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Programa

I

Kr2ysztof Penderecki Psalms de David
(1933)

Goffredo Petrassi Cor dels morts

(1904)

II

Sergei Prokofiev Alexandr Nevski (cantata op. 78)
(1891-1953)

Solista Lucia Valentini-Terrani,
contralt

Director d'orquestra Romano Gandolfi

Violí concertino Jaume Francesch

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Materials musicals Hans Sikorski/Hermann Moeck/
Suvini Zerboni



 



Romano Gandolfi

Es diplomà en composició i piano, amb la màxima puntuació, al
Conservatori A. Boito de Parma, la seva ciutat natal. Des de 1984
és Assessor Artístic i Director del Cor del Gran Teatre del Liceu.

Ha treballat com a director de cor al Teatre Colón de Buenos Ai¬

res (1968-1970), i a la Scala de Milà (1971-1983), col·laborant amb
directors com Von Karajan, Kleiber, Bernstein, Prêtre, Giulini,
Abbado, Muti, etc.
Ha participat en les gires de la Scala i ha col·laborat en enregis¬
traments d'òperes verdianes dirigides per Claudio Abbado iAida,
Requiem, Simon Boccanegra, Macbeth, Un ballo in mascbera, Don
Carlo) per a Deutsche Grammophon, i amb Riccardo Muti {Emaní)
per al segell Decca.
Des de 1970 alterna la direcció coral amb la direcció d'orquestra,
activitat en la qual ha desenvolupat una àmplia activitat concertística
i operística en teatres com la Scala de Milà, Òpera de Roma, Co¬
lón de Buenos Aires, San Cario de Nàpols, Zarzuela i Real de
Madrid, Comunale de Bolon-ya, Verdi de Trieste, Margherita de
Gènova, Regio de Parma, Municipal de Rio; a ciutats com París,
Berlín, Praga,i als EUA, etc.
En aquest Gran Teatre del Liceu ha dirigit Faust, La fanciulla del
West, Nabucco, La Gioconda, Andrea Cbénier, Requiem de
Verdi, Les noces de Stravinsky, entre moites altres títols d'òperes
i d'obres simfònico-corals.
Ha enregistrat, per a Decca, la Petite Messe Solennelle de Rossini,
amb Freni, Valentini-Terrani,^Pavarotti, Raimondi i Cor de Cam¬
bra de la Scala, i per al segell Fonit Cetra, Cors romàntics: 12
Lieder de Schubert, amb Popp, Palacio, Cor de Cambra i instru¬
mentistes de la Scala.



 



Andrés Máspero
Començà els estudis musicals al seu país, Argentina. El 1976 fou
nomenat director del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata
i de 1978 a 1982 féu la mateixa tasca al Teatro Municipal de Rio
de Janeiro. Des de l'any 1982 dirigí durant tres temporades el Coro
Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. El 1988 aconseguí un
Master a la Univesitat Católica de Washington, ciutat en la qual
actuà també en algunes ocasions com a pianista al Kennedy Center.
L'any 1989 fou director de cor a la Summer Opera Company of
Washington D.C. Durant el període 1988-90 fou director d'lAVE
(Iberoamerican Vocal Ensemble) i la temporada 1990-91, direc¬
tor del cor de la Dallas Opera. Des de la temporada 1990-91 és
subdirector del Cor del Gran Teatre del Liceu.



 



