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Programa

Wolfgang A. Mozart Don Giovanni
(1756-1791) Obertura

Mentre ti lascio (K. 513)

Le nozze di Figaro
Obertura

Non più andrai, farfailone
amoroso

Aprite un po' quegli occhi

Don Giovanni

Madamina! il catalogo è questo

Gioacchino A. Rossini

(1792-1868)

Charles Gounod

(1818-1893)

Jacques Offenbach
(1819-1880)

Jules Massenet
(1842-1912)

Guillaume Tell
Obertura

Sois immobile

Faust

Fragment del ballet
Sérénade de Méphisto

Les contes d'Hoffmann
Scintille, diamant

Thaïs

(solo de violí: Jaume Francesch)

Voilà donc, la terrible cité

Giuseppe Verdi Don Carlo
(1813-1901) Elle ne m'aime pas

Director d'orquestra Marc Soustrot
Violí concertino Jaume Francesch
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José van Dam

José van Dam va néixer a Brussel·les, en una família sense cap
tradició musical ni artística (el seu pare era fuster). Un amic de
la família, però, escoltà José, quan tenia onze anys, i va dir als
seus pares que el noi tenia qualitats i podria cantar en públic. Des
d'aquest moment va rebre tot el suport dels seus pares, ingresa
en un cor i començà l'estudi del piano i del solfeig. Als tretze anys
va conèixer el professor Frédéric Anspach, del Conservatori de
Brussel·les, el qual vigilà el canvi de veu del futur cantant i, poc

després, fou el seu professor al Conservatori, on es diplomà l'any
I960.
En acabar els estudis, va prendre part als concursos tradicionals
de París, Lieja i Ginebra i en tots ells guanyà el primer premi. També
guanyà un concurs de la televisió francesa i això motivà que l'Òpera
de París li oferís un contracte com a membre de la companyia,
en la qual debutà, molt jove, l'any 1961, amb Les Troyens (un any
abans ja havia interpretat el Don Basilio de II barbiere di Sivi-
glia, a Lieja). Cantà molts papers petits a l'Òpera i a l'Òpera Cò¬
mica de París, al costat d'altres més importants com Angelotti
(Tosca), Colline o Marcello (La Bobèmé) i Escamillo (Carmen), fins
que, l'any 1964, guanyà el concurs de Ginebra, on l'any 1967 va

pendre part en l'estrena de La mère coupable de Darius Mil-
haud. Durant aquests anys cantà per primera vegada al Eestival
d'Ais de Provença (Orador de Die Zauberflôte, l'any 1965). A
Ginebra, féu un treball molt profitós sota la direcció de Herbert
Graf i Lofti Mansouri.

L'any 1967, gràcies a Gustav Rudolf Sellner i Lorin Maazel, entrà
a formar part de la Deutsche Oper de Berlín, a la qual pertanyé
fins l'any 1973. Hom pot dir que allí començà la carrera interna¬
cional i interpretà per primera vegada dues de les seves grans
creacions: Leporello (Don Giovanni) i Don Alfonso (Cosífan tutté).
Malgrat que debutà a l'Òpera de Viena l'any 1970 amb Lepore¬
llo, Escamillo és el personatge dels seus grans debuts dels anys
setanta: Òpera de San Erancisco (1970), Scala de Milà (1971), Covent
Garden de Londres (1973) i Metropolitan de Nova York (1975).
De seguida esdevé un artista habitual al Festival de Salzburg (el
de Pasqua i el d'estiu), on ha cantat personatges com Figaro,



Jokanaan {Salomé), Coppelius, Dapertutto, Doctor Miracle {Les
contes d'Hoffmann), Rocco, Don Fernando {Fidelio), Amfortas
{Parsifal), l'Holandès {Der fliegende Hollander), etc.; moltes
vegades fou dirigit per Herbert von Karajan, que el féu un dels
seus cantants predilectes.
L'any 1973 tornà on va començar la carrera, l'Òpera de París, i
ho féu amb tots els honors, com a protagonista d'una versió in¬
oblidable de Le nozze di Figaro, dirigida per Sir Georg Solti, que
inaugurà el brillant període comandat per Rolf Liebermann (fi¬
guraven en el repartiment, entre altres, Gundula Janowitz, Mire-
11a Freni, Frederica von Stade i Gabriel Baquier). Les actuacions
de van Dam als teatres més importants del món se succeeixen una
darrera l'altra. Retornà al Metropolitan amb Colline, L'Holandès,
Wozzeck, Figaro i Jokanaan, i a la Scala amb Figaro i Leporello
(inauguració de la temporada 1987-88, amb la direcció de Riccardo
Muti). Cal destacar també la seva molt valuosa col·laboració en

el rellançament del teatre de La Monnaie de Brussel·les, la seva
ciutat natal, sota la direcció de Gérard Mortier.
Tot seguint, potser, l'opinió d'un doctor que a la seva pregunta
«¿Quins són els papers més perillosos per a la veu?», respongué
«Aquells que et fan por», José van Dam ha estat molt prudent a
l'hora d'incorporar nous papers al seu repertori, però no ho ha
deixat de fer mai i sempre ho ha fet amb intel·ligència. Així, avui
interpreta els més grans personatges de l'art líric per a la seva corda:
Falstaff, Simon Boccanegra, Filippo II {Don Cario), Don Gio¬
vanni, els quatre «dolents» de Les contes d'Hoffmann, Boris Go-
dunov, Hans Sachs {Die Meistersinger von Nüremberg), Amfor¬
tas {Parsifal), l'Holandès {Der fliegende Hollander), Jokanaan
{Salomé), Méphisto {Faust i La damnation de Faust), Golaud
{Pelléas et Mélisande), Guillaume Tell, Wozzeck, etc. L'any 1983
estrenà el paper principal de Saint François d'Assise d'Olivier
Messiaen, a l'Òpera de París. Ha assolit també un prestigi idèntic
com a intèrpret de concert, oratori i Lied, amb un repertori molt
ampli (Bach, Mozart, Verdi, Brahms, Mahler, Bruckner, Mendels¬
sohn, Poulenc, etc.).
Ha col·laborat sovint amb els directors d'orquestra més importants,
amb la major part dels quals també ha enregistrat molts discs:
Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Sir Georg Solti, James Levine,



Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Riccardo Muti, etc. També ha interpretat
alguns films, entre els quals Don Giovanni, amb Losey (1978), Babel
Opera, amb Delvaux, i Le Maître de musique, amb Gérard Cor-
biau (1988).

