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Aquest recital està patrocinat per TABACALERA
a benefici cl'UNICEF programa PRO-ANDES

El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

vol agrair molt especialment aquest patrocini



Amb el recital ele Victoria de los Ángeles es clou la Temporada
1991/92. No s'hauria pogut acomiadar millor acjuesta temporada
que tornant a sentir la seva veu. Acpiest retorn és un privilegi per
a tots nosaltres, que no havíem tingut l'oportunitat d'escoltar-la
al Liceu des del 1967. Voldríem, de tot cor, donar la benvinguda
a Victoria de los Ángeles avui malgrat que, en realitat, ella retorna
on sempre ha estat la seva casa. Ens sentim molt contents de tornar-

la a escoltar a l'escena dels seus èxits. Ben trobada, doncs, Vic¬
toria, al Liceu

Josep Maria Buscjuets
Administrador del Consorci del Gran Teatre del Liceu



En el recital que avui es presenta al Gran Teatre del Liceu, pa¬
trocinat per Tabacalera, hi conflueixen diverses circumstàncies que
el converteixen en un esdeveniment històric.
La primera: la reaparició en acjuest escenari d'una de les millors
veus de la lírica espanyola, "Victoria de los Ángeles. Aquesta mestra
del bel canto interpreta avui, precisament a la vigília de
l'esdeveniment més gran de Barcelona'92, els Jocs Olímpics, una
selecció dels autors de la tonadilla escénica del segle XVIII, de
Schubert i Fauré i de grans compositors catalans. La veu, mera¬
vellós instrument musical al servei del sentiment i d'allò lúdic,
formen una dualitat harmònica per a aquest recital.
Si a això afegim que la destinació de tot aquest esforç són els nens
dels països andins, en el marc del Projecte Pro-Andes de la
prestigiosa organització internacional UNICEF, el resultat no pot és¬
ser més que de solidaritat i record, als quals jo, personalment, m'uneixo.

Germán Calvillo

President de TABACALERA



©

La UNICEF, Fons de les Nacions Unides per a la Infància, fou creada
el dos de desembre de 1946 per l'Assemblea General de les Na¬
cions Unides. Durant els primers anys, la major part de la seva
tasca es va encaminar a atendre les necessitats més urgents dels
nens d'Furopa i de la Xina -aliments, medicaments i robes- mentre
va durar el període de la postguerra. Però l'any 50 l'Assemblea
General va canviar el comandament de la UNICEF a favor de

programes de gran abast, en benefici de països en via de desen¬
volupament i dels països pobres.
Amb aquest esperit començà l'actuació de la UNICEF arreu del
món, amb programes d'educació, alfabetització i capacitació, sa¬
nitat i atenció a la salut i sanejament bàsic. Des de ja fa uns anys,
la UNICEF dóna impuls al projecte Pro-Andes amb aquesta fina-



litat: contribuir a la satisfacció ele Ies necessitats bàsicjues ele les
zones més deprimieles elels cinc països andins (Colòmbia, Perú,
Veneçuela, Equador i Bolívia).
Si el present de la infància d'aeiuests països està marcat per la
pobresa, el seu futur es troba seriosament compromès per tres
fenòmens: el deute social, el deute extern i el deteriorament del
medi ambient.

Una de les característiques de la subregió andina és la de pos¬
seir una població extraordinàriament jove, 48 milions de 0 a l6
anys. Aquest increment de població no ha estat acompanyat d'una
evolució similar del producte interior brut, fet que ha provocat
un deteriorament del poder adcjuisitiu familiar i una disminució
de la despesa social.
És una zona on el 52% dels nens cjue comencen la primària no la
finalitzen, i molts d'ells són nens que viuen en circumstàncies
especialment difícils; nens de carrer, nens explotats en treballs,
víctimes de la violència.
La mortalitat infantil anual és de 266.000 mil nens menors de cinc