Lucia Va 1entini - T errani

Va néixer a Pàdua i féu el debut al Teatre Gran de Brescia amb

La Cenerentola. Guanyà el Concurs Internacional de Noves Veus
Rossinianes, organitzat per la RAI, i debuta a La Scala de Milà també
amb La Cenerentola, en l'edició Abbado-Ponnelle, obra que així
mateix ha interpretat a la Lyric Opera de Chicago, Festival d'Ais
de Provença, Colón de Buenos Aires, Staatsoper de Viena, Bunka
de Tokyo i, en algunes «tournées» de La Scala, al Bolshoi de Moscou,
Covent Garden de Londres i Kennedy Center de Washington. Ha
estat protagonista de L'italiana in Algeri al Metropolitan de Nova
York i dues temporades a La Scala. Ha interpretat Charlotte de
Werther, amb la direcció de Georges Prêtre, al Comunale de
Florència i a l'Òpera de París. A Los Angeles, amb Carlo Maria
Giulini, cantà per primera vegada el Requiem de Verdi i Quickly
de Falstaff.
Inaugurà la temporada 1978-79 de La Scala amb Marina de Boris
Godunov, amb la direcció de Claudio Abbado, i tot seguit parti¬
cipà en dues «tournées» d'aquell teatre: una als països de l'Est i
l'altra al Japó, amb II barbiere di Siviglia i el Requiem de Verdi.
Al Japó també ha actuat amb la Staatsoper de Viena en una edició
de l'òpera de Rossini 11 viaggio a Reims. L'any 1981 va rebre el
Premi Abbiati de la crítica musical italiana, com a millor intèrpret
femenina. L'any 1983 inaugurà la temporada del Comunale de
Florència, com a protagonista de Migno7i, de Thomas, amb la
direcció de Georges Prêtre. Els anys que seguiren ha interpretat
sovint Arsace (Semiramide) i els personatges protagonistes de
Carmen i VOrfeó de Gluck. És invitada regularment al Festival
Rossini de Pesaro: dues produccions de Tancredi, La donna del
lago, Il viaggio a Reims, Maometto IL També desenvolupa una
activitat ben intensa en el terreny del concert, a Europa i a Amèrica,
amb les orquestres més importants i amb els millors directors. Els
seus recitals sovintegen a tot el món i l'any 1990 presentà, amb
Michele Campanella al piano, un cicle Schumann en els principals
teatres italians.
En aquest Gran Teatre del Liceu debutà la temporafda 1971-72 amb
Isabella (L'italiana in Algeri) i tornà la temporada 1985-86 amb
Arsace {Semiramide)



 



Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu

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

categoria 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 ràpi¬
dament els bons fruits d'una memorable representació de Lo¬
hengrin, 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 obtingut
en la direcció de diferents òperes i en la inauguració de la Tem¬
porada 1985-86 amb l'estrena a Espanya de l'òpera Mases undAron
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 laudatori,
tal com succeí en les actuacions a les Arenes de Nîmes i al Tea¬
tre de l'Òpera de Ludwigshafen. Conjuntament amb el Cor, efectuà
la presentació a París amb Lucrezia Borgía, que fou acollida amb
gran èxit.



Cor del Gran Teatre del Liceu

El Cor és una peça fonamental dels espectacles del Gran Teatre
del Liceu. Des de la primera temporada del Consorci, el Cor ha
sofert una renovació constant, els fruits de la qual han estat im¬
mediats. En iniciar la temporada 1982-83, Romano Gandolfi es féu
càrrec de la direcció del Cor juntament amb Vittorio Sicuri, i
aconseguí ben aviat èxits espectaculars que han situat, sense cap
mena de dubte, aquest Cor entre els millors d'Europa.
D'entre les seves brillants actuacions, cal assenyalar la interpre¬
tació del Requiem de Verdi, en la seva primera actuació simfònico-
coral amb l'Orquestra del Liceu, sota la direcció de Romano
Gandolfi. Aquest concert va ser programat novament l'abril de 1985
en la presentació del Cor i l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu al Teatro Real de Madrid, on obtingueren un gran èxit.
De l'ampli repertori que ha interpretat el Cor, cal recordar també,
com a fet destacable, la primera versió escenificada a Espanya de
l'òpera Moses und Aron i, en el repertori simfònico-coral, el Re¬
quiem de Mozart, la Missa Solemnis de Beethoven i la Missa de
la Coronació de Mozart.

La primera atuació del Cor a l'estranger fou en l'històric marc de
les Arenes de Nîmes, en ocasió de l'estrena a França de l'òpera
de Giuseppe Verdi II Corsaro. Ha actuat també amb gran èxit a
la ciutat alemanya de Ludwigshafen, amb Lucia di Lammermoor.
La presentació -conjuntament amb l'Orquestra- a París, amb
Lucrezia Borgia, constituí un èxit esclatant.
El Cor ha cantat sota la direcció dels mestres Albrecht, Decker,
Gatto, Hollreiser, Kulka, Mund, Nelson, Perick, Rennert, Rudel,
Steinberg, Weikert, Varviso, Maag, Neumann, etc.



 



Tres magnífiques pagines
corals contemporànies

Penderecki: Psalms de David

Quan l'any 1959, a Varsòvia, el jurat del II Concurs de Joves
Compositors va obrir les pilques de les obres premiades es va
adonar, amb gran sorpresa, cjue els tres primers premis pertanyien
tots ells a un mateix autor, Krzysztof Penderecki (n. 1933), aleshores
un nom absolutament desconegut i avui dia un dels més famosos
de la música de la segona meitat del nostre segle. Aquestes tres obres
que de la nit al dia van bastir la celebritat de Penderecki quan sols
tenia vint-i-sis anys, eren unes Estrofes per a soprano, recitant i deu
instruments, unes Emanacions per a dues orquestres de corda i els
Psalms de David (Psalmy Dawida, en l'original) per a cor mixt i una
molt àmplia percussió, entre la qual també s'inclouen dos pianos,
una celesta, una arpa i quatre contrabaixos.
Des d'acjuell moment, l'activitat creadora de Penderecki va anar

