcelona.

ANTHONY MICHAELS-MOORE (Don Eerdinand)
Estudià a la Universitat de
Newcastle i a la Royal Scottish
Academy. Els seus professors
foren E. Asquez i N.
Taylor. Fou el primer
cantant britànic

guanyador del Con¬
curs Pavarotti de Fi¬

ladèlfia. L'any 1987
debutà al Covent

Carden de Londres,
on els seus papers
han estat Ping {Tu-
randot), Schaunard {La Bohè¬
me), Ottokar ( Der Freischütz)

i Ned Keene {Peter Grimes),
entre altres. També ha inter¬

pretat Marcello {La Bohème),
Escamillo {Carmen) i

Figaro (Le nozze di
Figaro) a l'Opera
North, Cuglielmo
{Cost fan tutte) a Fi¬
ladèlfia i Toronto,

Figaro {II barbiere di
Siviglia) a la Welsh
Opera, i els papers
més importants a

l'English National Opera, a
Munic, Perth i Oviedo. Ha



(tí
cantat amb orquestres com la
Philharmonia, Simfònica de
Toronto, London Symphony,
London Philharmonic, etc. Els
seus plans inclouen les òperes
Don Carlo (Opera North), lev-
gueni Onieguin (Welsh Ope-

DAVID KENDALL

Nasqué a Londres, on estudià
a la Royal Academy i després
a Salzburg. Actuà la tempora¬
da 1975-76 per pri¬
mera vegada al Co-
vent Garden amb Der

Rosenkavalier i Don

Giovanni i després ha
interpretat, en el ma¬
teix teatre, Almaviva
(// harbiere di Sivi-

glia), Rodolfo {La
Bohème), etc., i no¬

ves produccions de La donna
del lago i Capriccio. El mateix
any del seu debut al Covent
Garden també cantà per pri¬
mera vegada al Festival de
Glyndebourne i a l'English
National Opera, on els seus

ra), Pikovaia Dama (English
National Opera), L'elisir
d'amore, La Bohème, Don
Pasquale i II harbiere di Sivi-
glia al Covent Garden. Debutà
al Liceu interpretant Figaro, la
temporada 1990-91.

(Don Antonio)

papers han estat, entre altres,
Rodolfo {La Bohème), Alfredo
Ha Traviata) i Tamino (Die

Zauberflôte). És un

dels cantants britànics
més internacional,
com ho demostren les
seves actuacions a Ais

de Provença, Ams¬
terdam, Berlín, Bue¬
nos Aires, Caracas,
Colònia, Frankfurt,
Nova York, Ottawa,

Palerm, París, San Francisco,
Estrasburg, Teheran, Viena i
Zuric. També actua sovint a les

sales de concert més importants
i ha fet molts enregistraments.
Enguany debuta al Gran Teatre
del Liceu.



ENRIQUE BAQUERIZO (Don Isaac)
Va néixer a Madrid, on estudia
a I'Escola Superior de Cant,
estudis que continua, amb una
beca, a la Universitat
de Michigan. Debutà
com a professional a
Detroit amb Silvio (/

Pagliacci) i seguiren
actuacions a San

Diego, Saint Louis,
Chicago, Nova York i
altres ciutats america¬
nes. El 1984 debutà al
Teatro Colón de Buenos Aires

i el 1985 a Madrid. Tornà al
Colón amb Figaro (Ze nozze di
Figaro) i debutà al Liceu amb
Armide. Després destaquen

Adriana Lecouvreur i Fedora a

Madrid, Cristóbal Colón de L.
Balada al Liceu, Goyescas a

Londres amb la di¬

recció de G. Rozh-

destvensky i altres
actuacions a París,
Edimburg i Holanda.
Darrerament ha can¬

tat a Jerusalem, Tel
Aviv, Viena, Amster¬
dam i Londres. El

1992 té previst El
gato montés a Madrid, Beatrix
Cenci al Teatro Colón i concerts

a Praga, Viena, Bilbao, etc.,
després de les estrenes de The
Duenna a Madrid i Barcelona.