L'any 1974 la ciutat de Berlin li atorgà el títol de Kammersânger.
També ha aconseguit molts premis internacionals per les seves
actuacions escèniques i pels seus enregistraments; per exemple,
l'any 1974 el Premi de la Crítica Musical Alemanya, el 1976 la
Medalla d'Or de la Premsa Belga, el 1979 el Gran Premi de
l'Acadèmia Francesa del Disc, el 1980 l'Orfeu d'Or de l'Acadèmia
Lírica Francesa i el 1985 el Premi dels Crítics Europeus per la seva

interpretació de Saint François d'Assise a París.
El mes de juny de 1990 actuà per primera vegada a Barcelona,
en aquest Gran Teatre del Liceu, amb l'òpera d'Offenbach Les contes
d'Hoffmann, en la qual interpretà els papers de Lindorf, Coppelius,
Dapertutto i Doctor Miracle.
Com diu Helena Matheopoulos en el seu llibre Bravo, «José van

Dam, un cantant refinat, intel·ligent i immensament musical,
combina una sensibilitat exquisida amb un temperament artístic
reflexiu i profund, i una de les veus de baix-baríton més belles
d'avui; càlida, suau, ben arrodonida i, com la descriu "Gramo¬
phone", forta, expressiva, subtilment ajustada, realment un baix-
cantant amb una extensió alta de baríton notable. La força dramàtica
de les seves interpretacions es veu realçada per un sentit
d'economia i sobrietat, en l'antic sentit grec d'aquests mots, que
li permet, fins i tot, mantenir les passions més intenses i extremes
dins els límits del bon gust. Aquest sentit innat de la mesura i del
ritme, que assegura que l'impacte màxim en les seves interpre¬
tacions estigui sempre reservat al veritable clímax de l'obra, és
tan característic de van Dam com el seu menyspreu per la piro¬
tècnia barata que cerca només l'aplaudiment».
Avui, José van Dam creu que per interpretar un paper, a més d'allò
que li va dir el doctor esmentat, «no tenir-li por», és necessari, també,
estimar-lo... Un punt més per fer una carrera, com la seva, no tan
sols amb la veu, sinó també amb intel·ligència, amb sensibilitat i
amb allò que ell tan recomana als joves, «paciència»



 



Marc Soustrot

Marc Soustrot va néixer a Lió l'any 1949 i és considerat com un
dels principals directors de la seva generació. Estudià a Lió i a
París i els anys 1974 i 1975 aconseguí els primers premis dels
concursos de Londres i de Besançon. De 1974 a 1976 fou assis¬
tent d'André Previn a l'Orquestra Simfònica de Londres i, quan
tornà a França, fou nomenat segon director i -dos anys després
(1978)- director musical de l'Orquestra Filharmònica de la Regió
de Loira. Des de 1986, ha estat també director artístic de l'Òpera
de Nantes. Amb l'Orquestra de la Regió de Loira ha enregistrat
discs que han aconseguit importants guardons i ha actuat als
diferents canals de la Televisió Francesa.

L'any 1989, els crítics francesos li concediren el Premi Claude
Rostand, per la seva direcció de l'òpera Lulu a Nantes. També fou
nomenat Officier des Arts et Lettres.

Ha dirigit concerts i òperes a París, Londres, Nova York,Tokio,
Boston, Toronto, Milà, Oslo, Bucarest, Zuric, Manchester, Monte-
Carlo, San Francisco, Ginebra, Bonn, Sòfia, Bergen, Jerusalem,
Sidney, Melbourne, Bregenz, Granada, etc.; en concert, ha diri¬
git solistes com Régine Crespin, Janet Baker, Pascal Rogé i Paul
Tortelier.

L'any 1991 destacaren els seus èxits amb la Filharmònica
d'Fstrasburg (obres de Prokofiev i Ravel) i al Festival de Bregenz
(amb l'òpera Carmeri). Aquest any també enregistrà, amb
l'Orquestra de Loira, un CD amb obres de Chausson i Poulenc.
També ha dirigit concerts per a la ràdio i la televisió, a Radio France,
BBC, Ràdio-Televisió de la Suisse Romande, ORF, RAI, Noruega,
Austràlia, etc. La seva discografia inclou música d'òpera i simfònica,
amb intèrprets com Nicolai Gedda, Mady Mesplé, Maurice André,
el seu germà Bernard Soustrot (trompeta) i altres. Enguany diri¬
geix per primera vegada a Barcelona.



Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu

Des de la creació del Consorci del Gran Teatre del Liceu, la nor¬
malització de l'Orquestra, així com el millorament de la seva ca¬

tegoria simfònica, han estat propòsits principals en els plans de
la nova etapa del Teatre. El treball que portà a terme el seu primer
Director Titular, el mestre Eugenio M. Marco, donà ràpidament
els bons fruits d'una memorable representació de Lohengrin, òpera
amb la qual el Consorci iniciava la seva gestió en la Temporada
1981-82.
Insistint en aquell propòsit, l'Orquestra ha mantingut una línia de
superació que li ha permès d'assolir un alt nivell de conjunció,
havent-se efectuat una àmplia renovació dels instrumentistes i una
notable modernització de la dotació d'instruments.
Un fet molt important en la renovació de l'Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu fou la contractació, el mes de març de
1987, del mestre austríac Uwe Mund en qualitat de Director Titu¬
lar de l'Orquestra. La seva presència és el resultat de l'èxit obtin¬

gut en la direcció de diferents òperes i en la inauguració de la
Temporada 1985-86 amb l'estrena a Espanya de l'òpera Mases und
Aran d'Arnold Schônberg. A partir de la seva incorporació al Teatre,
un dels seus principals objectius ha estat dotar l'Orquestra d'un
repertori simfònic (Bach, Montsalvatge, Txaikovski, Mussorgski,
Mahler, Mozart, Brahms, Bruckner) a fi de donar-li un nou pro¬

tagonismo.
Diferents directors invitats han treballat en el decurs d'aquests anys
amb l'Orquestra Simfònica, i també amb el Cor, del Gran Teatre
del Liceu, entre els quals cal citar els mestres Albrecht, Decker,
Gatto, Gandolfi, Hollreiser, Kulka, Nelson, Perick, Rennert, Ru-
del, Steinberg, Weikert, Schneider, Varviso, Maag i Neumann.
Les actuacions a Madrid del Cor i l'Orquestra (Teatro Real, Pala¬
cio Real) han estat èxits dels quals la crítica en féu ressò lauda¬
tori, tal com succeí en les actuacions a les Arenes de Nîmes i al
Teatre de l'Òpera de Ludwigshafen. Conjuntament amb el Cor,
efectuà la presentació a París amb Lucrezia Borgia, que fou acollida
amb gran èxit.



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

quiere experimentar esta sensación, tiene dos opciones:

comprar todas las butacas del aforo o tener un

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

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

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

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

auténticas noches de estreno.