agafant un ritme frenètic -cjue encara es manté ben viu- a través
d'una sèrie ininterrompuda d'obres que arribaven d'immediat al
gran públic, i que hi arriben encara, gràcies a una espectacular i
irresistible força comunicativa assolida amb un llenguatge molt
personal malgrat cjue en ell convist|uin, eclècticament, des del
record de les velles monodies gregorianes i de les arcaiques
polifonies medievals fins als procediments més avantguardistes.
I tot plegat, a través d'una molt rica imaginació sonora i amb un

inqüestionable domini dels efectes virtuosístics vocals i instru¬

mentals, al seivei d'una intensíssima i primordial finalitat expressiva
de caire quasi neoromàntic.
En certa manera, moltes d'aciuestes característiques -que han anat
evolucionant al llarg dels temps fins i tot amb espectaculars can¬
vis d'orientació- ja eren més o menys presents en aquelles tres
]:>rimerenciLies partitures que el van catapultar cap a l'extraordinària
situació privilegiada que encara avui ocupa, malgrat les crítiques
adverses que també han provocat la seva heterogene'ítat estilísti¬
ca i els seus explícits compromisos extramusicals, religiosos i
polítics.
En el cas dels Psalms de David podem trobar-hi, ja, els gèrmens
de moltes de les idees estètiques, tècniques i ètiques que, més



tard, tanta volada agafarien en altres obres, moltes elles de gran
format simfònico-vocal: els Threni en memòria de les victimes de

Hiroshima, VStahat Mater, la Passió segons sant Lluc (l'obra que
més ha contribuït a la difusió multitudinària de Penderecki), Dies
Irae dedicat a les víctimes d'Auschwitz, El Somni de Jacob,
Utrenja, el Canticum Canticoriim, el Magnificat, el Rèquiem
polonès, el Te Deum, etc. De totes maners, si bé, en els Psalms, ja
hi són presents totes aquestes idees, hi són -però- sense la gran
exuberància posterior i, per tant, amb una major austeritat i, potser
també, amb un major rigor conceptual i estrictament musical.
D'aquí, precisament, que sigui una partitura menys fàcilment
acceptada pel gran públic i, en canvi, una de les menys discuti¬
des per la crítica i els ambients avantguardistes.
Els Psalms de David, d'una durada que amb prou feines sobre¬
passa els deu minuts, consten de quatre breus moviments, cadascun
dels cjuals se centra únicament sobre un parell o tres de versets
-quasi podríem dir sobre una sola idea concreta- d'un psalm i
respiren tots ells l'ambient d'una pregària eminentment individual,
ja que les veus del cor no són mai l'expressió de la col·lectivitat
sinó que personifiquen la pròpia veu de l'autor en el seu diàleg
amb Déu, en les seves súpliques en les tribulacions i penitenciáis
(primer i quart moviment, psalms 28 i 143), amb les seves agraïdes
lloances (segon, psalm 30) o amb els seus afligits laments (tercer,
psalm 43).
En tots quatre moviments són força haiiituals, donat el gran
protagonisme de la percussió i del mateix tractament de les veus,
tant la utilització dels motius temàtics rítmicament martellejants
més que no pas amb nets perfils melòdics -que, d'altra banda,
sovint adquireixen estructures clarament serials- com la construcció
arquitectònica basada sobretot en diferents tipus à'ostinati.
Com a característiques específiques i respectivament diferencials
cal subratllar, en el primer moviment i A Vós jo clamo...), els
efectes de contrast tímbric assolit, primer, amb l'alternança d'un
cor cantat i d'un altre de parlat, i, finalment, amb la seva sobre-
posició. En el segon {Us vull exalçar, Jahvè...), a cappella i molt
breu. la seva extraordinària concisió, articulada contrapuntística-
ment a partir d'una cromàtica cantilena a càrrec de les contralts.
En el tercer {Sou Vós, o Déu, el meu reducte, per què em rebut-



geu?..), el més desenvolupat i més dens, reapareix el protago-
nisme instrumental i el seu caràcter percussor del qual també
participa el cor, molt subdividit i amb episòdics fragments me-
lismàtics i amb alguns efectes de glissandi molt expressius. Per
acabar, en el quart i últim (Escolteu, Jahvè, ia meva pregària..?),
torna la brevetat i la concisió: una puntillista introducció només
instrumental, un monòdic recitando ad libitum, també de les
contralts, i un fragment coral contrapuntístic (més en el sentit rítmic
que no pas en el melòdic) iniciat a cappella i sostingut pels
instruments en el contundent i impressionant crescendo final que
corona magníficament l'obra.