anys, la majoria per causes fàcilment prevenibles.
A més, aquests països tenen extenses àrees a la conca amazòni¬
ca, en la qual pèrdues irreparables són de candent actualitat.
El programa PRO-ANDES ha iniciat actuacions molt concretes,
adreçades a reduir apreciablement els nivells de mortalitat infan¬
til, amb campanyes d'actuació i teràpia de rehidratació oral per
al control de la deshidratació causada per diarrees agudes, vacu¬
nació contra les sis malalties infeccioses més freqüents, promo¬
ció de l'alletament matern, disminució de les taxes de deserció
escolar i d'analfabetisme infantil i femení, millora dels estats nu-

tricionals comunitaris i de les condicions bàsiques de sanejament.
El programa PRO-ANDES ha estat elaborat per complementar les
activitats que la UNICEF desenvolupa regularment en aquests
pa'ísos.
La recaptació d'aquesta nit es destinarà a l'abastament d'aigua a
la població de Rosario, departament de Cauca, Colòmbia.



Les persones que tinguin la sort d'escoltar aquesta nit, vigília de
la gran Olimpíada, la veu admirable i inconfusible de Victoria de
los Ángeles, al marc del Gran Teatre del Liceu, ho agrairan des
del fons del seu esperit, a ella i als qui han contribuït a acjuest
inoblidable esdeveniment. És un do generós, i que té un signifi¬
cat per a milions de nens i nenes i llurs famílies, que pateixen a
tants llocs del món, especialment als pobles germans d'Amèrica
llatina. La música i la veu que ressonen acjuí seran per a tots ells
com un missatge angèlic de vida i esperança.

Joaquín Ruiz-Giménez
President del Comitè Espanyol de la UNICEF
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El Romanticisme

Franz Schubert An Sylvia (Els dos cavallers de
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Mignon: Nur wer die Sehnsucht
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Erlkonig (Goethe)
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Mélodies
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La Maja de Goya (Periquet)
Punto de habanera (Néstor Luján)
Seguidillas gitanas

(Cançons Arabesques)
El retrato de Isabela

(Cançons Epigramàtiques)



 



Victoria de los Ángeles
La veu i l'art de Victoria de los Ángeles són coneguts per milions
de persones dels cinc continents, que l'han aclamada durant la
seva gloriosa carrera artística. Fins ara, són 6l els països que Victoria
de los Ángeles ha visitat repetidament durant aquests 48 anys
d'ininterrompuda carrera.
Nascuda a Barcelona, un primer de novembre, a la mateixa Uni¬
versitat on el seu pare era bidell, va ingressar al Conservatori
Superior de Música del Liceu a l'edat de 15 anys i va completar
els sis cursos oficials en tan sols tres anys, amb les qualificacions
màximes. Es va unir al conjunt Ars Musicae, fundat i dirigit per
Josep M. Lamaña; amb acjuest conjunt va estudiar i es va familia¬
ritzar amb un amplíssim repertori, a la vegada que es desenvolu¬
pava musicalment i intel·lectual, i fonamentava les bases de la seva

personalitat musical indiscutible, la qual ha esdevingut motiu
d'admiració de tots els públics.
El 19 de maig de 1944 va debutar al Palau de la Música Catalana
amb un recital de Lieder 'i cançons i, pocs mesos després, ho féu
al Gran Teatre del Liceu, on interpretà el seu primer paper ope¬
rístic: la Comtessa de Le nozze di Figaro, tot i que abans, encara
com a estudiant, ja havia desenvolupat algunes activitats en pú¬
blic, entre les quals una Mimí de La Bohème'à\ Teatre Victoria, quan
només tenia disset anys.
De la seva primera actuació al Liceu un crític va dir: "La jove so¬
prano triomfà en tota la línia i respongué a tot el que se n'esperava.
L'obra mozartiana s'adaptà meravellosament a les modalitats del
cant de Victoria. La seva veu dolça i preciosa, la delicadesa en la
modulació, que aconsegueix modalitats finíssimes en la mitja veu,
la seva imponderable manera de dir les coses i la seva expressió
escènica foren qualitats que arravataren el públic, el qual l'obligà
a repetir diversos fragments. Fou una nit triomfal, que consagrà
definitivament Victoria de los Ángeles com una gran artista».
L'any 1947 es presentà al Concurs Internacional de Ginebra, on