ROBIN LEGGATE (Pare Paul)

Nasqué a West Kirby, Cheshi¬
re, i de 1964 a 1967 fou becari
en el Cor del Queen's College
d'Oxford. Des de

1973 estudià al Nor¬
thern College of Mu¬
sic i l'any 1975 guan¬
yà el Concurs Richard
Tauber. El 1977 de¬
butà al Covent Gar¬

den amb Cassio

(Otelló) i des d'ales¬
hores ha cantat sovint

en aquell teatre, amb papers
com Elemer {Arabella), Nar-
raboth (Salome), el pintor
(Lulú) i molts altres. L'any 1978

debutà a l'Òpera d'Holanda i a

Hamburg. Canta sovint papers
mozartians amb les millors

companyies del Reg¬
ne Unit. També ha

actuat a París, Madrid,
Hamburg, Glynde-
bourne, la Scottish
Opera, etc. Alterna
sovint l'òpera amb el
concert, com vàrem
poder veure l'any
1989 al Palau de la

Música, amb el War Requiem
de Britten. Enguany canta per

primera vegada al Gran Teatre
del Liceu.



ALFREDO HEILBRON

(Criat de Don Jerome)

ADRIÀ DEL CASTILLO

(Germà del Pecat Mortal)

i

ANTONI COMAS

(Germà del Pecat Mortal)

BEGOÑA ALBERDI

(Gitana)



Contenido argumentai

Lugar de la acción: Sevilla.
Época: Siglo XVIII.

ACTO I

Ante la casa de Don Jerome
Don Antonio dedica una serenata a Doña Luisa, hija de Don Je¬
rome, un mercader sevillano que pretende casarla con Don Isaac,
un portugués acomodado, pero poco atractivo y de origen judío.
Don Jerome no quiere saber nada de aquél a quien la muchacha
ama realmente, Don Antonio, el cual carece de bienes de fortu¬
na. Cuando aparecen Doña Luisa y su padre, éste amenaza con
disparar contra Don Antonio, interrumpiendo la serenata en medio
de gran alboroto.

Una esquina
Otro hijo de Don Jerome, Don Ferdinand, está también enamorado,
en este caso de Doña Clara. Él y Antonio tienen penas semejantes,
dado que el padre de Luisa y la madrastra de Clara quieren impedir
estos amores: Don Jerome quiere casar a su hija con Don Isaac y
la madrastra de Clara ha decidido enviarla a un convento, para

poder disponer de toda la fortuna en beneficio de su propio hijo.
Antonio y Ferdinand deciden unirse para superar las barreras que
impiden su felicidad.

En casa de Don Jerome
Luisa conspira con su tremebunda Dueña para burlar a Don Je¬
rome. Intercambian sus vestidos y escriben una carta para que la
encuentre Don Jerome, en la que hacen ver que Antonio está de
acuerdo con la Dueña para poder raptar a Luisa. El plan no puede
dar mejores resultados: Don Jerome lee la carta y expulsa de la
casa a la Dueña (en realidad, Luisa disfrazada de Dueña). De este
modo, la Luisa auténtica puede ir a buscar a Antonio, mientras la
falsa tendrá que casarse con Don Isaac.



Una plaza de Sevilla
Cuando busca a Antonio, Luisa encuentra a Clara, que ha huido
de su casa. Clara no está segura del amor de Ferdinand y pide a
Luisa que no le diga a su hermano que la ha visto. Luisa sigue
pensando en encontrar a Antonio, pero de momento encuentra
a Don Isaac (que no sabe quién es ella) y obtiene su ayuda,
haciéndole creer que ella es Clara y que está enamorada de Antonio.
Don Isaac piensa que así se librará del rival y lleva a la falsa Cla¬
ra a encontrarse con Antonio. Junto a los personajes de la acción,
viandantes, mendigos y también algunos curiosos animan el final
del acto.

ACTO II

En casa de Don Jerome
Don Isaac es presentado a su falsa prometida (la Dueña disfrazada
de Luisa) y siente una gran decepción al ver su fealdad. La Dueña,
no obstante, muy zalamera, lo engatusa con una habanera. El
galanteo adquiere un giro favorable cuando ella dice a Don Isaac
que sólo se casará con él si huyen juntos, lo que hace que el
portugués considere las ventajas de una situación que le ahorraría
los cuantiosos gastos de una boda solemne. Finalmente, todos
formulan un brindis de celebración.

