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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 tin

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.
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Programa

I

Wolfgang A. Mozart Per questa bella mano (K. 6l2)
(1756-1791) lo ti lascio (K. 245)

Mentre ti lascio (K.513)

Johannes Brahms Vier ernste Gesange
(1833-1897)

II

Aaron Copland Old American Songs
(1900-1990) At the River

The Little Horses

Ching-a-Ring-Chaw

Espirituals negres Ev'ry Time i Feel de Spirit
Sometimes I Feel like a

Motherless Child

Joshua Fit de Battle of Jericho
City Called Heaven
Wade in the Water



 



Simon Estes

Simon Estes va néixer un dos de març a Centerville, estat de Iowa.
Com ell mateix va dir a les pàgines de «Monsalvat» (núm. 190, febrer
de 1991), «Centerville, Iowa, és una localitat molt petita. Deu te¬
nir de set a vuit mil habitants i la seva economia és bàsicament

agrícola. Tot l'estat de Iowa és, per damunt de tot, cerealista i,
probablement, hom conrea allí més blat de moro que a qualsevol
altra regió del món. És una ciutat molt senzilla i la meva infante¬
sa fou molt feliç allí: hom no coneixia la delinqüència ni les dro¬
gues. La majoria de la gent anava a l'església els diumenges i hi
havia unes escoles meravelloses, per la qual cosa el nivell educatiu
era realment molt alt».

Estes era fill d'un minaire, en una família molt unida i molt reli¬
giosa, amb tres germanes i un germà. Malgrat tot allò que hem
vist que ell ha dit, també sentí d'alguna manera la discriminació
racial, però tota una filosofia de la vida penetrà el seu esperit quan
la seva mare li digué: «Simon, si un blanc no et tracta amb cor¬
recció a causa de la teva pell, serà necessari, fins i tot, que l'estimis
perquè el desgraciat serà ell. Desgraciat perquè haurà conegut l'odi».
Als vuit anys ja era membre del cor de l'església baptista i, des¬
prés, del de la Junior High School. El canvi de la veu fou bastant
brutal i no sabia ben bé què era allò que havia de fer amb la veu
(creia que era tenor i tot el dia imitava Mario Lanza). En resum:

hagué de deixar de cantar durant tres anys. Mentrestant, estudia¬
va, a la Universitat de Iowa, medicina i psicologia i, quan va tor¬
nar a obrir la boca, va veure que tenia un timbre fosc i profund.
Aleshores va formar part d'un grup, els Old Gold Singers, que

presentava espectacles musicals a la Universitat. Quan cantava en

aquest grup, trobà un professor que ell mateix qualifica com a

«fabulós», Charles Kellis, del qual encara rep consells i que ales¬
hores li va dir que era baix-baríton, i el posà en bon camí per

començar una carrera en el món del cant. Kellís treballà amb Estes
de 1961 a 1963, i després l'envià a la Juíllíard School de Nova York.
Gràcies al suport de la Fundació Martha Baird Rockefeller, de la
comunitat de Nova York, i de la NAACP, vingué a Europa i féu
una audició a Düsseldorf. Immediatament fou contractat per la
Deutsche Oper de Berlín com a membre estable de la companyia



i debutà amb el paper de Ramfis à'Aida. Era l'any 1965, en ei qual
també guanyà el Concurs de Munic (l'any següent aconseguiria
la Medalla de Bronze del Concurs Txaikovski de Moscou). Poc

després debutà a San Francisco amb Les contes d'Hoffmann, però
tornà a Europa, on l'any 1967 Rolf Liebermann el contractà per a
l'estrena de The Visitation de Gunther Schuller. Seguí treballant
durament als teatres alemanys, en una època en la qual féu una
audició al Liceu, sense resultats pràctics per al futur gran cantant,
que havia cantat a Sant Sebastià l'any 1969 el Zacearla de Nabucco.
Tot i que l'any 1967 ja havia cantat al Metropolitan de Nova York
amb la companyia de l'Òpera d'Hamburg CTbe Visitation) i que
algunes biografies parlen de l'any 1982 amb Tannbàuser, el seu
debut oficial al Met fou l'any 1976 amb Oroveso {Norma ). Des¬
prés ha interpretat al gran teatre de Nova York papers com Wo-
tan (Der Ring des Nibelungeri), Boris, Amfortas {Parsifal), Orest
{Elektra), Amonasro {Aida) o Porgy. L'any 1977 fou important en
la carrera d'aquest artista: debut a la Scala de Milà amb Pelléas et
Mélisande i primera interpretació wagneriana, el protagonista de
Der fliegende Hollander a Zuric, ciutat a la qual ha restat estre¬
tament vinculat per les actuacions freqüents, per la residència i
pel matrimoni, l'any 1981, amb una suïssa, amb la qual han tin¬
gut dues filles, Jennifer i Lynne.
La consagració internacional, però, esdevingué quan, l'any 1978,
protagonitzà Der fliegende Hollander aX Festival de Bayreuth, en
la producció de Harry Kupfer. Fou una autèntica sensació, que li
obrí de bat a bat les portes de la fama internacional i que repetí
cinc o sis anys més. A Bayreuth també ha triomfat amb l'Amfortas
del Parsifal que, l'any 1982, commemorava el centenari de l'estrena
mundial de l'obra. La seva carrera inclou, així mateix, actuacions
a les Òperes de Viena, Roma, Boston, Filadèlfia, Moscou, Lyric
de Chicago, Covent Garden de Londres, Bayerische Staatsoper de
Munic, Florència, Los Angeles, Washington, Edimburg, Amsterdam,
Bolonya, Torí, Copenhaguen, etc.
Ha cantat també als festivals més importants, amb les millors or¬

questres i amb directors com ara Leonard Bernstein, Sir Colin Davis,
Rafael Frühbeck de Burgos, Cario Maria Giulini, James Levine, Lorin
Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Wolfgang
Sawallisch, Giuseppe Sinopoli i Sir Georg Solti. Entre alguns es-



deveniments especials en els quals ha intervingut figuren l'estrena
als EUA de la Simfonia núm. 14 de Shostakovitx, la inauguració
del Kennedy Center de Washington, el concert commemoratiu dels
vint-i-cinc anys de les Nacions Unides, la festa d'inauguració dels
Jocs Olímpics de Munic, la gala del centenari de l'Estàtua de la
Llibertat i altres. També fou protagonista de l'estrena de Porgy and
Bess al Metropolitan de Nova York i, l'any 1989, cantà davant del
President Bush en dos concerts a la Casa Blanca. L'any 1990 in¬
terpretà el personatge de Martin Luther King en el «musical» King,
al Westend de Londres.