CA PIONEER'
The Art of Entertainment



De Mozart al repertori francès
Mozart, un geni en totes les facetes de la música

Si la genialitat del compositor de Salzburg, en tots els camps de
la música, ja era evident, aquest any, amb la celebració del bi-
centenari de la seva mort, els mitjans de comunicació ens ho han
fet més palès. Aquesta diversificació de la seva producció es produí
des de l'inici de la seva precoç carrera: així, el 1761 escrivia les
primeres composicions, un minuet i un trio, a finals de 1764 creava
la primera simfonia i el 1767 la primera òpera. Entre una gran
varietat de gèneres, era habitual, a l'època, que els compositors
escrivissin «àries de concert», que s'intercalaven en altres òperes,
en vetllades musicals o en espectacles teatrals; aquest és el cas
de «Mentre ti lascio», una escena de comiat de Dario, que fou escrita
per a una «opera seria». Com a compositor d'òperes, Mozart va
crear obres genials, entre les quals es poden destacar Don Gio¬
vanni i Le nozze di Figaro. La primera fou estrenada, al Teatre
de Praga, el 29 d'octubre de 1787; pertany al gènere del «dramma
giocoso» i està basada en un llibret italià de Lorenzo da Ponte,
sobre l'obra de Tirso de Molina, que ja des de la seva publicació
va excitar l'interès dels músics; però ningú com Mozart no va

aconseguir una obra tan completa, ja que, amb l'ajut de da Pon¬
te, va copsar el caràcter de l'obra, que ja queda desenvolupat des
de l'obertura, plena de força i, al mateix temps, de subtilitat. Encara
que el protagonista és el cavaller llibertí, el personatge de Lepo-
rello resta molt ben definit i serveix de contrapès al del seu amo,

pel seu caràcter cínic però poruc; la seva personalitat ja és ben
clara des de l'entrada, mentre espera Don Giovanni, com també
ho és el seu tarannà en l'ària «Madamina! il catalogo è questo»,
en la qual el criat explica la manera d'actuar del seu senyor.
Le nozze di Figaro va significar el començament de la col·laboració
entre da Ponte i Mozart, en un moment en què el compositor,
des de l'estrena de El rapte en el serrall, no havia trobat l'obra
adient. Està basada en Le mariage de Figaro, ou la folle journée,
segona part de la trilogia escrita per Beaumarchais. És una obra
molt ben estructurada i els personatges estan molt ben definits;
aquí també es produeix un cert contrapès entre el comte Alma-
viva, que vol restaurar el «dret de cuixa», i el criat, més llest que



la fam, que vol salvar el seu honor. L'ària "Non più andrai farfa-
llone amoroso» que tanca el primer acte aconseguí un èxit tan gran

que Mozart la va incloure en el darrer acte de Don Giovanni, a
l'escena del sopar; és un fragment alegre i desimbolt, en el qual,
després de la seva primera victòria sobre el Comte, Figaro explica
a Cherubino el seu camí vers la glòria militar. En el quart acte
Figaro, que creu que Susanna l'enganya, explica,en l'ària «Aprite
un po'quegli occhi», com han d'actuar els homes per tal d'evitar
que això passi; és una ària molt inspirada, que compta, a més,
amb un suport orquestral modèlic, en el qual s'inclou la trompa,
com a referència a les banyes de l'home enganyat.

El triomf, en vida, de Rossini
Rossini no sols va triomfar en vida, sinó que es permeté el luxe
de retirar-se als trenta-set anys, quan encara li quedaven trenta-
nou anys més de vida. Les raons d'aquest prematur retir poden
ser interpretades com a por a perdre la fama i els llorers aconse¬

guits, si no millorava la postrera producció, cosa difícil, si tenim
en compte el nivell aconseguit anteriorment.
Als setze anys, va compondre la primera òpera, Demetrio e Po-
libio, que no estrenà fins al 1841, després de l'èxit aconseguit amb
l'obra següent. La cambiale di matrimonio, el 1810. Els anys

posteriors foren de composició fecunda; destaquen, el 1813,
Tancredi i L'italiana in Algeri; més tard, II turco in Italia-, el 1816,
estrenà l'obra que li ha donat més fama i ha mantingut el seu nom
-amb el menyspreu injust d'altres composicions- fins fa poc temps,
II barbiere di Siviglia. L'any següent va escriure La gazza ladra
i La Cenerentola-, més tard, durant l'etapa napolitana, va com¬

pondre una sèrie d'òperes, l'última de les quals fou Zelmira (1822).
En esclatar la revolució a Nàpols, es refugià a Viena, on conegué
un altre gran mestre, Beethoven. El 1823, estrenà a Venècia Se-
miramide, sense massa èxit, segurament per la llarga durada de
l'òpera; finalment, després de viatjar per Europa i de triomfar a

Londres, arribà a París, on s'instal·là i escriví un seguit d'òperes
(algunes de les quals eren noves versions d'obres anteriors, mentre

que altres foren especialment escrites per al públic francès); restà
totalment integrat en la societat parisenca, en la qual triomfà, fins que,
el 1829, estrenà l'obra que fou el seu testament operístic.



Guglielmo Tel! està escrita sobre un llibret de V. J. Étienne de Jouy
i d'Hippolyte L. F. Bis, basat en un drama de Johann Ch. Friedrich
Schiller; s'estrenà a l'Académie National de Musique de Paris. S'hi
desenvolupa la vida del llegendari heroi suís, que tant va lluitar,
davant l'opressor, per la llibertat de la seva pàtria. Aquesta obra
permet de constatar que la genialitat no té fronteres i que aquell
qui fou el rei de l'-opera buffa» podia compondre -com ja havia
fet abans i ara ho reafirmava- una gran «opera seria», en la qual
hom no sap si admirar més la densitat dramàtica, la bellesa i la
inspiració de les melodies o la subtilesa dintre de la dificultat del
cant.

L'ària «Sois immobile» -que és precedida d'un recitatiu, indispen¬
sable per donar caràcter al fragment- és el cant d'un pare al seu
fill, quan, per ordre del tirà, ha de llançar una fletxa a una poma
col·locada sobre el cap del jove; es tracta d'una ària d'amor paterno-
filial, plena de subtilesa, dolçor i expressivitat.