obtingué el Primer Gran Premi per votació unànime del jurat, la
qual cosa cridà l'atenció de la BBC de Londres, on fou convida¬
da a cantar el paper de Salud de La vida breve, de Falla. L'any 1948
signà un contracte en exclusiva mundial amb la casa discogràfi¬
ca La voz de su amo/EMI.



L'any 1949 va iniciar els debuts internacionals. I va ser un cas
excepcional, perquè en el transcurs de pocs mesos debutà a l'Òpera
d'Estocolm, a l'Òpera de Copenhaguen, a l'Òpera de París, a La
Scala de Milà, al Covent Garden de Londres, al Carnegie Hall i al
Metropolitan de Nova York. Ais teatres esmentats, s'anaren afe¬
gint molts altres: Colón de Buenos Aires, Bellas Artes de Mèxic,
Pro Arte de L'Havana, Municipal de Rio de Janeiro, Òpera de Viena,
Òpera de Roma, La Monnaie de Brussel·les, San Cario de Nàpols,
Lyric de Chicago, Òpera de San Francisco, San Carlos de Lisboa,
etc., així com els més prestigiosos festivals, com els d'Edimburg,
Granada, Holanda, Osaka, Besançon, Flandes, Puerto Rico, Flo¬
rència, etc. L'any 1961 fou convidada per Wieland "Wagner a in¬
terpretar Elisabeth en una nova producció de Tannhâuser al
Festival de Bayreuth, actuacions que es varen repetir l'any 1962,
havent estat, fins aquests moments, l'única cantant espanyola que
ha actuat en aquest festival. El mateix any 1961, en aquest Gran
Teatre del Liceu, participà en l'estrena mundial de VAtlàntida de
Falla, que dirigí Eduard Toldrà.
Victoria de los Ángeles és reconeguda com una de les més grans

intèrprets en el camp del concert, de la música antiga espanyola,
del repertori pre-barroc i barroc, del Lied alemany, de la cançó
francesa i de les dels nostres compositors, els quals ha imposat
en totes les sales de concert del món. El seu repertori en aquest

camp inclou més de 1.200 obres, les quals completen seixanta
programes diferents.
En l'òpera, ha interpretat personatges tan dispars com la Comtessa
{Le nozze di Figaró), Donna Anna {Don Giovanni), Mélisande
{Pélleas et Mélisande), Elisabeth {Tannhâuser), Eisa {Lohengrin),
Eva {Die Meistersinger von Nürnberg), Desdemona {Otello),
Violetta {La Traviata), Agathe (Der Freischiitz), Rosina (// bar-
biere di Siviglú), Marguerite {Faust), Mimí {La Bohème), Gio-Cio-
San {Madama Butterfly) i la seva incomparable protagonista de
la Manon de Massenet.

Durant la seva carrera ha actuat sota la direcció de les batutes més

prestigioses, com les de Pau Casals, Herbert von Karajan, Tho¬
mas Beecham, Pierre Monteux, Fritz Reiner, Charles Munch, Tu-
llio Serafín, Víctor de Sabata, Erich Kleiber, Dimitri Mitropoulos,
John Barbirolli, Rudolf Kempe, Carlo Maria Giulini, Georg Solti,