Algunes de les seves actuacions, la temporada 1990-91, foren una
nova producció de Salome a la Deutsche Oper de Berlin, una altra
de Elektra a la Opernhaus de Zuric, Staatsoper de Viena, Staatsoper
d'Hamburg i Bayerische Staatsoper de Munie, Eestival d'Orange i
concerts o recitals a Zuric, Munic, Hamburg, Bonn, Colònia,
Frankfurt, Canàries, Oslo, Estocolm, París, Filadèlfia, Nova York
i Washington. Recentment ha interpretat el Requiem de Mozart, amb
la direcció de Cario Maria Giulini, al Vaticà, davant de S.S. Joan
Pau II.

Des de 1985, Simon Estes és professor a la Juilliard School de Nova
York i ha estat l'impulsor principal d'unes ajudes importants
d'estímul per als joves. L'any 1989 va rebre el Doctorat honoris
causa del Siena College de Nova York.
Simon Estes, que se sent especialment còmode en el concert i el
recital, no vol cantar només òpera («els recitals, la música reli¬
giosa, els espirituals negres, m'atrauen de la mateixa manera i
permeten que la veu es regeneri i torni a trobar la seva flexibilitat»).
El seu concepte del cant i de la veu és realment molt bell, tal com
deia a «Opera International» (núm. 109, desembre de 1987): «Tot
l'amor immens que sento en mi cada vegada que canto, m'agradaria
oferir-lo als auditors, als altres. La meva veu és una veu per a ells.
Jo em sento honorat per cantar i com més gran és el meu èxit,
més humil esdevinc davant d'aquesta immensitat que és el cant.
Aquesta humilitat, sens dubte, és més evident en un recital».



 



Veronica Scully
Veronica Scully va néixer a Manchester i estudia a la Royal Aca¬
demy of Music de Londres. Ja durant el perfeccionament dels
estudis acompanyà molts recitals de Lieder. També fou pianista dels
concursos d'Hertogenbosch i Ostende i assistent a les classes
magistrals de noms tan importants com Geoffrey Parsons, Hans
Hotter, Nadia Boulanger i Elisabeth Schwarzkopf.
Ha col·laborat molts anys amb els teatres d'òpera de Brussel·les,
Basilea, Mannheim i Zuric, i directors com Nello Santi i Bohumil
Gregor l'han apreciada molt com a assistent i han confiat en ella
per a la preparació de les obres que dirigien.
Veronica Scully ha estat acompanyant de molts cantants i instru¬
mentistes notables i també conrea sovint la música de cambra.

Enguany es presenta per primera vegada a Barcelona.



 



El sentiment religiós
en el contrast i ntercu11ura1

Si hom té roportunitat de trobar-se amb el baix-baríton nor-
damericà de color Simon Estes en el seu ambient, és molt probable
que el rebi amb un exemplar de la Bíblia a la mà i que tot seguit
li parli amb entusiasme i convicció de les excel·lències del con¬

tingut d'aquesta cabdal obra religiosa.
No cal que adverteixi que estic escrivint un inici de comentari d'un
programa de concert en termes ben inusuals. Però, tanmateix, se'm
fa difícil de renunciar a aquesta consideració prèvia perquè crec

que pot resultar útil per entendre el disseny d'aquest programa,
el qual, sens dubte, testimonia les proclivitas anímiques, culturals
i religioses de l'artista.
Hom observa així el protagonisme tan acusat de la música d'arrel
religiosa, a través de dues concepcions formalment dissemblants:
la d'origen culte, representada per Brahms, i la d'origen popular,
significada pels espirituals negres. A aquesta realitat, que inclou
en la confluència genèrica un contrast significatiu, cal afegir-hi
una segona contraposició o contrast important: el de dos mons
culturals llunyans -europeu i nord-americà-, circumstància que
arrodoneix definitivament la imatge, altament suggestiva, d'aquest
programa. I al bell mig d'aquest context hi ha -cal insistir-hi- el
punt de fuga referencial últim del llibre al·ludit, la Bíblia o, si més
no, d'un clima religiós que ho embolcalla tot i que té molt a veure
amb la personalitat de Simon Estes, amb tota seguretat, orienta¬
dor o factor exclusiu del programa que ens ocupa.
I encara es podria afegir un altre tret confluencial. Es tracta del
substrat de sentimentalisme tendre, no exempt, si cal, de matisos
dramàtics, que presideix tot el programa, com un fil conductor
que lliga i dóna unitat a tot el recorregut.

Wolfgang A. Mozart: Àries de concert
Wolfgang Amadeus Mozart va escriure una cinquantena d'àries
de concert. Es tracta de composicions aïllades basades en textos
de naturalesa diversa que, en alguns casos, s'inserien en el si
d'òperes còmiques d'autors com Paisiello, Martín i Soler, Anfossi
i Blanchi, encara que posteriorment no han deixat d'interpretar-



se en aquesta forma original. A través d'elles, que abasten pràc¬
ticament des dels orígens de la capacitat creativa de Mozart fins
al final, hom pot seguir fidelment l'evolució de la seva escriptura
dramàtica, tant pel que fa al tractament temàtic com al vocal,
l'instrumental i l'acompanyament. En aquest sentit, hom observa
una progressiva estilització des del punt de vista de l'eficàcia
expressiva i un cada cop més elaborat sentit de la síntesi i del
paper de l'orquestra.
Mozart escrivia aquestes composicions al marge de cap impera¬
tiu que l'obligués o que li imposés condicionaments de cap mena.
Són obres sobre temes que ell mateix escollia, escrites quasi sempre

per a cantants coneguts i amics, a les capacitats dels quals adaptava
la partitura.
«A mi m'agrada que una ària sigui ben adaptada als mitjans del
cantant, com un vestit fet a mida», va manifestar el compositor
mentre escrivia, l'any 1778, Se al labbro (K. 295). Aquestes àries
tenen, per tant, un sentit especial, en funció de les qualitats
concretes dels intèrprets. Qualitats que, per a Mozart, no se
centraven en els aspectes estrictament vocals sinó també en els
de temperament i caràcter i, fins i tot, en els de tipus moral. S'ha
escrit que aquestes àries, en certa mesura, constituïen un retrat
dels seus intèrprets originaris, per als quals el músic sentia un gran
afecte.
Per questa bella mano, va ser composta per al baix Xavier Gerl,
que aviat seria l'intèrpret del paper de Sarastro en la imminent
estrena de La flauta màgica. La primera audició va tenir lloc a
Viena el mes de març de 1791- El text és d'autor desconegut. Es
tracta d'una deliciosa declaració amorosa. Inicialment estava escrita