En casa de Don Isaac

Luisa espera la llegada de Antonio, su amado. Éste llega finalmente,
llamado por Don Isaac, el cual espía a los dos enamorados por
el ojo de la cerradura. Seguidamente, el portugués se siente to¬
talmente satisfecho cuando Luisa y Antonio le hacen saber que
puede casarse con la falsa Luisa (la Dueña).

ACTO III

Locutorio de un convento

Don Isaac y Antonio piden al Padre Paul que celebre las dos
ceremonias matrimoniales. Pero de repente llega Ferdinand, muy
enfurecido porque piensa que Antonio le ha arrebatado a su Clara.
Don Isaac, asustado, sale corriendo y seguidamente llega Clara,



con los hábitos de monja. Ferdinand no comprende io que está
pasando, pero finalmente descubre su identidad. Luisa y Anto¬
nio, por un lado, y Ciara y Ferdinand por otro, son unidos en
matrimonio y todo acaba con una solemne y alegre marcha nup¬
cial.

En casa de Don Jerome
Don Jerome se entera de las tres bodas, ya que la Dueña también
se ha casado con Don Isaac. Todo el mundo está contento y todos
los equívocos se desvanecen en una festiva y muy alegre escena
final, que celebra el fin feliz de la acción.



 



Robert Gerhard
(1896-1970)

Robert Gerhard i Ottenwaelder nació en Valls, Alt Camp, el 25
de septiembre de 1896 (sus padres eran de origen suizo y alsa-
ciano). En 1914 estudió en Munich con Courvoisier, pero regre¬
só a Barcelona y aquí estudió piano con Enric Granados (1915-16)
y composición con Eelip Pedrell (1916-20). De este periodo de
estudios son sus primeras obras: el ciclo de canciones
L'infantament meravellós de Scherazada y un Trio para piano,
violin y violoncelo. Después de la muerte de Pedrell, en 1922 visita
a Schônberg en Viena, le muestra algunas composiciones recien¬
tes y es aceptado como discípulo de composición. De 1925 a 1928
sigue los estudios con Schônberg en Berlín, coincidiendo el final
de los mismos con el Concertino para cuerdas y el Quinteto de
viento, primeras obras donde usa métodos seriales.
En 1929 vuelve a Barcelona, donde completa Catorze cançons

populars catalanes y desarrolla una muy activa labor como pro¬
motor y director de conciertos de música contemporánea. En 1930
contrae matrimonio con Leopoldina Feichtegger, a la que había
conocido en Viena como profesor de catalán y castellano. Poco
después es uno de los fundadores del C.I.C. (Compositors Inde¬
pendents de Catalunya) y también profesor de música en la Escuela
Normal de la Generalitat. Desde octubre de 1931 y durante nueve

meses, el matrimonio Gerhard tiene en Barcelona unos huéspe¬
des de excepción: Schônberg y su esposa. Mientras, colabora, con
una serie de polémicos artículos, en Mirador y Revista de Catalunya,
escribe la cantata L'alta ttaixença del rei En Jaume y Wehevn dirige
el estreno mundial de la orquestación de seis de las Cançons
populars catalanes en Viena, en el Festival de la Sociedad In¬
ternacional de la Música Contemporánea. Seguidamente comienza
una muy importante actividad musicológica en torno a la música
catalana del siglo XVIII en el Departamento de Música de la Bi¬
blioteca de Catalunya. En 1934 compone la música de Ariel, un
ballet en el que colabora con Joan Miró y Josep Vicenç Foix y
que es estrenado en el Festival de la S.I.M.C. de Barcelona en 1936,



con la dirección de Hermann Scherchen.