Charles Gounod o el misticisme religiós
Nascut a París el 17 de juny de 1818, la seva mare, excel·lent
pianista, l'orientà vers l'afició de la música i li va donar les pri¬
meres lliçons. Més tard, amplià els estudis al Conservatori de la
seva ciutat, on tingué per mestres Halévy, Lesueur, Bertón i Paër.
Ja des d'aleshores s'inclinà cap a la música religiosa, a la qual
retornà, a la fi de la seva vida. L'any 1837 aconsegueix el segon
Premi de Roma i, dos anys més tard, el primer, amb la cantata
Fernando, abans de la qual havia estrenat la Gran Missa-, més tard
va compondre el Requiem, que va merèixer l'admiració de Men¬
delssohn; tot i això, els seus estudis li van permetre un gran co¬
neixement de Bach, Mozart, Beethoven i, també, de Palestrina,
uns coneixements que van ser importants per al desenvolupament
de la seva carrera. Quan va tornar a París, tenia la intenció de
seguir la carrera eclesiàstica, però el destí s'interposà en la per¬
sona de Madame Viardot, la quai 11 demanà que li compongués
una òpera; és possible que Gounod acceptés aquest oferiment per
demostrar que dominava tots els gèneres; així sorgí Sapbo, que es
pot considerar en la concepció oposada a la que estava de moda
a París, és a dir la de Meyerbeer, notablement ampul·losa, men¬
tre que la de Gounod era més senzilla. Malgrat que l'estrena va



ser poc brillant, el compositor no es desanimà i, mentre és no¬
menat director d'Orpheum i estrena obres religioses, prepara la
seva obra més famosa, -basada en la primera part de l'obra
de Goethe-, que s'estrenà el 19 de març de 1859 i deixà els oients
sorpresos a causa del seu estil, fonamentalment diferent del de
l'època, però que va fer triomfar l'òpera.
La producció posterior de Gounod no arribà a aconseguir un èxit
semblant i només Romeo et Juliette tingué un bon acolliment,
gràcies a l'estil colorista del compositor. Després del poc èxit de
la seva darrera òpera, El tributo de Zamora, decidí de tornar, com

ja s'ha dit, a la música religiosa, que no abandonà fins a la seva

mort, encara que no ha tingut el ressò que mereixia pel seu mis¬
ticisme melòdic -que aprengué de Palestrina- i per l'elegància de
la seva concepció.
El mite de recuperar la joventut ha estat sempre entre els desigs
de l'home, no tan sols dels científics sinó també dels poetes,
sobretot dels poetes romàntics; l'obra de Goethe que recull aquest
mite ha passat a la posteritat i fou el punt de partida dels llibre-
tistes Michel Carré i Jules Barbier. Després de pactar amb Mefistofele
el retorn a la joventut i la conquesta de Marguerite, Faust acon¬

segueix els seus desigs, però la deshonra de la noia li encén els
remordiments, un fet al qual el diable intenta restar importància;
en marxar el protagonista, canta una serenata, acompanyat pels
constants pizzicati de la corda.

Offenbach: del món de l'opereta al de l'òpera
Nascut a Colònia, en la comunitat jueva, va passar a viure a Pa¬
rís, on estudià al Conservatori; més tard, fou violoncel·lista de
l'Opéra Comique i Mestre de Capella en el Teatre Francès. L'opereta
fou el gènere que el va fer famós i els seus motius més freqüents
foren la caricatura de la vida parisenca del Segon Imperi o, tam¬
bé, la temàtica mitològica. L'obra que li donà més renom va ser,

però, la seva única òpera. Les contes d'Hoffmann, basada en un
llibret de Jules Barbier, que reuneix alguns dels contes de Floff-
mann, adaptats amb personatges diferents, que conserven, no
obstant, una forma d'actuació comuna amb el context original.
L'ària de Dapertutto, ■■Scintille, diamant», correspon a l'acte de
Venècia, en el qual Hoffmann s'enamora de Giulietta, però és



vençut pel primer, que -ric com és- canta les excel·lències del
diamant per poder realitzar les seves conquestes.

s r»it)í)''íiii3 ■ S()aldii;^'iiti. lílvmpid.

Els personatges de Zes contes d'Hoffmann (1881, Opéra-Comique)



L'encisadora especialitat de Jules Massenet
Claude Debussy digué, parlant de Massenet: «La seva influència
en la música contemporània és claríssima»; i també: «Es descobreix
de seguida que la música no fou, per a Massenet, la veu uni¬
versal que van sentir Bach i Beethoven, sinó més aviat una enci¬
sadora especialitat (...) Els seus companys no li perdonaren aquesta
facultat de complaure i d'agradar, la qual, parlant amb propietat,
és un do. S'ha de reconèixer que aquest do no és pas indispen¬
sable en l'art, com es demostra amb Johann Sebastian Bach, el
qual no agrada en el sentit de Massenet. ¿S'ha dit alguna vegada
que les modistes taral·legin la Passió segons sant Mateul No. En
canvi, és prou coneguda la popularitat de Manon i de Werther. No
ens enganyem, aquesta és una fama encisadora, envejada secre¬
tament per més d'un d'aquests grans puritans, que no vivifiquen
el seu cor més que amb el respecte, una mica elaborat, dels ce¬
nacles».

Crec que aquestes paraules d'una persona tan llunyana expres¬
sen de forma clara allò que és la música de Massenet, la que li
va permetre, en vida, de gaudir d'una celebritat, mitjançant l'èxit
de les seves obres, entre les quals només les abans esmentades
s'han mantingut en el repertori (algunes altres, com Thaïs, es
representen esporàdicament, malgrat els seus valors, avui menys

apreciats).
Aquesta òpera es basa en una novel·la d'Anatole Erance, que conta
la història d'una cortesana egípcia, convertida per l'anacoreta
Athanael. La coneguda «Meditació» per a violí solista i arpa serveix
de transició entre les escenes de l'acte tercer, en l'evolució entre
la conversió de Thaïs i els dubtes que assetgen Athanael. L'ària
d'aquest, «Voilà donc, la terrible cité», correspon al segon quadre
del primer acte, en què l'anacoreta es prepara per visitar la pe¬
cadora.