per a baix, amb l'acompanyament insòlit de contrabaix i dedicat,
ultra a Gerl, al contrabaixista de l'orquestra de l'Òpera, Pischlberger.
Hi ha en aquesta composició un cert to paròdic, ja que, per una

part, vol ser una ària seriosa i, per l'altra, conté ressonàncies
còmiques, fet que remet, fins a cert punt, al mateix personatge
al·ludit de Sarastro i, de forma genèrica, segons que s'ha pretès
entreveure, a l'esperit bàsicament relaxat amb què es treballava,
o treballava tot l'equip, durant la realització de La flauta màgi¬
ca.

lo ti lascio, ben altrament, és un cant d'una corprenedora dimensió



dramàtica.Fins fa poc, s'havia discutit si havia estat escrita o no

per Mozart, ja que una carta de la seva vídua adreçada als edi¬
tors Breitkopf i Hartel indicava que l'autor era Gottfried von Jac-
quin i que el seu espòs tan sols havia col·laborat en

l'acompanyament de corda. Kochel va catalogar aquesta ària amb
el número 245, mentre que Einstein l'ha numerat amb el 621a, al
costat de l'òpera La clemenza di Tito. L'autor del text, com es¬
devé amb l'anterior, també és desconegut.
El tema és un patètic adéu, adreçat no se sap ben bé a qui, en

què l'intèrpret, o l'autor, demana a algú -potser l'estimada- que

l'oblidi, i acaba el seu clam amb aquestes impressionants paraules:
«Pensa que no t'és permès de recordar-me». Cal no oblidar que,
en el moment en què Mozart escrivia aquest clam -setembre de
1791- vivia les seves últimes setmanes d'existència. El to és d'una
senzillesa tan absoluta que no exigeix cap anàlisi. Tot és simple,
pur i delicat. No hi ha cap agitació passional, però sí una gravetat
quasi religiosa que ho inunda tot.
Mentre ti lascio data del 1783 i s'inclo'ia dins l'òpera Disfatta di
Daria de Paisiello. El text és de Dux Sant Angiolli i va ser escrita
per a l'esmentat Gottfried von Jacquin, un músic de cultura notable,
encara que de facultats vocals limitades. Aquesta circumstància
queda ben explícita en la present ària, simple des del punt de
vista vocal. En ella, novament se'ns ofereix un cant d'adéu patètic,
tanmateix de naturalesa menys existencial que l'anterior. És el
comiat del rei persa Daríos III a la seva filla. El monarca prefereix
suïcidar-se abans de sotmetre's a Alexandre, que l'ha derrotat i
de qui, justament, s'ha enamorat la filla destinatària del comiat.
Aquesta es debat entre l'amor filial i els seus sentiments pel príncep
i heroi.
Ens trobem davant d'una de les àries més patètiques escrites mai
per Mozart; patetisme que se centra en la frase «Ah, partenza
amara!», d'una força impressionant. Les alternances constants de
piano i forte, els clams que sovint s'eleven en forma de crits i el
to viril de l'accent, així com la força expressiva que ho presideix
tot, atorguen a l'ària el valor d'una petita obra grandiosa.



Johannes Brahms: Vier emste Gesange
Vier emste Gesange —Quatre cants seriosos»— pot ser conside¬
rat com el testament liederistic -i no solament liederístic— de

Johannes Brahms. Quan va compondre aquest aplec, caminava
cap a la fi definitiva de la seva existència terrenal. La mort es va

produir just deu mesos més tard de la seva escriptura. Feia menys
de dos mesos que Clara Wieck -Schumann- havia sofert un de¬
cisiu atac d'apoplexia, del qual moriria pocs dies després del 7
de maig del 1896, just el dia del seu aniversari.
No es fa difícil establir una relació o paralel·lisme entre el Requiem
compost després de la mort de la mare del compositor i aquests
Lieder, escrits a les envistes de la de la seva gran amiga, d'aquesta
dissortada Clara que, el mateix 7 de maig, va fer arribar un escrit
força inintel·ligible que, segons que sembla, contenia o volia ser
una reflexió sobre la mort.

Posteriorment a Vier ernste Gesange, el músic només va escriure
l'op. 122, integrat per onze preludis corals per a orgue, el darrer
dels quals és una fantasia, significativament basada en el Coral
«Oh Welt ich muss dich lassen» —Oh món, he de deixar-te».
Vier ernste Gesange representa un món a part respecte de la resta
de l'opus liederístic del seu autor. En primer lloc hi ha el factor
tria de textos. Brahms va pouar en l'Antic i el Nou Testament a
la recerca d'una progressió temàtica que el va portar de la des¬
esperança més absoluta a la fe plena en un més enllà alliberador.
Els dos primers cants són extrets del Llibre de l'Eclesiastès i en

ells el compositor esdevé poeta de la negació. Així, el primer
comença amb aquests versos: «Els homes moren com les bèsties
i la seva mort és la mateixa» I acaba: «I l'home no té res més que
les bèsties. I tot allò que és humà està sotmès a la vanitat humana».
El segon cant és de naturalesa semblant, però en el tercer el músic
dóna el pas de Salomó a Jesús. Amb aquest, apareix un raig
d'esperança, significat en: «Que n'ets, de consoladora -la mort-,
ben altrament per aquell qui solament ha viscut per a les veritats
eternes».