Wolfgang Sawallisch, Eduard Toldrà, Ataúlfo Argenta, etc.
El repertori discogràfic de Victoria de los Ángeles compta, fins
ara, amb més de setanta enregistraments, entre òperes comple¬
tes, recitals i altres gravacions, amb els quals ha assolit diversos
premis, com el Grand Prix du Disque, el Premi Thomas Edison,
un Disc d'Or (Londres, 1980), etc. i els dedicats a la cançó antiga
espanyola figuren a totes les facultats de música del món.
Ha rebut també un gran nombre de guardons i distincions, entre
d'altres el Premio Nacional de Música, Banda de Alfonso X el Sabio,
Lazo de Dama de Isabel la Católica, Medalla d'Or de la ciutat de

Barcelona, Medalla de Plata de la província de Barcelona, Prix
National d'Éducation Civique de França, Premio di Roma i Saggitario
d'Oro d'Itàlia; és Acadèmica d'Honor de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi i de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid, Ciutadana honorària de Nova York
i Doctora honoris causa de la Universitat de Barcelona (títol rebut
en l'edifici on ella va néixer).
Recentment ha estat guardonada amb la Medalla d'Or de les Be¬
lles Arts i li ha estat concedit el Premi Internacional de Música
Pau Casals Barcelona 1992.
Fou precisament en l'acte solemne en el qual Victoria va rebre el
Doctorat honoris causa de la «seva» Universitat, l'any 1987, cjuan
el professor Oriol Martorell, en el seu discurs de presentació, va
recordar que «el poder de recreació, sempre present en totes les
interpretacions de Victoria de los Angeles, és un dels grans se¬
crets del seu triomf inqüestionable que 11 ha permès de concjuerir
pacíficament els més inaccessibles cims de la interpretació musi¬
cal i de quedar-s'hi anys i anys a través d'una carrera feliçment
activa encara i ciue s'ha anat prolongant per espai d'una durada
no gens freqüent en el món de la lírica».
En el transcurs de 1992 Victoria de los Ángeles ha cantat o can¬
tarà a Suïssa, França, Gran Bretanya, Itàlia i Espanya. Són de
destacar, també, la seva participació en la Cerimònia de Clausura
dels Jocs Olímpics, i les actuacions al Teatro Colón de Buenos
Aires, Teatre Municipal de Xile i Rio de Janeiro, a més de diversos
enregistraments discogràfics de repertori inèdit.



 



Manuel García Morante

Nascut a Barcelona, inicia eis seus estudis musicals i de piano ai
Conservatori Superior de Música del Liceu amb ia professora Júlia
Sicart, i eis amplia més tard a París amb Charlotte Causeret, Hélène
Amiot, Jean Boguet i Monique Deschaussées. Durant la seva es¬

tada a París assistí també ais cursos d'Alfred Cortot, Francis Poulenc
i Olivier Messiaen, ai mateix temps que treballà el repertori vocal
francès amb Pierre Bernac. A Espanya, també treballà el reperto¬
ri vocal amb Conxita Badia.
Pianista especialitzat en el repertori de música de cambra i
acompanyament vocal, és un dels assidus acompanyants de "Vic¬
toria de los Ángeles, amb la qual ha realitzat gires per Espanya,
França, Irlanda, Japó, Amèrica Central, etc., a més d'haver actuat
a Rússia, Londres, París, Berlín, Ginebra, Luxemburg, Buenos Aires,
Hong-Kong, L'Havana, etc.
Entre les seves gravacions discogràfiques figuren dos recitals de
"Victoria de los Ángeles en directe, a Barcelona i Tòkio (aquest
darrer fou elegit com un dels millors discs de l'any 1987 per la
crítica musical del «New York Times»).
En el terreny pedagògic ha impartit master classes a la Universi¬
tat de Música Elisabeth d'Hiroshima (Japó), cursos públics
d'interpretació de música espanyola i francesa per a pianistes i
cantants a Kobe (Japó) i a Pollença.
Des de fa uns anys es dedica també a la composició i harmonit¬
zació, i ja ha publicat cjuatre volums amb harmonitzacions de
cançons populars de Catalunya, Andalusia, Japó, i cançons se¬
fardites, entre d'altres.