Durante la Guerra Civil es asesor del Departamento de Cultura
de la Generalitat y también miembro del Consejo de la Música
del Gobierno central. En enero de 1939 comienza un largo exi¬
lio, primero en París, seguidamente en Meudon y desde el mes
de junio en Cambridge, que será su hogar hasta el momento del
fallecimiento, y donde comienza una importante actividad pe¬

dagógica en el King's College. Debido al estallido de la Guerra
Mundial, no se estrena un ballet que había escrito en colaboración
con Ventura Gassol y a sugerencia de Leonide Massine y Antal
Dorati (de este ballet extrae una primera suite con el título de
Soirées de Barcelone).
En 1941 inicia una larga y feliz asociación con Stanford Robinson
y la BBC Theatre Orchestra, que le encarga una serie de arreglos
sobre música de zarzuela, que Gerhard hace bajo el seudónimo
de Joan de Serrallonga. En 1943 el Ballet Rambert representa
Alegrías en Birmingham y en 1944 la BBC emite su música inci¬
dental para una adaptación de Don Quixote realizada por Eric
Linklater y compone el ballet Pandora para Kurt Joos. En 1945
termina el Concierto para violin, un encargo de Antoni Brosa, y
reanuda los contactos con Schónberg. De 1945 a 1947 es especial
su concentración en la composición de la ópera The Duenna,
estrenada en 1949, en versión de concierto dirigida por Stanford
Robinson, en una producción para la radio, con la orquesta de
la BBC. También reanuda los contactos con B. Britten y Peter Pears
(éste canta uno de los papeles de The Duenna). Con la compo¬
sición de música incidental para Romeo andJuliet comienza una
relación de muchos años con el Shakespeare Memorial Theatre
de Stratford-upon-Avon. En 1950 es decisivo el éxito que consi¬
gue con el estreno por el Sadlers Wells Ballet, en el Covent Garden
de Londres, de una nueva versión de Don Quixote, con coreo¬

grafía de Ninette de Valois. El mismo año, Hermann Scherchen
dirige en Florencia el estreno del Concierto para violin.
Regresa a Alemania, después de veinte años, en 1951, para asistir
a una audición en forma de concierto de The Duenna en Frankfurt,
con la Ópera de Wiesbaden y la dirección de Franz-Paul Decker.
Estrena también, en Aldeburgh, el Concierto para piatto, pero sus
recursos económicos no son muy amplios y tiene que dedicarse



a la enseñanza privada y también a colaboraciones con la BBC y
la revista Opera. Cuando se recupera de una primera dolencia
cardíaca, compone la Sinfonía núm. i y la dedica a su esposa (el
estreno tiene lugar, con la dirección de Hans Rosbaud, en 1955,
en el Festival de la S.I.M.C. de Baden-Baden).
La Sinfonía núm. 2 le es encargada por la BBC en 1957; en I960
firma un contrato exclusivo con la Oxford University Press, es
invitado como profesor de composición en la Universidad de
Michigan y escribe, por encargo de la Fundación Koussevitzky,
la Sinfonía núm. 3- En 1961 vuelve a los Estados Unidos como

profesor de composición en el Berkshire Music Center, en Tan-
glewood, y en 1963 Leonard Bernstein dirige el estreno americano
de la Sinfonía núm. 1, con la Filarmónica de Nueva York. En 1964
Antal Dorati dirige el estreno de la cantata La Peste, según la obra
de Camus y encargada por la BBC, igual que el Concierto para
orquesta, que se estrena en Boston, en 1965, el mismo año en

que EMI graba el primer disco dedicado totalmente a la música
de Gerhard {Sinfonía núm. 1 y Danzas de Don Quixote).
1967 es el año del estreno de la Sinfonía núm. 4, con la direc¬
ción de William Steinberg y por la Filarmónica de Nueva York,
que se la había encargado con motivo del 125 aniversario de su
fundación. Este mismo año visita por última vez Catalunya, donde
es huésped de su discípulo Joaquim Homs. En 1968 escribe Libra,
trabaja en la Sinfonía núm. 5 y es nombrado Doctor Honoris Causa
de la Universidad de Cambridge. 1969 es el año de su última obra
completa, Leo (el signo del zodíaco de su esposa) y el 5 de enero
de 1970 muere en Cambridge, el mismo año en el que el Festival
Internacional de Música de Barcelona le dedica un concierto

monográfico en el Palau de la Música Catalana.
Según ha dicho Joaquim Homs. discípulo y profundo conocedor
de la obra de este ilustre compositor, «en la producción musical
de Gerhard se pueden distinguir con bastante claridad siete etapas
que se inician en 1917, 1922, 1929, 1939, 1949, 1954 y I960. Los
más significativos puntos de inflexión se sitúan en los periodos
1922-1929, 1949-1953, 1954-1959 y 1960-1970. En el primero de
estos cuatro, toma la decisión de ampliar los estudios con
Schónberg y aplica a su producción el rigor constructivo derivado
de la enseñanza de aquel gran maestro, sin dejar, no obstante.