El quart cant està inspirat en l'Epístola de Sant Pau als Corintis,
en la qual canta la fe, l'amor i la caritat. El compositor havia passat
de l'«aleshores jo no creia en la immortalitat de l'ànima», referit a

l'època en què va compondre el Requiem, a cantar les virtuts



teologals i, d'una manera especial, la caritat, considerada per ell
la més important.
Brahms sentia una gran estima per aquesta obra, de la qual va
dir a un amic seu que era un present que s'havia fet a si mateix
amb motiu del que seria el seu últim aniversari. Mai no va voler
escoltar-la en concert, per por que l'afectés massa profundament.
Aquesta visió o reflexió sobre la mort i aquest, en certa mesura,
trencament amb el món anterior delata un afany de sintetitzar o
de proclamar tot allò que no havia pogut o sabut dir abans.
Formalment, aquests quatre Lieder recorren a un estil declamatori
pel que fa a la part vocal, que adés s'inclina vers el recitatiu i adés
vers l'ària, en un context estètic matisadament arcaïtzant, mentre
el tractament pianístic és quasi orquestral. Tot mena a una dimensió
d'oratori o cantata per a veu sola i, en certa mesura, enllaça amb
la tradició de la cantata protestant barroca. Per altra part, pel seu
ascetisme i per la seva capacitat per condensar fins al límit màxim
els continguts més grans, esdevé mostra inequívoca de l'última
part de la producció del compositor. Dissortadament no va tenir
temps de concloure'n l'orquestració, de la qual va confegir tan
sols un esbós...

Aaron Copland: Old American Songs
Aaron Copland és, juntament amb Charles Ives i George Gers^win,
el compositor americà més representatiu de la centúria actual. Amb
ells comparteix la voluntat bàsica de crear una música fondament
identificadora d'un substrat cultural propi i genuí del seu país. Idea
que, d'antuvi, oferia la problemàtica elemental de la definició
d'aquest mateix substrat, tenint en compte la manca d'una tradició
homogènia i consolidada, com a conseqüència de la particular i
jove història dels Estats Units.
Nascut l'any 1900 a Brooklyn, la seva mort es va produir recent¬
ment, al llindar del 90 anys d'edat. La seva trajectòria com a músic
té com a fita significativa els tres anys (1921-24) de treball a
Fontainebleau amb la mítica Nadia Boulanger, amb qui va descobrir
un vastíssim món de suggestions. En aquest període cal citar, així
mateix, les lliçons rebudes del pianista lleidatà Ricard Viñes. El
mateix Copland va sintetitzar amb aquestes paraules l'experiència
del pas per París: «Allò que més atreia de Boulanger a la majoria



Aaron Copland

dels nord-americans era la seva convicció que la música nord-
americana es trobava a punt d'aixecar el vol, tal com ho havia
fet la russa vuitanta anys abans». Per a Copland, la «música con¬

temporània com a moviment organitzat, als Estats Units, no va
néixer fins a finals de la Primera Guerra Mundial».

I, avançant en aquesta línia de raonament, precisà el seu credo
estètic tradicional d'aquesta manera: «La nostra preocupació no



se centrava en l'himne o «spiritual» que poguéssim citar; desitjàvem
trobar una música que parlés de coses universals però que ho fes
en l'idioma vernacle dels ritmes de parla estat-unidenca. Desitjàvem
escriure música en un nivell que deixés la popular molt enrera.
Música amb una amplitud d'expressió, totalment representativa
del país que havia vaticinat Whitman»
Sens dubte, l'esperit d'aquestes paraules plana per damunt del recull
Old American Songs -«Velles cançons americanes»-, expressió
d'unes inquietuds a les quals el compositor de Brooklyn, per altra
part fill d'una modesta família d'immigrats russos, va servir amb
tota fidelitat. Això sí, sense renunciar a la seva personal forma
de ser i al seu llenguatge propi, sempre en evolució, al llarg de
la seva transcendent trajectòria. Copland va saber sintetitzar, en
el conjunt del seu opus, un américanisme cosmopolita i obert, les
inicials influències impressionistes -Debussy i Ravel- i, quasi
paral·lelament, les de Stravinsky i els referents autòctons, d'altra
banda prou dissemblants entre ells -jazz i folklore nord i sud-
americà, també. Síntesi que tenia com a referència única mate¬
rialitzar un món sonor essencialment representatiu dels trets
culturals del seu país.

Espirituals negres

L'espiritual negre constitueix una de les figures més tòpicament
representatives de la música nord-americana i, per descomptat,
la més genuïna, juntament amb el jazz.
Com esdevé en totes les formes o manifestacions culturals ori¬

ginàries dels EUA, els seus inicis o la seva gestació primigènia
són encara recents, o relativament recents -menys de dos segles-
i es caracteritzen per una confluència d'elements dispersos que
han configurat la figura —valgui la redundància- musical en qüestió.
I no solament cal parlar de confluència d'elements, sinó també
de circumstàncies històriques específiques, que han afavorit la
concepció o el procés, en aquest cas, de l'espiritual negre.
Més enllà del recurs a la definició tòpica d'aquesta figura com el
cant religiós dels esclaus d'origen centrafricà, hi ha tota una his¬
tòria molt rica que cal tenir en compte per tal de poder comprendre
més exactament aquesta música.
L'origen dels espirituals negres és en cançons religioses inspira-



des en melodies folklònques de tipus divers: ballables, aires pa¬
triòtics o cançons profanes. En aquest sentit, cal advertir que abans
de l'existència de l'espiritual negre hi hagué la de l'espiritual blanc,
que en realitat és l'origen d'aquell. Els espirituals blancs van ser

objecte d'un cert tractament culte a Nova Anglaterra, a principis
del segle passat, amb importants recopilacions de material, que
més endavant va ser assumit popularment. Tot el contrari, els
espirituals negres quasi no havien estat compilats abans de la
primera guerra civil nord-americana. Parlar de folklore als EUA
és fer-ho de tres fonts bàsiques: la cultura dels indis aborígens,
la dels esclaus negres del centre d'Àfrica o de la costa atlàntica
africana i la d'origen colonial, ja sigui anglosaxó, nòrdic, francòfon
o, fins i tot, hispànic.
El procés de constitució del magma cultural autòcton fruit
d'aquestes fonts és complex i, per descomptat, és impossible parlar
de la cultura essencial i genuïnament nord-americana sense teñir¬
les presents.
L'espiritual negre neix, doncs, damunt d'aquestes bases i d'un
context històric concret: el de l'evangelització de les masses

d'immigrants negres procedents del negoci de l'esclavatge, en les
dites Convencions, que van proliferar a partir del 1800, primer a

Kentucky i immediatament després a Georgia, les dues Carolina,
Pennsylvània, Tennessee i Ohio.
Eren reunions o trobades presidides per inflamats i, si calia,
agressius predicadors metodistes, presbiterians o baptistes, que
protagonitzaven autèntiques maratons de sermons, pregàries i cants,
les quals arribaven a produir estats de paroxisme d'arrel mística.
Tals trobades duraven quatre o cinc dies i, en elles, els milers
d'assistents sojornaven en tendes i habitacles improvisats. Enmig
de les dures condicions de subsistència en què es movien els
negres, trobaven en el discurs cristià tòpic, però ric en ritual i
emotivitat, el socors d'una religió que els donava l'esperança, no

pas d'un avui feliç, però sí d'un demà, més enllà d'aquesta vida,
totalment distint i igualitari. Tot això mentre s'exaltava l'ideal del
sacrifici i del dolor humà. Com es pot veure, una línia de discurs
ideològic essencialment servidora dels interessos dels explotadors
dels destinataris dels discursos.