Ocupa la càtedra de repertori musical vocal al Conservatctri Superior
Municipal de Música de Barcelona.
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Recital de

Victoria de los Ángeles
al Gran Teatre del Liceu

Vint-i-set anys sense cantar al Liceu són molts anys. Els afeccio¬
nats i admiradors de Victoria hem hagut de respectar resignats
acjuesta situació, coneixent o no les causes que la motivaren, però,
sobretot, hem d'alegrar-nos de la decisió que ara s'ha pres, que
ens permetrà de tornar a sentir-la en el marc on hauríem volgut
continuar sentint-la i on la recordem, els que tenim l'edat afortu¬
nada cjue ens ho permet, en aquelles inoblidables i insuperables
interpretacions amb les quals ens obsequià i per les quals mai li
estarem prou agraïts (per a mi personalment, em resulten espe¬
cialment inoblidables la seva Elizabeth, la seva Eisa, la seva Eva,
la seva Agata, la seva Rosina,..),
I és que som molts, a tot el món, els qui considerem Victoria com
un cas únic, irrepetible, un fenomen d'aquells que apareixen molt
de tant en tant. Buscant una bona definició del seu estil en

l'abundosa literatura que ha suscitat, n'he triat una cjue, tot i és¬
ser una mica llarga, em sembla molt adient, del seu biògraf Artur
Llepis: «Tot esdevé en ella de forma meravellosa. No crec que cap
cantatriu posseeixi, com ella, aciuest ecjuilibri, acjuest do celestial
de cantar amb aquesta facilitat esbalaïdora. Es el doll d'aigua, la
veu gairebé de la Naturalesa, portada, però, per una intel·ligència
privilegiada, per la tècnica cjue es fa flexible i, a la vegada, invi¬
sible. Una veu certament magnífica i colpidora i, a la vegada, ca¬
nalitzada. Sensibilitat i saber, un do de Déu; sí, un do de Déu,
menat per l'art subtil, intens i profund d'una criatura excepcional
cpie hom anomena la millor cantant del món».
Es podria objectar que aquesta definició no és prou objectiva, ja
que està dictada per l'admiració, confessada, de l'autor envers
Victoria. És cert, però l'excepcionalitat de Victoria està, sense

dubtes, fora de subjectivismes, i probablement la millor prova rau
en el fet que aquesta opinió és compartida no tan sols pels seus
milers d'admiradors, cosa normal, sinó, cosa totalment anormal,
pels seus col·legues.



Repassem, breument, algunes opinions d'uns quants grans can¬
tants, i escric grans en ei seu sentit més ampli. Comencem pel rei
del lied, Dietrich Fischer-Dieskau: «Naturalment que m'encisa el
timbre de la seva veu, amb el qual meravella els seus oients de
continent en continent, però encara més el seu fenomenal poli-
facetisme, que fa tan vàlid el seu iied alemany com les òperes
italianes o franceses del seu repertori». O Elisabeth
Schwarzkopf;com recordo el seu debut al Covent Garden!
Va cantar Mimí, amb LA veu ideal per al paper i EL patetisme
idealper al personatge. Vaig plorar, tantperquè em va emociona r

profundament, com perquè vaig sentir que jo no podria ser la
SEVA classe de Mimí». O Irmgard Seefried: «És una artista au¬
tèntica i entranyable, una dona estimada, una criatura confiada,
una persona que el bon Déu ha volgut regalar a aquest món!».
O Kirsten Fiagstad: «És molt rar sentir una veu tan bella, mena¬
da amb tanta perfecció. Fa música de veritat, en tota l'accepció
de la paraula, i sense el més petit esforç innecessari». O Birgit
Niisson: «Què podria dir de Victoria de los Ángeles que hom no

hagi dit ja! És única, com a artista i com a ser humà». O Joan
Sutherland: «Voldria fer arribar a Victoria de los Ángeles el meu
sincer agraïment per tota la bellesa que ba ofert al món, amb
les seves actuacions operístiques, els seus concerts i els seus discs».
0 Boris Christoff: «Amb cap altre col·lega no be gaudit tant fent
bona música com amb Victoria». O Gérard Souzay: «Meravellosa
Victoria! No be trobat MAI ningú que no l'admiri! És adorada, i
s'ho mereix!».