de mantener su propia personalidad antidogmática, de espíritu
mediterráneo, ni de seguir manifestando afinidades musicales con
otros grandes compositores contemporáneos. A partir de 1949
decide hacer uso de la técnica serial dodecafónica de forma muy
personal y, al mismo tiempo, su música tiende hacia el atematis-
mo. En el siguiente periodo explora la aplicación de la técnica
serial a la métrica y al propio desarrollo temporal de la obra, y
se dedica también a la creación de música concreta y electrónica.
Finalmente, en la última etapa creativa (1960-1970), durante la que
hizo dos viajes a América del Norte para impartir cursillos de
composición, aplicó todas las experiencias adquiridas a la crea¬
ción de un conjunto de obras muy importantes y significativas que
revelan las mejores cualidades de su música».

Argument i biografíes: Pau Nadal
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IBERIA colabora con el

teatro del Liceo en esta

temporada de Opera! Es
nuestra manera de dar alas

al Arte. Y a la cultura.

■ IBERÍA: Patrocinador de la Tem¬

porada de Opera del Teatro del
Liceo de Barcelona.



The Duenna

1er ACTE

Don Jerome, un marchand de Séville, souhaite marier sa fille, Luisa,
à Don Isaac, un riche portugais d'origine juive très laid et s'est
donc efforcé d'écarter Don Antonio qui ne possède rien mais dont
la jeune fille est amoureuse. Pendant ce temps. Doña Clara, la
bien-aimée du frère de Luisa, Ferdinand, s'est enfuie de chez elle
pour éviter que sa tyrannique belle-mère ne la reclue dans un
couvent. Luisa conspire avec son horrible Dueña pour berner Don
Jerome. Elles échangent leurs habits et Don Jerome, qui les con¬
fond, retient la fausse Luisa et renvoie la prétendue Dueña qui
se hâte à la rencontre d'Antonio et permet ainsi à la Dueña d'assurer
son avenir en séduisant le pauvre Don Issac. Luisa, à la recherche
d'Antonio, rencontre Clara en fuite sur son chemin; peu après,
elle fait la connaissance d'Issac (qu'elle n'avait encore jamais
aperçu), se fait passer pour Clara et obtient son aide en lui déclarant
qu'elle aime Antonio. Voyant là un bon moyen de se débarasser
de son rival, Isaac consent à intercéder en sa faveur auprès du
jeune homme.

2ème ACTE

Don Isaac se sent profondément déçu en découvrant la laideur
de sa fausse fiancée; la situation galante acquiert néanmoins une
tournure plus favorable lorsque celle-ci lui déclare qu'elle ne

l'épousera qu'à la condition qu'ils fuient ensemble, ce qui paraît
fort avantageux aux yeux du Portugais qui éviterait ainsi les frais
d'une noce. Isaac installe Clara (la véritable Luisa) dans sa mai¬

son, conduit Antonio auprès d'elle et se réjouit fort lorsque les
deux amants accèdent à ce qu'il garde Luisa (la Dueña) pour lui.

3ème ACTE
Les choses se compliquent lorsque Ferdinand soupçonne son ami
Antonio de vouloir lui enlever sa Clara bien-aimée. Puis tout finit

par s'arranger, les deux jeunes couples célèbrent leurs épousail¬
les dans un couvent, la Dueña conquiert définitivement Isaac et
tous les malentendus s'évanouissent au cours d'une grande fête
dans la demeure d'un don Jerome berné et au milieu de l'allégresse
générale.