L'estructura morfològica de l'espiritual negre és molt simple i es



basa en la repetició de textos, o sigui en l'esquema de cobla, o

tornada, propi de moltes cultures folklòriques. Tot això enriquit
per trets molt específicament característics de la personalitat i
idiosincràsia dels negres africans: sentit del ritme, ingenuïtat,
sentimentalisme, exuberància, do de la improvisació i misticisme
primitiu.
Cal fer la distinció entre «gospel», o cant evangèlic, que remet a
la seva manera als episodis bíblics, i l'espiritual negre, pròpiament
dit, que exposa la filosofia simple del negre i la seva fe en un
futur millor.
Els estudiosos han comptabilitzat prop de 500 espirituals autèn¬
tics, concebuts abans de la guerra civil nord-americana per im¬
provisadors anònims o per grups en un procés d'interacció ínti¬
ma d'arrel espontània.És un material que ha sofert manipulacions
de diversa naturalesa -fins i tot, ha arribat al music-hall-, que han
modificat més o menys substancialment els seus trets més origi¬
nals. Grans artistes com Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson o Marian
Anderson han aportat, també, la seva visió pròpia d'un tot que,

gaudit en el seu estat natural, conté una corprenedora càrrega
emotiva.

Els mateixos títols del recull que se'ns ofereix constitueixen ja petits
poemes altament suggeridors. Sempre sento l'Esperit, Algunes
vegades em sento un fill sense mare, Ciutat anomenada Cel... La
insistència en la majúscula de mots concrets -Esperit, Cel, Aigua-
ajuda a configurar les suggestions d'una profunda, i al mateix temps
simple, dimensió religiosa.
L'entusiasme ingenu i lluminós amb què Simon Estes parla ha¬
bitualment de la Bíblia forma part íntima d'aquest «paisatge» que
he intentat traslladar i, per tant, constitueix una absoluta garantia
de convicció expressiva.

Jaume Comellas



Per questa bella mano

Per questa delia mano,

per quest! vaghi rai, giuro,
mio ben, che mai non ameró che te.
L'aure, le piante i sassi
che miel sospir ben sanno,
a te qual sia diranno
la mia constante fè.

Volgi lieti o fieri sguardi,
dimmi pur che m'odi o m'ami,
sempre acceso ai dolci dardi,
sempre tuo vo che mi chiami,
nè cangiar puó terra o cielo
quel desio che vive in me.

lo ti lascio

10 ti lascio o cara, addio,
vivi più felice e scordati di me.

Strappa pur dal tuo bel core

quell'affetto, quell'amore,
pansa che a te non lice
11 ricordarsi di me.

Ti lascio, addio!

Mentre ti lascio

Mentre ti lascio, o figlia,
in sen mi trema il core,

Ahi, che partenza amara.
Provo nel mio dolore le smanie ed 11 terror.

Parto. Tu piangi!
Oh Dio! Ti chiedo un sol momento.

Mentre ti lascio, o figlia,
in sen mi trema il core.

Ahi, che partenza amara!
Figlia, ti lascio!



Per aquesta bella mà

Per aquesta bella mà,
per aquests bonics raigs, juro,
bé meu, que a tu només estimaré.
Les aures, les plantes, les pedres,
que els meus sospirs prou saben,
et diran quina és
la meva fe constant.

Dóna'm alegres o altius esguards,
digue'm sols que m'odies o m'estimes,
sempre ardent als dolços dards,
sempre teu vols que jo em digui,
ni pot canviar terra o cel
aquest desig que viu en mi.

Et deixo

Et deixo, estimada, adéu.
Viu més feliç i oblida't de mi.
Arrenca també del teu bell cor

aquell afecte, aquell amor.
Pensa que no t'és permès
de recordar-te de mi.

Et deixo, adéu!

Mentre et deixo

Mentre et deixo, oh filla,
al pit em trem el cor.

Ai, quina amarga partença!
Sento en el meu dolor les angoixes i el terror.
Me'n vaig. Tu plores!
Oh Déu! Et demano un sol moment.

Mentre et deixo, oh filla,
al pit em trem el cor.

Eilla, et deixo!
Ai, quina amarga partença!



Oh! Dio che fier tormento!

Ti chiedo un sol momento.

Figlia, ti lascio.
Ahi, che partenza amara!
Oh Dio, che fier tormento!
Ah mi si sppezza il cor.
Parto. Addio. Tu piangi!
Ahi, che partenza amara!
Oh Dio, che fier tormento!

Vier Ernste Gesánge

I

(Prediger Salomo, Kap. 3, 18-22)
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh,
wie dies stirbt, so stirbt er auch,
und haben alie einerlei Odem,
und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh:
denn es ist alies eitel.

Es fâhrt alies an einem Ort;
es ist alies von Staub gemacht,
und wird wieder zu Staub.

Wer weiss, ob der Geist des Menschen aufwarts fahre,
und der Odem des Viehes unterwarts

unter die Erde fahre?

Darum sahe ich, dass nichts bessers ist,
denn dass der Mensch frohlich sei in seiner Arbeit;
denn das ist sein Teil.
Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe,
was nach ihm geschehen wird?

II

(Prediger Salomo, Kap. 4)
Ich wandte mich, und sahe an alie,
die Unrecht leiden unter der Sonne,
und siehe, da waren Trânen derer
die Unrecht litten und hatten keinen Troster,



Oh Déu, quin ferotge turment!
Et demano un sol moment.

Filla, et deixo.
Ai, quina amarga partença!
Oh, Déu, quin ferotge turment!
Ah, se'm parteix el cor!
Me'n vaig. Adéu. Tu plores!
Ai, quina amarga partença!
Oh, Déu, quin ferotge turment!

Quatre cants seriosos

I

(Coh 3, 19-22)
Perquè a l'home li passa com a la bèstia.
Així com aquesta mor, ell mor també,
i tenen tots el mateix alè.