La «Grand Opéra» francesa de Giuseppe Verdi
La història de la música és un procés acumulatiu, però aquest procés
serà més o menys ràpid com a conseqüència de la qualitat de les
aportacions que es produeixin; l'òpera italiana va començar de
manera molt brillant i, després, va tenir tres pilars bàsics, cadas¬
cun en el seu estil, que revolucionaren i cimentaren l'evolució



posterior: Bellini, Rossini i Donizetti. Ells van preparar el camí de
Giuseppe Verdi i ho feren tot desenvolupant els esquemes me¬
lòdics i millorant la instrumentació. Paral·lelament a tot això, la
música també seguia el seu camí en altres indrets: el mateix any
naixia Wagner i, el 1824, Beethoven estrenà la Novena Simfonia.
El món musical tingué la fortuna de l'existència d'aquests genis,
que marcaren amb lletres d'or els annals de la música.
La primera etapa del compositor fou un període molt difícil, que
es correspon a allò que ell mateix va anomenar «anni di galera».
Després de l'estrena de la seva primera òpera, Oberto, conte di
san Bonifacio, l'any 1839, amb un cert èxit, fracassà en la sego¬

na, Un giorno di regno, preparada en unes circumstàncies fami¬
liars especialment tristes, com foren la mort dels seus fills i de la
seva esposa, condicions poc adients per compondre una òpera
còmica. Tot això el desanimà tant que decidí deixar la creació,
però, per sort, els amics i l'empresari de La Scala, Merelli, el
pogueren convèncer perquè tornés a la tasca, fruit de la qual sorgí
el popular Nabucco, estrenat a Milà el 1842, amb un èxit clamorós;
a partir d'aquí treballa molt intensament i podem destacar, entre
les obres d'aquesta època, Ernani, I due foscari, Attila, Macbeth
i Luisa Miller.

És, però, a partir de 1851, amb l'esclatant estrena de Rigoletto, quan
la carrera de Verdi arribà al cim de la popularitat i es confirmà,
el 1853, amb II Trovatoreï La Traviata. Com a conseqüència dels
seus èxits, viatjà a París, on li encarregaren una òpera, que s'estrenà
el 1855, titulada Les vespres sicilianes, que assumeix una mica l'estil
imperant en aquella època a la capital francesa. Després, a Itàlia,
estrenà Simon Boccanegra, amb poc èxit. Tornà a triomfar amb
Un ballo in maschera, el 1859 i, a partir d'aquí, creà obres mes¬
tres com La forza del destino, també revisada, i la nova versió de
Macbeth. Tornà a París per unes representacions de La Traviata
i allí li encarregaren una òpera per a l'Exposició Universal de 1867;
es trià el Don Cario, basada en el drama de Schiller, que permetia
tocar els temes preferits del compositor: pàtria, llibertat, amor i
amistat, i que li permeté tenir en compte els condicionaments de
l'època i del lloc, com és palès en l'acte de l'«Auto de fe». A par¬
tir d'aquí. Verdi va escriure molt lentament i estrenà Aida l'any 1871;
semblava com si, després de l'èxit d'aquesta darrera obra, volgués



deixar de compondre per a dedicar-se només a revisar la seva

producció anterior. Sortosament per a la música, els seus amics
aconseguiren que canviés d'opinió; fruit d'això són dues obres
tan emblemàtiques com l'impressionant Otello (1887) i el juvenil
Falstaff (.1890) ■

L'acció de Don Carlo, que s'estrenà en la versió original france¬
sa, es desenvolupa a Espanya, a la cort de Felip II, casat amb Isabel
de Valois, que abans havia estat promesa amb Don Cario, fill del
rei. També és important l'amistat entre Cario i Rodrigo, aquest darrer
detenidor de la confiança del rei; la qüestió política sorgeix per
la intransigència del monarca i la presència de la Inquisició, da¬
vant dels desigs de llibertat de Flandes. Des del punt de vista
musical, Don Carlo té el caràcter de «Grand Opéra» i és molt ex¬

tensa, malgrat que és tallada sovint, sobretot en la versió italia¬
na. Encara que es pot considerar que aquesta obra té cinc prota¬
gonistes, la figura del rei Felip II, amb les seves connotacions
històriques, és una de les més interessants, a causa del seu ca¬
ràcter contradictori: autoritari, però amb una certa dependència
de la Inquisició; pare, però amb un cert distanciament del fill; espòs,
que vol l'amor amb un casament de compromís polític. FI mo¬
ment de l'obra on millor s'expliquen aquestes circumstàncies co¬

rrespon a l'ària «Elle ne m'aime pas», quan en la intimitat del seu

gabinet, resta immergit en una profunda meditació, mentre es
lamenta que el seu amor ni tan sols és correspost per la reina,
sinó que, a més, també ha estat traït. El fragment comença amb
una llarga introducció orquestral, en la qual el violoncel té una
participació principal i expressa l'estat d'ànim del rei. Es tracta
d'un fragment de gran bellesa, que transmet la sensació de soli¬
tud que hom pot arribar a tenir, malgrat ser el rei.

Albert Vilardell
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De Mozart al repertorio francés
Mozart, un genio en todos los dominios de la música

Si el genio del compositor de Salzburgo, en todos los dominios
de la música, era ya evidente, este año, con la celebración del
bicentenario de su muerte, los medios de comunicación nos han
dado de ello una mayor evidencia. Esta diversificación de su

producción tuvo lugar desde el principio de su carrera precoz;

así, en 1761 escribió ya las primeras composiciones, un minueto
y un trío; a finales de 1764 creó la primera sinfonía y en 1767 la
primera ópera. Entre una ingente variedad de géneros, era habi¬
tual, en la época, que los compositores escribieran «arias de con¬
cierto», que se intercalaban en otras óperas, en veladas musicales
o en espectáculos teatrales: es éste el caso de «Mentre ti lascio»,
escena de despedida de Darío, escrita para una «opera seria». Como
compositor de óperas, Mozart creó obras geniales, entre las cuales
podemos destacar Don Giovanni y Le nozze di Figaro. La pri¬
mera se estrenó, en el teatro de Praga, el 29 de octubre de 1787.
Pertenece al género del «dramma giocoso» y se basa en un libreto
del italiano Lorenzo da Ponte, sobre la obra de Tirso de Molina
que, ya desde su publicación, despertó el interés de los músicos;
pero nadie como Mozart consiguió una obra tan completa, puesto
que, con la colaboración de da Ponte, captó el carácter de la obra,
que ya empieza a desarrollarse en la obertura, llena de fuerza y,
al mismo tiempo, de sutileza. Aunque el protagonista es el caba¬
llero libertino, el personaje de Leporello está excelentemente
definido y contrasta con el de su patrón, por su carácter cínico
pero temeroso; su personalidad se perfila desde el inicio, y su
talante está también magistralmente trazado en el aria «Madami-
na! il catalogo è questo», en la cual el criado cuenta la manera de
actuar de su amo.