The Duenna

ACT I

The Sevillian merchant Don Jerome wants to marry his daughter
Luisa to Don Isaac, a wealthy but unattractive Portuguese of Jewish
origin. For this reason he has driven away the one the girl really
loves, Don Antonio, who has no wealth or fortune. Meanwhile
Doña Clara, who Luisa's brother, Ferdinand, loves, has escaped
from her house to avoid being shut up in a convent by her
tyrannical stepmother. Luisa conspires with her terrible chaperon
(the Duenna) to deceive Don Jerome. They change into each other's
clothes and so provoke him to expel the false Duenna from the
house and keep the false Luisa locked up. In this way the real
Luisa is able to go and look for Antonio and the way is made easy
for the Duenna to make her fortune by seducing the unhappy Isaac.
While Luisa is looking for Antonio, she meets Clara who is run¬

ning away. Later she makes the acquaintance for Isaac (who had
never seen her until that moment) and gets his help by making
him believe that she is Clara and that she is in love with Antonio.

Seeing here a possible way of getting rid of his rival, Isaac pro¬
mises to intercede with Antonio on her behalf.

ACT II

Don Isaac is very disappointed when he sees how ugly his false
fiancé is but the courting takes a favourable turn when she tells
him that she will only marry him if they run away together. This
makes the Portuguese consider the advantages of a situation which
would save him the great expense of a formal wedding. Having
installed Clara (the real Luisa) in his own house, Isaac brings
Antonio to her and he is beside himself with joy when both lovers
agree to his staying with Luisa (the Duenna).

ACT III

Everything gets complicated when Ferdinand thinks that his friend
Antonio is planning to take his beloved Clara away from him. Finally
however, both couples get married in a convent, the Duenna stays
with Isaac and all the mistakes are cleared up in a final festive
scene that takes place in the house of Don Jerome who has been
deceived.
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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
Tannhauser, 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:

Edició i publicitat: ^rt ( q/2ooo

Disseny: Carmelo Hernando
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LICEU

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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LICEU

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, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Recital Simon Estes

Piano: Veronica Scully
Obres de Johannes Brahms, Aaron Copland, Wolfgang A. Mozart i

espirituals negres

Dimecres, 19 de febrer, 21 h., funció núm. 63, torn D

Concert José van Dam
Director d'orquestra: Marc Soustrot

Obres de Charles Gounod, Jules Massenet, Wolfgang A. Mozart,
Jacques Offenbach i Gioacchino Rossini

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Dissabte, 22 de febrer, 21 h., funció núm. 65, torn E

La Traviata

Giuseppe Verdi

Verónica Villarroel (9, 12, 15, 18 i 20)/Stephanie Friede (11, 14 i
17), Keith Olsen (9, 12, 15, 18 i 20)/Vincenzo la Scola (11, 14 i
17), Franz Grundheber (9, 12, 15, 18 i 20)/Barry Mora (11, 14 i

17), M.Àngels Sarroca, Maria Uriz, Jesús Castillòn, Antoni
Comas, Antoni Lluch, Lluís Sintes, Joan Tomàs, Cristóbal Viñas

Director d'orquestra Uwe Mund (9, 11, 12 i 14)
RandaU Bebr (15, 17, 18 i 20)

Director d'escena Helmut Polixa

Escenografia Katbrin Kegler
Vestuari Ramon Ivars

Nova producció Gran Teatre del Liceu
Amb sobretitulat

Funció de Gala

Dilluns, 9 de març, 21 h., funció núm. 66, torn A

Dimecres, 11 de març, 21 h., funció núm. 67, torn B
Dijous, 12 de març, 21 h., funció núm. 68, torn D

Dissabte, 14 de març, 21 h., funció núm. 69, fora d'abonament
Diumenge, 15 de març, 17 h., funció núm. 70, torn T

Dimarts, 17 de març, 21 h., funció núm. 71, fora d'abonament
Dimecres, 18 de març, 21 h., funció núm. 72, torn C
Divendres, 20 de març, 21 h., funció núm. 73, torn E



LA LLUM
FETA JOIA

MASRIERA
Des de 1840

Totes les joies Masriera estan numerades 1 firmades.Van acompanyades d'un certificat d'origen i autenticitat.
De venda només en establiments autoritzats.

BARCELONA • Bagués - Masriera i Carreras MADRID • Grassy SANTANDER • Presmanes