L'home, doncs, no té res més que la bèstia,
perquè tot és vanitat.

Tot va a parar en un lloc,
tot ha estat fet de la pols
i es torna de nou pols.

Qui ho sap que l'esperit de l'home amunt s'enlaira
i l'alè de la bèstia cap avall,
sota la terra, baixa?

Així, doncs, he vist que no hi ha res de millor
que l'home sigui feliç en el seu treball,
ja que aquesta és la seva part.
Perquè, qui el portarà a fer-li veure

què passarà després d'ell?

II

(Coh 4, 1-3)
M'he girat i he mirat tots aquells
que sofreixen la injustícia sota el sol;
i vet aquí que hi havia les llàgrimes dels qui
sofríen la injustícia i no tenien cap consolador



und die ihnen Unrecht tâten, waren zu machtig,
dass sie keinen Troster haben konnten.

Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren
mehr als die Lebendigen, die noch das Leben batten;
und der noch nicht ist, ist besser alle beide,
und des Bòsen nicht inne wind
das unter der Sonne geschieht.

III

(Jesus Sirach, Kap. 41)
O Tod, wie bitter bist du,
wenn an dich gedenket ein Mensch,
der gute Tage und genug hat
und ohne Sorge lebet,
und dem es wohl geht in alien Dingen
und noch wohl essen mag!
Oh Tod, wie bitter bist du!

O Tod, wie wohl tust du dem Dürftigen,
der da schwach und alt ist,
der in alien Sorgen steckt,
und nichts Bessers zu hoffen,
noch zu erwarten hat!
O Tod, wie wohl tust du.

IV

(S. Pauli an die Corinther I., Kap. 13)
Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, und hâtte
der Liebe nicht, so war'ich ein tonend Erz, oder eine klingende
Schelle. Und wenn ich weissagen konnte und wüsste alle Ge-
heimnisse und alle Erkenntnis, und hatte alien Glauben, also, dass
ich Berge versetzte; und hâtte der Liebe nicht, so ware ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gâbe, und liesse mei-
nen Leib brennen, und hâtte der Liebe nicht, so wâre mirs nichts
nütze.

Wir sehen jetzt dutch einen Spiegel in einem dunkeln Worte, dann
aber von Angesicht zu Angesichte. Jetz erkenne ichs stückweise,
dann aber werd ichs erkennen, gleich wie ich erkennet bin. Nun
aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die grosseste unter ihnen.



i els seus opressors eren massa poderosos
perquè poguessin tenir cap consolador.
Llavors vaig lloar els morts, que ja eren morts,
més que els vivents, que encara tenien la vida;
i el qui encara no existeix és millor que tots dos
i no s'adona del mal

que es comet dessota el sol.

III

(Sir 41, 1-2)
Oh mort, que amarga ets,
quan en tu pensa un home
que té bona vida i està satisfet
i viu sense preocupació,
al qual tot li va bé,
i fins i tot pot menjar bé!
Oh mort, que amarga ets!

Oh mort, que bona ets per a l'indigent,
que és feble i vell,
i està molt preocupat
i no té res millor per confiar
ni per esperar!
Oh mort, que bona ets!

IV

(1 Co 13, 1-3. 12-13)
Si parlés les llengües dels homes i dels àngels i no tingués cari¬
tat, seria un bronze que sona o una campaneta que dringa. I, si
pogués profetitzar i conegués tots els misteris i tota la ciència i
tingués tota la fe, de tal manera que transportés muntanyes, i no
tingués caritat, jo no seria res. I, si donés tots els meus béns als
pobres i deixés cremar el meu cos i no tingués caritat, no em serviria
de res.

Ara hi veiem per mitjà d'un mirall en enigma, però llavors hi veurem
cara a cara. Ara conec parcialment, però aleshores coneixeré tal
com sóc conegut. Ara romanen la fe, l'esperança i la caritat, aquestes
tres, però la més gran d'elles és la caritat.

Traducció: Jordi Mas Antó



At the River (Hymn Tune)

Shall we gather by the river,
Where bright angels have trod,
With its crystal tide forever
Flowing by the throne of God.
Yes, we'll gather by the river,
The beautiful, the beautiful river.
Gather with the saints by the river
That flows by the throne of God.

Soon we'll reach the shining river.
Soon our pligrimage will cease.
Soon our happy hearts will quiver
With the melody of peace.

Yes, we'll gather by the river.
The beautiful, the beautiful river.
Gather with the saints by the river
That flows by the throne of God.

The Little Horses (Children's Lullaby Song)

Hush you bye, don't you cry, go to sleep litlle baby.
When you awake, you shall have all the pretty little horses,
Blacks and bays, dapples and grays.
Coach and six-a little horses.

Hush you bye, don't you cry, go to sleep little baby.
When you awake, you'll have sweet cake.
And all the pretty little horses,
A brown and a gray and black and a bay.
And a coach and six-a little horses.
A black and a bay and a brown and a gray
And a coach and six-a litlle horses.

Hush you bye, don't you cry, oh you pretty little baby,
Go to sleep little baby.
Oh - you pretty little baby.



En el riu (Himne)

Ens trobarem al riu,
on han deixat petjades els àngels rutilants
amb la seva eternal marea de cristall

que flueix pel tron de Déu.
Sí, ens trobarem al riu,
al bell i formós riu

ens aplegarem amb els sants,
al riu que flueix pel tron de Déu.

Aviat arribarem al riu brillant,
aviat finirà el nostre romiatge,
aviat els nostres cors feliços s'estremiran
amb la melodia de la pau.

Sí, ens trobarem al riu,
al bell i formós riu.

Ens aplegarem amb els sants,
al riu que flueix pel tron de Déu.

Els cavallets (Cançó de bressol)

Assossega't, no ploris, adorm-te, petit,
en despertar-te tindràs una pila de bells cavallets,
negres i groguencs, clapejats i blancs i negres,
un carruatge i sis cavallets.

Assossega't, no ploris, adorm-te, petit,
en despertar-te tindràs un dolç pastís.
I molts bells cavallets.

Un de foscós i un de blanc i negre; i un de negre i un de groguenc,
un carruatge amb sis cavallets.
Un de negre i un de groguenc; i un de foscós i un de blanc i negre,
i un carruatge amb sis cavallets.

Assossega't, no ploris, el meu nen bonic,
adorm-te, petit,
oh, el meu nen bonic.