Goffredo Petrassi: Cor dels morts

Després d'haver-se donat a conèixer internacionalment amb la
Partita orquestral en el XI Festival de la SIMC (Amsterdam, 1933),
i després d'algunes altres obres també dels anys 30 i també de
molt alt nivell (Primer Concert per a orquestra, Psalm IX, Primer
Concert per a piano i orquestra), que havien valgut a Goffredo
Petrassi (n. 1904) el sobrenom de músic «barroc, catòlic i romà»,
la dècada dels 40 -que coincideix amb la patètica realitat de la II
Guerra Mundial- comporta un important canvi en la seva línia
estilística que té com a frontera l'admirable «madrigal dramàtic»
(1941) per a cor a veus d'home, metalls, tres pianos, contrabaixos
i percussió, titulat Cor dels morts (Coro di mortí) i compost a

partir del text de la canzonetta que Giacomo Leopardi fa servir
de pròleg al «Dialogo dl Federico Ruysch e delle sue nummie» de
les seves «Operette morali».
El canvi estilístic esmentat, que porta Petrassi des d'un original
néoclassicisme (lluminosament i emotivament italià malgrat les
indiscutibles influències de Hindemith i de Stravinsky) cap a un
cromatisme integral i cap a un cert atonalisme desvinculat de
dogmatismes dodecatònics, li confereix, sobretot, una més gran
llibertat lingüística i expressiva.
El mateix Petrassi va dir que si bé el seu Cor dels morts havia nascut
com a conseqüència dels horrors de la II Guerra, no se l'havia
de veure en el sentit d'una testimonial «música de protesta» sinó
més aviat en el d'una meditació íntima sobre els destins de l'home



en general i sobre els fins últims de l'existència i, més en particular,
sobre la devastació humana i social provocada pels autoritaris¬
mes dictatorials de tipus nazi i feixista. Aciuesta problemàtica,
deslligada del tot de les concretes circumstàncies històriques de les
quals és filla, provoca -segons Andrea Lanza- una confrontació
dialèctica entre la soledat de l'home i la destrucció que el rodeja i
troba la seva correspondència precisa, en el pla del llenguatge sonor,
en una oposició brutal entre dues forces antagòniques: les extenses
línies corals i els compactes conglomerats instrumentals.
La crítica especialitzada parla d'un discurs dramàtic situat sobre
dos plans contrastats, ja que, d'una banda, tenim el cor, que evoca
l'esperit humanístic monteverdià traduït amb esquemes tonals
totalment moderns i, de l'altra, el conjunt instrumental, tractat amb
una gran acritud que exclou qualsevol morbidesa d'arrel im¬
pressionista o qualsevol subtilesa colorista. A més a més, la
dialèctica fonamental del Cor dels morts es basa sobretot -seguint el
pensament d'Armando Gentilucci- en la contemplació de l'home situat
enmig d'un món revolt, irreal, cruel; de la contemplació no de la seva
ombra o del seu reflex -precisa el musicòleg-, sinó de la de l'home
real i veritable, i de la del cor d'homes carregats d'història i de
ressonàncies musicals semànticament definides en la corresponent
estratificació estilística. I així com de la confrontació d'aquests dos
elements el drama adquireix la seva forma perfectament homogènia,
també de la gran diversitat dels materials utilitzats se'n desprèn
un vehicle del tot idoni per poder traduir la desesperació leo-
pardiana. A més, cal subratllar encara la manera tan encertada com
els intensos, vibrants i metàl·lics timbres instrumentals s'integren
del tot en la regular arquitectura estructural rítmica i com, en aquells
moments en els quals es diversifiquen aquestes estructures,
s'assoleixen sorprenents tensions emotives provocades per les dures
dissonàncies dels metalls i dels pianos cjue actuen semblantment
a l'acció destructora d'un àcid corrosiu. Finalment, tot es perd -

tot es dissol- en unes rares sonoritats de sorprenent solitud. Com
diu D'Amico, «Petrassi persegueix el seu nou clima poètic: un clima
sovint al·lucinant que dóna al so una dimensió totalment nova».



(lîl
Sergei Prokofiev: Alexandr Nevski

Molt pocs anys després d'haver pres la decisió en gran part ines¬
perada de deixar el món occidental -on se'l considerava com un

dels més destacats representants de la seva generació- i de rein-
tregrar-se definitivament a la vida del seu país -abandonant vo¬

luntàriament, doncs, les files dels exiliats- i d'haver sabut conci¬
liar com cap altre músic soviètic les exigències del dirigisme estètic
i tècnic de les autoritats polítiques amb aquelles que li dictaven
els seus propis temperament i criteris sobre el fet i el llenguatge
musicals, Sergei Prokofiev (1891-1953) va iniciar les seves cone¬

gudes activitats com a compositor cinematogràfic i, en especial,
amb Eisenstein, amb qui va realitzar -en un treball d'una molt
estreta i creativa col·laboració- els cèlebres films Alexandr Nev¬

ski (1938) i Ivan el Terrible (1945).