Le nozze di Figaro significó el comienzo de la colaboración de
da Ponte y Mozart, en un momento en que el compositor, desde
el estreno de El rapto en el serrallo, no había encontrado la obra
conveniente. Está basada en Le mariage de Figaro, ou la folie
journée, segunda parte de la trilogía escrita por Beaumarchais.
Es una obra muy bien estructurada y los personajes gozan de una
excelente definición; también aquí se produce un contrapeso entre



el conde Alniaviva, que quiere restaurar el «derecho de pernada»,
y el criado, más listo que el hambre, que quiere salvar su honor.
El aria «Non più andrai farfallone amoroso» cierra el primer acto
y consiguió un éxito tan grande que el compositor la incluyó en
el último acto de Don Giovanni, en la escena de la cena; es un

fragmento alegre y desenfadado, en el cual, después de su primera
victoria sobre el Conde, Figaro explica a Cherubino su camino
hacia la gloria militar. En el cuarto acto, Figaro, que cree que
Susanna le engaña, explica, en el aria «Aprite un po'quegli occhi»,
cómo deben actuar los hombres para evitar que ello pase; es un

fragmento muy inspirado, que cuenta, además, con un fondo
orquestal modélico, en el que se incluye la trompa, como referencia
a los cuernos del hombre engañado.

El triunfo, en vida, de Rossini
Rossini no sólo triunfó durante su vida, sino que se permitió el
lujo de retirarse a los trenta y siete años, cuando le quedaban
todavía treinta y nueve años de vida. Podemos interpretar las
razones de este retiro prematuro por el miedo a perder la fama y
los honores conseguidos, en el caso de no mejorar su postrera
producción, una tarea difícil, si tenemos en cuenta el nivel al¬
canzado anteriormente.

A los dieciséis años compuso su primera ópera, Demetrio e Po-
libio, que no estrenó hasta 1841, después del éxito conseguido
con su siguiente obra. La cambiale di matrimonio, en 1810. Los
años posteriores fueron fecundos en tareas creadoras. Destacan,
en 1813, Tancrediy L'italiana in Algeri-, más tarde, II turco in Italia-,
en 1816 estrenó la obra que más fama le ha proporcionado y ha
mantenido su nombre -en detrimento injusto de otras composi¬
ciones- hasta tiempos recientes, II barbiere di Siviglia. El áño
siguiente compuso La gazza ladra y La Cenerentola-, más tarde,
durante la etapa napolitana, creó una serie de óperas, la última
de las cuales fue Zelmira (1822). Al estallar la revolución en

Nápoles, se refugió en Viena, donde conoció a otro gran com¬
positor, Beethoven. En 1823 estrenó Semiramide en Venecia, con
poco éxito, seguramente a causa de la larga duración de la obra.
Finalmente, después de viajar por Europa y de triunfar en Londres,
llegó a París, donde se instaló y compuso una serie de óperas



(algunas de las cuales eran nuevas versiones de obras anterio¬
res, mientras que otras fueron escritas especialmente para el público
francés); se integró totalmente en la sociedad parisina, en la cual
triunfó, hasta que, en 1829, estrenó la obra que representa su
testamento operístico.
Guglielmo Tell está escrita sobre un libreto de V. J. Étienne de
Jouy y de Hippoiyte L. F. Bis, basado en un drama de Johann Ch.
Friedrich Schiller; su estreno tuvo lugar en la Académie National
de Musique de Paris. El argumento desarrolla la vida del legendario
héroe suizo, luchador infatigable, ante el opresor, por la libertad
de su patria. Esta ópera de Rossini permite constatar que el genio
no tiene fronteras y que el compositor, que fue el rey de la «opera
buffa» también era capaz de crear -como había hecho antes y ahora
lo reafirmaba- una gran «opera seria», en la cual no sabemos si
es más digna de admiración la densidad dramática, la belleza y
la inspiración de las melodías o la sutilidad dentro de la dificultad
del canto.

El aria «Sois immobile» -que está precedida por un recitativo, in¬
dispensable para definir el carácter del fragmento- traduce el canto
de un padre a su hijo, cuando, por orden del tirano, debe arrojar
una flecha a una manzana colocada sobre la cabeza del joven;
se trata de un aria de amor paterno-filial, llena de sutileza, dul¬
zura y expresividad.

Charles Gounod o el misticismo religioso
Nacido en París el 17 de junio de 1818, su madre, excelente pia¬
nista, le orientó hacia la afición por la música y le dió las prime¬
ras lecciones. Después, amplió los estudios en el Conservatorio
de su ciudad, en donde fue discípulo de Halévy, Lesueur, Bertón
y Paër. Ya desde este momento se inclinó hacia la música reli¬
giosa, a la que volvería al final de su vida. En el año 1837 consigue
el segundo Premio de Roma y, dos años después, el primero, con
la cantata Femando, antes de la cual había estrenado la Gran Misa-,
más tarde compuso el Requiem, que mereció la admiración de
Mendelssohn; con todo, sus estudios le permitieron un sólido
conocimiento de Bach, Mozart, Beethoven y, también, de Pales-
trina, conocimientos que fueron importantes para el desarrollo de
su carrera. De vuelta a París, tenía la intención de seguir la ca-



lîi,

Gioacchino Rossini

rrera eclesiástica, pero el destino se interpuso en la persona de
Madame Viardot, que le solicitó la composición de una ópera; es
posible que Gounod aceptara el ofrecimiento para demostrar que
dominaba todos los géneros; así nació Sapho, que se puede
considerar el polo opuesto de la concepción que estaba de moda
en París, es decir, la de Meyerbeer, notablemente ampulosa,
mientras que la de Gounod era más simple. Aunque el estreno
fue poco brillante, el compositor no se desanimó y, mientras es
nombrado director de Orpheum y estrena obras religiosas, prepara
su obra más famosa, Faust-hzszáa. en la primera parte de la obra
de Goethe-, que se estrenó el 19 de marzo de 1859 y sorprendió
al auditorio por su estilo, fundamentalmente diferente del de la
época, pero que fue la causa del triunfo de la ópera.
La producción posterior de Gounod no llegó a conseguir un éxi-



to comparable y sólo Romeo et Juliette mereció una recepción
positiva, gracias al estilo colorista propio del compositor. Después
del poco éxito de su última ópera, El tributo de Zamora, deci¬
dió, como ya se ha dicho, volver a la música religiosa, un géne¬
ro que no abandonó hasta su muerte,aunque no se ha beneficiado
de la fama que —por su misticismo melódico (asimilado de Pales-
trina) y por la elegancia de su concepción- merecía.
El mito de recuperar la juventud siempre ha estado presente en¬
tre los deseos del hombre, no sólo de los científicos sino tam¬

bién de los poetas, sobre todo de los románticos; la obra de Goethe
que recoge este mito ha pasado a la posteridad y constituyó el
punto de partida de los libretistas Michel Carré y Jules Barbier.
Después de pactar con Mefistofele el retorno de la juventud y la
conquista de Marguerite, Fausto consigue sus deseos, pero la
deshonra de la muchacha le aviva los remordimientos, un hecho
al cual el diablo intenta quitar importancia; al marchar el prota¬
gonista, canta una serenata, acompañado por los constantes piz-
zicati de la cuerda.