«Ching-a-Ring-Chaw» (Minstrel Song)

Ching-a-ring-a ring ching ching,
Ho-a ding-a ding kum lar-kee,
Ching-a-ring-a ring ching ching,
Ho-a ding kum lar-kee.

Brothers gather round, listen to this story,
'Bout the promised land, an' the promised glory.
You don' need to fear.
If you have no money.
You don' need none there.
To buy milk and honey.
There you'll ride in style.
Coach with four white horses.
There the evenin' meal.
Has one two three four courses.

Ching-a-ring-a ring ching ching . . .

Nights we all will dance,
To the harp and fiddle,
"Waltz and jig and prance,
■'Cast off down the middle».
When the mornin' come, all in grand and splendour.
Stand out in the sun, and hear the holy thunder.
Brothers hear me out, the promised land's a-comin'.
Dance and sing and shout,
I hear them harps a-strummin'.

Ching-a-ring ching ching,
ching-a-ring ching ching . . .

Ev'ry Time I Feel de Spirit

Ev'ry time I feel de spirit,
Movin'in my heart, I will pray,

Yes, ev'ry time I feel de spirit,
Movin'in my heart, I will pray.

Upon de mountain, when my Lord spoke.
Out o'his mouth came fire and smoke.



Ching-a-Ring-Chaw (Cançó)

Ching-a-ring-a ring ching ching,
Ho-a ding-a ding kum iar-kee,
Ching-a-ring-a ring ching ching,
Ho-a ding kum lar-kee.

Germans, reuniu-vos, escolteu aquesta història,
sobre la terra promesa, i la glòria promesa.
No cal que tingueu temor
si no teniu diner;
allí no fa pas falta
per comprar llet i mel.
Allí cavalcareu elegantment
en carruatges amb quatre cavalls blancs.
Allí el sopar
és fet d'un, dos, tres, quatre plats.

Ching-a-ring-a ring ching ching...

De nit tots ballarem
al so de l'arpa i del violí.
Ballarem el vals i la giga i farem saltirons:
«Que comencin els del mig».
Quan arribi el dia, amb la seva grandesa i esplendor,
ens posarem al sol i sentirem el tro celestial.
Germans, escolteu, arriba ja la terra promesa.
Danseu, canteu i crideu,
sento el so de les cordes i les arpes.

Ching-a-ring-a ring ching ching,
ching-a-ring-a ring ching ching...

Cada cop que jo senti l'esperit

Cada cop que jo senti l'esperit
moure's en el meu cor, resaré.
Sí, cada cop que jo senti l'esperit
moure's en el meu cor, resaré.
A la muntanya, quan el Senyor parlà,
foc i llum eixiren de la seva boca.



Ev'ry time I feel de spirit . . .

An'all aroun'me look so fine,
Ask-a my Lord, if all was mine.

Ev'ry time I feel de spirit . . .

There ain't but one train on this here track
it runs to Heaven, and it don't run back.

Ev'ry time I feel de spirit . . .

Sometimes I Feel like a Motherless Child

Sometimes I feel like a motherless child,
A long ways from home.
True believer,
A long ways from home.

Sometimes I feel like I'm almos' gone.

Way up in de heab'nly Ian',
True believer.
Way up in de heab'nly Ian'.

Sometimes I feel like a motherless child,
A long ways from home.

Joshua Fit de Battle of Jericho

Joshua fit de battle of Jericho, Jericho, Jericho,
Joshua fit de battle of Jericho,
And de walls come tumbling down.

You may talk about yo' ding of Gideon,
Talk about yo' man of Saul,
Dere's none like good old Joshua
At de battle of Jericho.

Joshua fit de battle of Jericho . . .

Up to de walls of Jericho,
He marched with spear in hand:
«Go blow dem ram horns», Joshua cried,
«Kase de battle am in my hand».



Cada cop que jo senti l'esperit...

Tot allò que m'envolta és tan formós
que demano al Senyor, si tot això fos meu.

Cada cop que jo senti l'esperit...
Només hi ha un tren, en aquesta vida,
Que ens mena al cel, i no torna.

Cada cop que jo senti l'esperit...

De vegades em sento com un nen sense mare

De vegades em sento com un nen sense mare,
lluny de casa,
un veritable creient,
lluny de casa.

De vegades jo sento que gairebé he arribat,
allà dalt, a la terra celestial,
un veritable creient,
allà dalt, a la terra celestial.

De vegades em sento com un nen sense mare,
lluny de casa.

Josuè va lluitar a la batalla de Jericó

Josué va lluitar a la batalla de Jericó, Jericó, Jericó,
Josuè va lluitar a la batalla de Jericó
i les muralles s'esfondraren.

Ja podeu parlar del vostre rei Gedeó,
ja podeu parlar del vostre home Saül,
no hi ha pas ningú com el bon i vell Josuè,
a la batalla de Jericó.

Josuè va lluitar a la batalla de Jericó...
Fins a les muralles de Jericó
va córrer amb la llança a la mà;
«Feu sonar les trompes de banya de moltó», Josuè va cridar,
«perquè la batalla és a les meves mans».



Joshua fit de battle of Jericho . . .

Den de lamb ram sheep horns begin to blow,
Trumpets begin to sound,
Joshua commanded de chillen to shout.
And de walls come tumbling down.

Joshua fit de battle of Jericho . . .

City called Heaven

I am a poor pilgrim of sorrow,
tossed in this wide world alone.
No hope have I for tomorrow.
I've started to make Heaven my home.
Sometimes I am tossed and driven Lord,
Sometimes I don't know where to roam.

I've heard of a city called Heaven, ,

I've started to make Heaven my home.

My mother has reached that pure glory,
my father's still walking in sin.
My brother and sister won't own me,

because I'm trying to get in.
Sometimes I am tossed and driven Lord,
sometimes I don't know where to roam.

I've heard of a city called Heaven,
I've started to make Heaven my home.

Wade in the Water

Wade in the water. Wade in the water children.
Wade in the water.

God's goin' to trouble the water.

See that band all dressed in white,
God's goin' to trouble the water.
The leader looks like the israelite,
God's goin' to trouble the water.



Josué va lluitar a la batalla de Jericó...

Aleshores començaren a sonar les trompes de banya de moltó,
les trompetes començaren a sonar;

Josuè va manar als nens que cridessin
i les muralles s'esfondraren.

Josuè va lluitar a la batalla de Jericó...