Dibuix d'Eisenstein per o. Alexandr Nevski



En aquest cas, i a diferència de les dues altres obres del concert
d'avui, es tracta d'unes partitures eminentment èpiques i molt
cenyides a uns programes argumentais en els quals -gran nove¬
tat en aquest gènere- l'aspecte visual compta tant o més que el
literari. Per tant, i sense que això comporti cap judici de valor,
cal incloure-les dins del capítol de la música descriptiva i
il·lustrativa.
En el cas concret de VAlexandr Nevski no hi ha el més petit
dubte que tant el cineasta com el compositor van saber superar
amb gran encert els perills que haurien pogut fer-los caure en
l'ampul·lositat propagandística d'un nacionalisme bèl·lic de caire
netament triomfalista, i així com la pel·lícula se salva d'aquest risc
gràcies a les seves grans qualitats plàstiques i narratives, també
la música de Prokofiev adquireix -més enllà de cap altra consi¬
deració- autèntica vida pròpia gràcies a les característiques in¬
trínseques en el llenguatge del seu autor: solidesa formal, expressiva
comunicativitat, protagonisme rítmic, riquesa tímbrica, originalitat
temàtica, àcides ardideses harmòniques, lligam entre tradició i
novetats, sentit de l'equilibri, etc.
La cantata Alexandr Nevski no reprodueix exactament la banda
sonora del film, sinó que, a partir dels seus diferents episodis,
Prokofiev va estructurar una partitura concertística dividida en set
parts que comenten alguns dels moments cabdals de les gestes
militars de la llegendària figura del príncep Alexandr que, en el
segle XIII, va salvar la independència del seu poble vencent pri¬
mer Treels invasors suecs i, més tard, els cavallers teutons.
La primera part {Rússia sota el jou mongol) descriu orquestral¬
ment la desolació de la freda i trista estepa amb un pedal insis¬
tent dels instruments greus sobre el qual s'aixeca, en la llunyania,
una malenconiosa melodia de caràcter popular. En la segona {Cant
sobre Alexandr Nevski), el cor recorda i celebra la victòria sobre
els suecs i ho fa, a tall de leit-motiv, amb un tema de gran no¬
blesa i simplicitat melòdica i rítmica, que reapareixerà al final. En
la tercera {Els croats a Pskov) s'estableix, quasi sarcàsticament, la
superposició d'una arcaica cantilena de caire litúrgic, dels cava¬
llers teutons (que canten en llatí), amb l'anunci, a càrrec de la
secció de metall, del violent i agre tema de la invasió. La quarta
{A les armes, poble rus/) és aquella que més difícilment supera



Esbós per a Alexandr Nevski.
Prokofiev el dedicà a S.M. Eisenstein, director del film (1938)

els perills esmentats i és la que més recorda -per la utilització,
per exemple, de velles melodies populars- la tradició de l'escola
nacionalista russa. La cinquena {La batalla del gel), sens dubte una
de les més interessants de tota la cantata i el seu autèntic nucli
central, s'inicia amb un llarg i descriptiu preludi orquestral i, a
continuació, contraposa musicalment les dues forces combatents
per mitjà de la ja coneguda cantilena litúrgica dels invasors i els
cants vigorosos i heroics dels russos, sense que mai no s'arribin
a barrejar del tot l'una amb els altres; finalment, i després de la
victòria del poble rus sobre els invasors -ofegats en les aigües
gelades del llac Chout- traduïda sonorament amb el predomini
dels cants d'aquells sobre la cantilena d'aquests, una tensa calma
domina el blanc paisatge. La sisena {El camp dels morts) és una

punyent i emotiva lamentació -digna de figurar antològicament
entre les millors pàgines de Prokofiev- que canta una desconsolada
noia russa que busca entre els centenars de cadàvers el del seu

estimat. Finalment, i com era d'esperar, la grandiosa setena part
{Entrada d'Alexandr a Pskov) es converteix en un triomfal him¬
ne patriòtic que recull diversos temes dels episodis precedents i
que corona feliçment tota la cantata.