Offenbach: del mundo de la opereta al de la ópera
Nacido en Colonia, en la comunidad judía, se instaló en París, en

cuyo Conservatorio estudió; más tarde, fue violoncelista en la Opéra
Comique y Maestro de Capilla en el Teatro Francés. El género de
la opereta lo hizo famoso; sus temas predilectos son la caricatu¬
ra de la sociedad parisina del Segundo Imperio o, también, el tema
mitológico. La obra de Offenbach más conocida fue, no obstan¬
te, su única ópera. Les contes d'Hoffmann, basada en un libreto
de Jules Barbier, que reúne algunos de los cuentos de Floffmann,
adaptados con personajes distintos, que conservan, no obstante,
la forma de actuación del contexto original. El aria de Dapertutto,
«Scintille, diamant», corresponde al acto de Venecia, en el cual
Hoffmann se enamora de Giulietta, pero es vencido por el primero,
que -rico como és- canta las excelencias del diamante para poder
realizar sus conquistas.

La encantadora especialidad de Jules Massenet
Claude Debussy dijo, al hablar de Massenet: «Su influencia sobre
la música contemporánea es clarísima»; y también: «En seguida se



descubre que la música no fue, para Massenet, la voz universal
que sintieron Bach y Beethoven, sino más bien una encantadora
especialidad (...) Sus colegas no le perdonaron esta facilidad para

complacer y agradar, la cual, propiamente hablando, es un don.
Hay que reconocer que este don no es indispensable en el arte,
como se demuestra con J. S. Bach, que no agrada en el mismo
sentido que Massenet. ¿Se ha dicho alguna vez que las modistas
tarareen la Pasión según san Mateói No. En cambio, es sobra¬
damente conocida la popularidad de Manon y de Werther. No nos

engañemos, esta fama es cautivadora, secretamente envidiada por
más de uno de estos grandes puritanos que no vivifican su corazón
más que con el respeto, un poco elaborado, de los cenáculos».
Creo que estas palabras de una persona tan lejana expresan
claramente lo que es la música de Massenet, la que, en vida,
permitió la celebridad de sus obras, entre las cuales sólo se han
mantenido en el repertorio las antes mencionadas (otras, como

Thaïs, se representan esporádicamente, a pesar de sus valores,
hoy menos apreciados).
Esta ópera se basa en una novela de Anatole France, que narra
la historia de una cortesana egipcia, convertida por el anacoreta
Athanael. La conocida «Meditación» para violin solista y arpa, sirve
de transición entre las escenas del tercer acto, en la evolución
entre la conversión de Thaïs y las dudas que asedian Athanael.
El aria de éste, «Voilà donc, la terrible cité», corresponde al se¬

gundo cuadro del primer acto, en el cual el anacoreta se prepara

para visitar a la pecadora.

La «Grand Opéra» francesa de Giuseppe Verdi
La historia de la música es un proceso acumulativo, pero este
proceso será más o menos rápido como consecuencia de la cantidad
de las aportaciones que se produzcan; la ópera italiana empezó
de manera muy brillante y tuvo, después, tres pilares básicos, cada
uno en su estilo, que revolucionaron y cimentaron la evolución
posterior: Bellini, Rossini y Donizetti. Ellos prepararon el camino
a Giuseppe Verdi, desarrollando los esquemas melódicos y me¬
jorando la instrumentación. Paralelamente a ello también la música
seguía su propio camino en otros lugares; el mismo año nacía
Wagner y, en 1824, Beethoven estrenó la Novena Sinfonía. El



mundo musical tuvo la fortuna de la existencia de estos genios,
que marcaron con letras de oro los anales de la música.
La primera etapa del compositor representó un período muy difícil,
que se corresponde con lo que él mismo bautizó como «Anni di
galera». Después del estreno de su primera ópera, Oberto, conte
di san Bonifacio, el año 1839, con un cierto éxito, fracasó en la
segunda. Un giorno di regno, preparada en unas circunstancias
familiares especialmente tristes, por la muerte de sus hijos y de
su esposa, condiciones poco propicias para la composición de
una ópera cómica. Ello le desanimó hasta tal punto que decidió
abandonar la creación, pero afortunadamente los amigos y el
empresario de La Scala, Merelli, pudieron convencerle para volver
a componer. El primer fruto de esta renovada actividad fue el
popular Nabucco, estrenado en Milán en 1842 con un éxito cla¬
moroso; a partir de este momento trabajó con gran intensidad y

destacan, entre las obras de aquella época, Ernani, I due Eos-
cari, Attila, Macbeth y Luisa Miller.
Pero fue a partir del estreno de Rigoletto (1851) cuandola carrera
de Verdi alcanzó las máximas cumbres de popularidad, confir¬
madas en 1853 con II Trovatore y La Traviata. Como conse¬
cuencia de sus éxitos, viajó a París, donde recibió el encargo de
una ópera, estrenada en 1855, titulada Las vísperas sicilianas, en
la que asume, moderadamente, el estilo entonces imperante en
la capital francesa. Posteriormente, estrenó en Italia, con poco éxito
Simon Boccanegra. Triunfó de nuevo con Un bailo in maschera
(1859) y, desde este momento, creó obras maestras como La
forza del destino, también revisada, y la nueva versión de Ma¬
cbeth. De vuelta a París para unas representaciones de La Tra¬
viata, de nuevo fue solicitada su colaboración para una nueva

ópera destinada a la Exposición Universal de 1867; así surgió Don
Cario, basada en el drama de Schiller, que permitía tocar los te¬
mas preferidos del compositor: patria, libertad, amor y amistad,
y tener en cuenta los condicionantes de la época y del lugar, tal
como es manifiesto en el acto del «Auto de fe». A partir de aquí.
Verdi compuso muy lentamente y estrenó Alda en 1871; parecía,
después del éxito de esta obra, que tenía la intención de dejar
de componer para dedicarse sólo a la revisión de su producción
anterior. Afortunadamente para la música, sus amigos consiguie-



Giuseppe Verdi

ron hacerle cambiar de opinión; fruto de ello son dos obras tan
emblemáticas como el impresionante Otello (1887) y el juvenil
Faktaff Í189Ò) ■

La acción de Don Carla (estrenado en su versión original fran¬
cesa) se desarrolla en España, en la corte de Felipe II, casado con