Una ciutat anomenada cel

Sóc un pobre pelegrí afligit,
abandonat i sol en aquest món.
En mi no hi ha esperança del demà,
he començat a fer del cel la meva llar.
De vegades se'm sacseja, de vegades se'm porta, Senyor,
de vegades no sé per on vagar.
He sentit parlar d'una ciutat anomenada cel,
he començat a fer del cel la meva llar.

La meva mare ha assolit aquesta pura glòria,
el meu pare encara camina en pecat.
El meu germà i la meva germana no em reconeixen
perquè provo d'entrar.
De vegades se'm sacseja, de vegades se'm porta, Senyor,
de vegades no sé per on vagar.
He sentit parlar d'una ciutat anomenada cel,
he començat a fer del cel la meva llar.

Travesseu l'aigua

Travesseu l'aigua, travesseu l'aigua, nois,
travesseu l'aigua,
que Déu és a punt d'enterbolir les aigües.

Mireu aquest grup, tot vestit de blanc,
Déu és a punt d'enterbolir les aigües.
El cabdill sembla l'Israelita,
Déu és a punt d'enterbolir les aigües.



Wade in the water. Wade in the water children

See that band all dressed in red,
God's goin' to trouble the water,
It looks like the band that Moses lead,
God's goin' to trouble the water.

Wade in the water. Wade in the water children .



Travesseu l'aigua, travesseu l'aigua, nois.

Mireu aquest grup, tot vestit de roig.
Déu és a punt d'enterbolir les aigües.
Sembla el grup comandat per Moisès,
Déu és a punt d'enterbolir les aigües.

Travesseu l'aigua, travesseu l'aigua, nois.

Traducció: Bruce Duhigg



Simon Estes al Liceu
(L'ordre que figura en aquesta relació és el següent: personatge,
obra, director, altres intèrprets principals, temporada i nombre de
representacions que cantà Simon Estes)

Filipo II iDon Cario)-. Charles Vanderzand. Montserrat Caballé, Elena
Obraztsova, Josep Carreras, Joan Pons, Victor von Halem. (1981-
82, 1 representació)

Amfortas (.Parsifal). Franz-Paul Decker. Eva Randova, Spas
Wenkoff, Hans Sotin, Josef Dene. (1982-83, 3 representacions).

Hollander (Der fliegende Hollander). Georg Alexander Albrecht.
Gwyneth Jones, Marita Dübbers, Peter Meven, Gerd Brenneis, Aldo
Baldin (1983-84, 4 representacions).

Amonasro (Aida). Carlo Franci. Natalia Troitskaia, Elena Obrazt¬
sova, Carlo Cossutta, Bonaldo Giaiotti, Luigi Roni. (1983-84, 3
representacions).

Amfortas (Parsifal). Uwe Mund. Eva Randova, Peter Hoffmann,
Kurt Moll, Anthony Raffell (1988-89, 5 representacions).

Wotan (Die Walküré). Uwe Mund. Johanna Meier/Gwyneth Jones,
Nadine Secunde, Marjana Lipovsek, Robert Schunk, Matti Salmi-
nen. (1990-91, 5 representacions).

Jochanaan (Salome). Antoni Ros Marbà. Eva Marton, Fiorenza
Cossotto, Manfred Jung, Kurt Streit. (1991-92, 1 representació).



Discografia de Simon Estes

òperes completes
Georges Bizet: Carmen (Escamillo). Dir.: Seiji Ozawa.
Frederick Delius: Koanga (Rangwan). Dir.: Sir Charles Groves.
Wolfgang A. Mozart: Idomeneo (Veu de Neptú). Dir.: Nikolaus
Harnoncourt.

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila (Gran sacerdot). Dir.: Sir
Colin Davis.

Giuseppe Verdi: Oberta, Conte de San Bonifacio. Dir.: Zoltán Pesko.
Don Carlo (Un frare). Dir.: Carlo Maria Giulini.

Richard Wagner: Der fliegende Hollander (Hollander). Dir.:
Woldemar Nelsson. Parsifal (Amfortas). Dir.: James Levine.

Altres obres completes
Ludwig van Beethoven: Simfonia núm. 9. Dir.: Sir Colin Davis.
Simfonia núm. 9. Dir:. Carlo Maria Giulini.
Hector Berlioz: Roméo et Juliette. Dir:. Riccardo Muti.
Gabriel Fauré: Requiem. Dir.: Sir Colin Davis.
Georg Friedrich Handel: Judas Macabeus.The Messiah. Dir.: Sir
Colin Davis.

Joseph Haydn: Harmoniemesse. Dir.: Leonard Bernstein
Gustav Mahler: Simfonia núm. 8. Dir.: Lorin Maazel.
Wolfgang A. Mozart: Requiem. Dir.: Carlo Maria Giulini.
Igor Stravinsky: Histoire du Soldat. Dir.: Pierre Boulez.
Giuseppe Verdi: Requiem. Dir.: Carlo Maria Giulini.

Altres enregistraments
George Gershwin: Porgy and Bess (Porgy). Selecció. Dir.: Leonard
Slatkin.

Giuseppe Verdi: Recital d'àries.
Richard Wagner: Escenes per a baríton. Dir.: Heinz Fricke.
Recital d'espirituals negres. Selecció del musical King

Biografies i discografia: Pau Nadal
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' IBERIA: Patrocinador de la Tem¬

porada de Opera del Teatro del
Liceo de Barcelona.

IBERIA colabora con ei

teatro del Liceo en esta

teirtporada de Opera! Es
nuestra manera de dar alas

al Arte. Y a la cultura.



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: ^Ii t ('cy^2ooo

Disseny: Carmelo Hernando



FUN DACIÓ
(.RAN T E A T R F DEL

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
BUEET 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

Concert José van Dam
Director d'orquestra: Marc Soustrot

Obres de Charles Gounod, Jules Massenet, Wolfgang A. Mozart,
Jacques Offenbach, Gioacchino Rossini i Giuseppe Verdi
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

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

La Traviata
Giuseppe Verdi

Verónica VUlarroel (9, 12, 15, 18 i 20)/Stephanie Friede (11, 14 i
17), Keith Olsen (9, 12, 15, 18 i 20)/Vincen2o 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 Castillón, 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

Recital Katia Ricciarelli

Piano: Vincenzo Scalera

Obres d'Alfredo Catalani, Francesco Cilèa, Geog Friedrich Handel,
Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Francesco Paolo Tosti i

Antonio Vivaldi

Dimarts, 7 d'abril, 21h., funció núm. 77, torn B
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