Oriol Martorell
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Penderecki: Salmos de David
Cuando en 1959, en Varsòvia, el jurado del II Concurso de Jóve¬
nes Compositores abrió los sobres de las obras premiadas se dio
cuenta, con gran sorpresa, que los tres primeros premios perte¬
necían a un mismo autor, Krzysztof Penderecki (n. 1933), un
nombre absolutamente desconocido en aquel momento y hoy uno
de los más famosos de la música de la segunda mitad de nuestro
siglo. Estas tres obras, que de la noche a la mañana fundamenta¬
ron la celebridad de Penderecki cuando sólo tenía 26 años, eran
unas Estrofas para soprano, recitador y diez instrumentos, unas
Emanaciones para dos orquestas de cuerda y los Salmos cíe
David (Psalmy Daivida, en el original) para coro mixto y una
nutrida percusión, en la cual se incluyen también dos pianos, una

celesta, una arpa y cuatro contrabajos. Desde aquel momento, la
actividad creadora de Penderecki acusó progresivamente un rit¬
mo frenético -que todavía se mantiene vivo— a través de una sèrie
ininterrumpida de obras que inmediatamente llegaban al gran
público, como todavía sucede hoy, gracias a una espectacular e
irresistible fuerza comunicativa conseguida con un lenguaje muy
personal, a pesar de que en él conviven, eclécticamente, desde
recuerdos de las antiguas monodias gregorianas y de las polifo¬
nías arcaicas hasta los procedimientos más avanguardistas. Y todo
ello, a través de una imaginación sonora muy rica y con un in¬
cuestionable dominio de los efectos virtuosísticos vocales e ins¬

trumentales, al servicio de una muy intensa y primordial finalidad
expresiva de temple casi neoromántico.
De alguna manera, algunas de estas características -que con el
tiempo han evolucionado progresivamente, incluso con espec¬
taculares cambios de orientación- ya estaban más o menos pre¬
sentes en aquellas tres partituras tempranas cjue lo catapultaron
hacia la extraordinaria situación de privilegio que todavía hoy
ocupa, a pesar de las críticas adversas c]ue también han provocado
su heterogeneidad estilística y sus explícitos compromisos ex¬
tramusicales, religiosos y políticos.



m
En el caso de les Salmos de David, ya podemos encontrar los
gérmenes de buena parte de las ideas estéticas, técnicas y éticas
que, más tarde, cobrarían tanto impulso en otras obras, muchas
de ellas de gran formato simfónico-vocal: los Threni en memoria
de las víctimas de Hiroshima, el Stabat Mater, la Pasióti según san
Lucas (la obra que más ha contribuido a la difusión multitudinaria
de Penderecki), Dies Irae dedicado a las víctimas de Auschwitz,
El sueño de Jacob, Utrenja, el Canticum canticorum, el Magni¬
ficat, el Requiem polaco, el Te Deum, etc. De todas formas, si en
los Salmos ya están presentes todas estas ideas, lo están, pero,
sin la gran exuberancia posterior y, por tanto, con una mayor
austeridad y, posiblemente, con un mayor rigor conceptual y
estrictamente musical. De ahí, precisamente, que ésta sea la
partitura menos fácilmente aceptada por el gran público y, en
cambio, una de las menos discutidas por la crítica y los ambientes
de vanguardia.
Los Salmos de David, de una duración que apenas sobrepasa los
diez minutos, constan de cuatro breves movimientos, cada uno
de los cuales se centra únicamente sobre dos o tres versículos -

casi podríamos decir sobre una sola idea concreta- de un salmo
y respiran sin excepción el ambiente de una plegaria eminente¬
mente individual, puesto que las voces del coro nunca constitu¬
yen la expresión de la colectividad sino que personifican la propia
voz del autor en su diálogo con Dios, en sus súplicas en las tri¬
bulaciones y penitenciales (movimientos primero y cuarto, salmos
28 y 143), con las agradecidas alabanzas (segundo, salmo 30) o
con la aflicción de los lamentos (tercero, salmo 43). En los cua¬
tro movimientos son habituales -por el protagonismo de la per¬
cusión y el mismo tratamiento de las voces- tanto la utilización
de motivos temáticos rítmicamente percusores más que de netos
perfiles melódicos (que, por otra parte, adquieren a menudo
estructuras claramente seriales) como una construcción arqui¬
tectónica principalmente basada en diversas suertes de ostinati.
Como características específicas y respectivamente diferenciales,
es preciso subrayar, en el primer movimiento iA Ti yo clamo..J,
los efectos de contraste tímbrico alcanzado, primeramente, con
la alternancia de un coro cantado y otro hablado, y, finalmente,
con su superposición. En el segundo {Te quiero alabar, Jahvé...),