Isabel de Valois, la cual había estado antes prometida con Don
Cario, el hijo del monarca. También es importante la amistad entre
Garlo y Rodrigo, que goza de la confianza del rey; el conflicto
político procede de la intransigencia del monarca y la presencia
de la Inquisición, ante las aspiraciones de libertad de Flandes.
Desde el punto de vista musical, Don Garlo tiene el carácter de
la «Grand Opéra», y posee notable extensión aunque a menudo
es objeto de cortes, especialmente en la versión italiana. Aunque
podemos considerar que esta obra tiene cinco protagonistas, la
figura de Felipe II, por sus connotaciones históricas, aparece como
una de las más interesantes, a causa de su carácter contradictorio:
autoritario, pero con una cierta dependencia de la Inquisición;
con sentimientos paternales, pero guardando una cierta distancia
con el hijo; esposo, que busca el amor por medio de una unión
de compromiso político. El momento de la obra que mejor explica
estas circunstancias es el aria «Elle ne m'aime pas»: en la intimidad
de sus aposentos el monarca está inmerso en una profunda me¬

ditación, mientras se lamenta de que su amor no solamente no
es correspondido por la reina, sino que, además, ha sido traicio¬
nado. El fragmento se inicia con una larga introducción orques¬
tal, en la cual el violoncelo asume una participación principal,
para expresar el estado de ánimo del monarca. Se trata de un

fragmento de gran belleza, que transmite la sensación de sole¬
dad que acosa al protagonista, a pesar de ser el rey.

Albert Vilardell
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Discografia de José Van Dam

òperes completes
Beethoven: Fidelio (Don Fernando). Dir.: Herbert von Karajan.
Berlioz: La damnation de Faust (Méphisto). Dir.: Sir Georg

Solti.

Bizet: Carmen (Zúñiga). Dir.: Lorin Maazel.
Carmen (Escamillo). Dir.: Alain Lombard.
Carmen (Escamillo). Dir.: Sir Georg Solti.
Carmen (Escamillo). Dir.: Herbert von Karajan.
La jolie fille de Perth (Ralph). Dir.: Georges Prêtre.

Charpentier: Zowtse (Le Père). Dir.: Julius Rudel.
Debussy: Pelléas et Mélisande (Golaud). Dir.: Herbert von

Karajan.
Fauré: Lpbigénie en Aulide (Agamemnon). Dir.: John Eliot

Gardiner.

Gounod: (Méphisto). Dir.: Michel Plasson.
Mireille (Ourlas). Dir.: Michel Plasson.
Roméo et Juliette (Frère Laurent). Dir.: Michel
Plasson.

Landowski: Le Fou (Peter Bel). Dir.: Alain Lombard.

Lully: Alceste. Dir.: Jean Claude Malgoire.
Massenet: Manon (Le Comte). Dir.: Michel Plasson.
Messiaen: Saint François d'Assise (Saint François). Dir.: Seiji

Ozawa.

Mozart: Cost fan tutte (Don Alfonso). Dir.: Riccardo Muti.
Don Giovanni (Leporello). Dir.: Sir Georg Solti.
Don Giovanni (Leporello). Dir.: Lorin Maazel.
Die Zauberflote (Sprecher). Dir.: Alain Lombard.
Die Zauberflote (Sprecher). Dir.: James Levine.
Die Zauberflote (Sarastro). Dir.: Herbert von Karajan.
Le nozze di Figaro (Figaro). Dir.: Herbert v.Karajan.
Le nozze di Figaro (Figaro). Dir.: Neville Marriner.

Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Lindorf, Coppelius, Daper-
tutto i Doctor Miracle). Dir.: Sylvain Cambreling.

Rameau: Dardanus (Asmënox). Dir.: Raymond Leppard.
Ravel: Padmâvatî{M\3.owààm). Dir.: Michel Plasson.
Strauss: Salome (Jokanaan). Dir.: Herbert von Karajan.



Verdi: Aida (Il Re). Dir.: Herbert von Karajan.
Un ballo in mascbera (Silvano).Dir: Bruno Bartoletti.
Don Carlo (Un frate). Dir.: Herbert von Karajan.
Otello (Ludovico). Dir.: Herbert von Karajan.
Simon Boccanegra (Paolo Albiani). Dir.: Claudio
Abbado.

Wagner: Parsifal (Amfortas). Dir.:Herbert von Karajan.
DerfliegendeHollander(X'üoL·nàès). Dir.:Herbert von

Karajan.

Altres obres
Bach: Magnificat. Dir. Michel Corboz.

Missa en si menor. Dir.: Michel Corboz.
Beethoven: Missa Solemnis. Dir.: Herbert von Karajan.

Simfonia núm. 9. Dir.: Herbert von Karajan.
Berlioz: L'enfance du Christ. Dir.: John Eliot Gardiner.

Roméo et Juliette. Dir.: Seiji Ozawa.
Brahms: Rèquiem Alemany. Dir.: Herbert von Karajan.
Bruckner: Te Deum. Dir.: Herbert von Karajan.
Duruflé: Requiem. Dir.: Michel Corboz.
Enesco: Edipe. Dir.: Lawrence Foster.
Fauré: Requiem. Dir.: Michel Plasson.
Hahn: Ciboulette. Dir.: Cyril Diederich.
Haynd: La Creació. Dir.: Rafael Frühbeck de Burgos.

La Creació. Dir.: Herbert von Karajan.
López: Le chanteur de Mexico. Dir.: Jacques Bonneau.
Magnard: Guercoeur. Dir.: Michel Plasson.
Mahler: Simfonia núm. 8. Dir.: Leonard Bernstein
Mozart: Missa de la Coronació. Dir.: Herbert von Karajan.

Requiem. Dir.: Herbert von Karajan.
Roussel: Evocations. Dir.: Michel Plasson.
Schubert: Winterreise. Piano: Dalton Baldwin.

Stravinsky: Les Noces. Dir.: Pierre Boulez.
Verdi: Requiem. Dir.: Sir Georg Solti.

Requiem. Dir.: Herbert von Karajan.



Altres enregistraments
«Lieder» de Mahler. Àries de Mozart. Cançons de Ravel.
«Lieder» de Schumann. Àries d'òperes franceses. Cançons france¬
ses.

Escenes de Wagner.

Biografies i discografia: Pau Nadal
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Notes importants

En atenció als artistes i al públic en general, s'exigeix l'adequada
correcció en el vestir (senyors: americana i corbata), i es prega
la màxima puntualitat: no es permetrà l'entrada a la sala un cop

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

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

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

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

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

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM
SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

d. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

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 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 G
Divendres, 20 de març, 21 h., funció núm. 73, torn E

Recital Katia Ricciarelli

Piano: Vincenzo Scalera

Obres d'Alfredo Catalani, Francesco Cilèa, Giovanni Battista

Pergolesi, Giacomo Puccini, Alessandro Stradella i Francesco
Paolo Tosti

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



 