Krzysztof Penderecki (1933)

a cappella y muy breve, su extraordinaria concisión, articulada
contrapuntísticamente a partir de una cromática cantilena de las
contraltos. En el tercero {Eres, oh Dios, mi reducto, ¿por qué me

rechazas?), el más desarrollado y más denso, reaparece el prota¬
gonismo instrumental y su carácter percusor del que participa
también el coro, muy subdividido y con episódicos fragmentos
melismáticos y algunos efectos de glissandi, muy expresivos.
Finalmente, en el cuarto y último {Escucha, Jahvé, mi oración...)
vuelve la brevedad y la concisión; una puntillista introducción
únicamente instrumental, un monódico recitando ad ¡ihilum.



también de las contraltos, y un fragmento coral contrapuntístico
(más en sentido rítmico que melódico) iniciado a cappella y
sostenido por los instrumentos en el contundente e impresionante
crescendo final que corona magníficamente la obra.

Goffredo Petrassi: Coro di morti

Después de haberse dado a conocer internacionalmente con la
Partita orquestal, en el XI Festival de la SIMC (Amsterdam, 1933)
y después de algunas obras de los años 30, igualmente de un nivel
muy alto {Primer Concierto para orquesta, Salmo IX, Primer
Concierto para piano y orquesta), que valieron a Goffredo Petrassi
(n, 1904) el sobrenombre de músico «barroco, católico y romano»,
la década de los 40 -que coincide con la patética realidad de la
II Guerra Mundial- representa un cambio importante en su línea
estilística, que tiene como frontera el admirable «madrigal dramático»
(1941) para coro masculino, metales, tres pianos, contrabajos y

percusión titulado Coro di morti y escrito a partir del texto de la
canzonetta que Giacomo Leopardi utiliza como prólogo del
«Dialogo di Federico Ruysch e delle sue nummie» de sus «Operette
morali».

El citado cambio estilístico, que lleva a Petrassi de un original
neoclasicismo (luminosamente y emotivamente italiano a pesar
de las indiscutibles influencias de Hindemith y Stravinsky) a un
cromatismo integral y un cierto atonalismo desvinculado de
dogmatismos dodecafónicos, le confiere, especialmente, una mayor
libertad lingüística y expresiva.
El mismo Petrassi dijo que si su Coro di morti había nacido como
consecuencia de los horrores de la II Guerra, no debía conside¬
rarse en el sentido de una «música de protesta» testimonial sino
más bien como una meditación íntima sobre los destinos del

hombre en general y sobre las últimas finalidades de la existencia
y, más particularmente, sobre la devastación humana y social
provocada por los autoritarismos dictatoriales nazis y fascistas. Esta
problemática, completamente aislada de las concretas circunstancias
históricas que la originaron, provoca -según Andrea Lanza- una
confrontación dialéctica entre la soledad del hombre y la des¬
trucción que le rodea y encuentra su precisa correspondencia, en



el plano del lenguaje sonoro, en una oposición brutal entre dos
fuerzas antagónicas: las extensas líneas corales y los compactos
conglomerados instrumentales.
La crítica especializada habla de un discurso dramático situado
sobre dos planos contrastados, puesto que, por una parte, el coro
evoca el espíritu humanístico monteverdiano traducido por me¬
dio de esquemas tonales totalmente modernos, y, por otra, el
conjunto instrumental es tratado con una gran acritud, que ex¬

cluye cualquier decorativismo de raíz impresionista o cualciuier
sutileza colorista. Es más, la dialéctica fundamental del Coro di morti
se basa especialmente -siguiendo el pensamiento de Armando
Gentilucci- en la contemplación del hombre, situado en medio
de un mundo en rebeldía, irreal, cruel; en la contemplación no
de su sombra o de su reflejo -precisa el musicólogo- sino del
hombre real y verdadero, y de la del coro de hombres saturados
de historia y de resonancias musicales semánticamente definidas
en la correspondiente estratificación estilística. Y así como de la
confrontación de estos dos elementos el drama adquiere su for¬
ma perfectamente homogénea, también de la gran diversidad de
materiales utilizados se desprende un vehículo completamente apto
para poder traducir la desesperación leopardiana. Además, es
necesario subrayar el modo tan acertado en que los intensos, vi¬
brantes y metálicos timbres instrumentales se integran comple¬
tamente en la regular arquitectura estructural rítmica y cómo, en
los momentos en que estas estructuras se diversifican, se alcan¬
zan sorprendentes tensiones emotivas provocadas por las duras
disonancias de los metales y de los pianos que actúan de forma
semejante a la acción destructora de un ácido corrosivo. Finalmente,
todo se pierde -se disuelve- en unas raras sonoridades de sor¬

prendente soledad. Como dice D'Amico, «Petrassi persigue su nuevo
clima poético: un clima a menudo alucinante que confiere al sonido
una dimensión totalmente nueva»

Sergei Prokofiev: Alexandr Nevski
Muy pocos años después de haber tomado la decisión (en gran

parte inesperada) de abandonar el mundo occidental -donde se
le consideraba como uno de los representantes más destacados
de su generación-, de reintegrarse definitivamente a la vida de



su país -abandonando voluntariamente las filas de los exilados-
y de haber sabido conciliar, mejor que cualquier otro músico so¬
viético, las exigencias del dirigismo estético y técnico de las
autoridades políticas con las que le dictaban sus propios tempe¬
ramento y criterio sobre el hecho y el lenguaje musicales, Sergei
Prokofiev (1891-1953) inició sus conocidas actividades de com¬

positor cinematográfico, especialmente con Eisenstein, con quien
realizó -en un trabajo de una muy estrecha y creativa colabora¬
ción- los célebres filmes Alexandr Nevski (1938) e Iván el Te¬
rrible (1945).
En este caso, a diferencia de las demás obras del concierto de

hoy, se trata de partituras eminentemente épicas y muy ceñidas
a unos programas arguméntales en los cuales -gran novedad en
el género- el aspecto visual es tan importante, o más, que el li¬
terario. Por tanto, sin formular ningún juicio de valor, hay que
incluirlas en el capítulo de la música descriptiva e ilustrativa.
En el caso de Alexandr Nevski no podemos dudar de que tanto
el cineasta como el compositor supieron superar con acierto los
peligros que hubieran podido hacerlos caer en la ampulosidad
propagandística de un nacionalismo bélico meramente triunfalista;
y si el film se salva de este riesgo por sus cualidades plásticas y
narrativas, también la música adquiere -por encima de cualquier
otra consideración- auténtica vida propia por las características
intrínsecas del lenguaje de su autor: solidez formal, expresiva
comunicabilidad, protagonismo rítmico, riqueza tímbrica, origi¬
nalidad temática, ácidos atrevimientos armónicos, relación entre
tradición y novedades, sentido del equilibrio, etc.
La cantata Alexandr Nevski no reproduce exactamente la banda
sonora de la película, sino que, a partir de sus distintos episo¬
dios, Prokofiev estructuró una pieza de concierto dividida en siete
partes que comentan los momentos culminantes de las gestas
militares de la legendaria figura del príncipe Alexandr que, en el
siglo XIII. salvó la independencia de su pueblo, venciendo pri¬
mero a los invasores suecos y después a los caballeros teutones.
La primera parte {Rusia bajo el yugo mongol) describe orques-
talmente la desolación de la fría y triste estepa con un pedal in¬
sistente de los instrumentos graves sobre el que se levanta, lejos,
una melancólica melodía de carácter popular. En la segunda {Canto



sobre Alexandr Nevski), el coro recuerda y celebra la victoria sobre
los suecos, con un tema de gran nobleza y simplicidad melódi¬
ca, a guisa de leit-motiv, que reaparecerá al final. En la tercera
{Los cruzados en Pskov) se establece casi sarcásticamente la su¬

perposición de una arcaica cantilena de gusto litúrgico de los
caballeros teutones (cantada en latín), con el anuncio, por la sección
de metal, del violento y ácido tema de la invasión. La cuarta {¡A
las armas, pueblo ruso!) es la que más difícilmente supera los
citados riesgos y la que más recuerda -por ejemplo, por la utili¬
zación de viejas melodías populares- la tradición de la escuela
nacionalista. La quinta {La batalla del hielo), sin duda una de las
más interesantes de la cantata y su auténtico núcleo central, co¬
mienza con un largo y descriptivo preludio orquestal y, acto
seguido, contrapone musicalmente las dos fuerzas combatientes



por medio de la ya conocida cantilena litúrgica de los invasores
y los cantos vigorosos y heroicos de los rusos, sin que nunca los
dos lleguen a mezclarse; finalmente, y después de la victoria del
pueblo ruso sobre los invasores -ahogados en las aguas heladas
del lago ChoLit- musicalmente expresada por el predominio de
los cantos de aquéllos sobre la cantilena de éstos, una tensa cal¬
ma domina el blanco paisaje. La sexta {El campo de los muertos)
es una desgarradora y emotiva lamentación -digna de figurar
antológicamente entre las mejores páginas de Prokofiev- que canta
una desconsolada muchacha rusa mientras busca entre los cen¬

tenares de cadáveres el de su amado. Finalmente -como era de

esperar- la grandiosa séptima parte {Entrada de Alexandr en
Pskov) se convierte en un triunfal himno patriótico que incorpo¬
ra diversos temas de los episodios precedentes y que corona fe¬
lizmente la cantata.

Oriol Martorell
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