1 per sortir del camp dels cantants, tres opinions de tres grans
instrumentistes, començant per ia de i'aitre rei del lied, Gerald
Moore: «Després de tota una vida d'escoltar centenars de bones
veus, puc afirmar sense cap dubte que per la qualitat de la puresa
del seu so, la veu de Victoria m'afecta més que cap altra». Yehudi
Menuhin: «La seva veu, que ens porta solaç i passió als nostres
cors, ha estat sempre el meu ideal». I Pau Casals: «El seu art

pertany a la més alta jerarquia d'aquest món».
I com s'explica Victoria, ella mateixa, que sigui capaç de suscitar
tanta admiració i de crear tantes emocions? Ho explicà un dia ai
musicòleg Bernard Gavoty: «Veig baixar del cel la música, com
una llum sonora que em fa passejarpels jardins del Senyor. Cantar



llî
és per a mi la joia d'obrir la meva ànima a delícies d'una pura
elevació. Gràcies, Música!».
I ja que Victoria, amb la seva habitual franquesa i naturalitat, ens
remet a la Música, parlem una mica cle la música que ha triat per
a aquest retrobament amb el teatre on inicià la seva gloriosa carrera

operística. Ho ha fet amb gran intel·ligència i amb el seu acostumat
rigor. No ha volgut cedir a les veus que sovint opinen, per a mi
molt erròniament, que en els recitals oferts al Liceu, els cantants
haurien de cantar només àries d'òpera. Estic d'acord que el lied
està escrit per ser cantat en salons petits i que en sales grans perd
una gran part de la seva pròpia essència, feta d'intimitat i con¬
centració. Però jo crec que, amb algunes comptades excepcions,
és un gran disbarat cantar les àries d'òpera tretes del seu context,
privant-les de tota l'atmosfera prèvia (i posterior) pensada pel
compositor. És una desvirtuació que no poden admetre els qui
posen la Música per sobre de la Veu i del Cant. I el pecat es veu
sovint agreujat per un acompanyament pianístic que, per ben fet
que estigui, no pot suplir en molts casos les subtileses d'una bona
orquestració.
Hem vist com Fischer-Dieskau lloa el fenomenal polifacetisme de
Victoria, segurament inigualable per cap altre cantant, almenys
amb el grau de perfecció amb què ella ha servit sempre tots els
estils i gèneres que ha cantat. El seu repertori és immens i em
consta que ara s'hi ha pensat molt, abans de decidir-se. Tenia molt
clar que volia 3 grups, dedicats al lied alemany, la melodia
francesa i la cançó catalana. Els dos primers ha optat finalment
per dedicar-los respectivament a un sol compositor, Schubert i
Fauré; mentre que del tercer ha preferit oferir un ampli ventall,
mostra del riquíssim repertori existent. Per al quart grup també
ha trobat la solució encertada: no volent, molt atinadament, cantar

òpera, hi fa una aproximació, amb les Tonadilles escèniques
espanyoles del segle XVIII, tan pròximes al que després seria la
típica sarsuela.
El grup principal està dedicat a Eranz Schubert. He parlat abans
de dos reis del lied, quan en realitat és aquest el veritable i in¬
discutible rei. Tant per la quantitat (escrigué 727 Heder) com per
la gran qualitat de quasi tots. An Sylvia, escrit el juliol de 1826 i
dedicat a Maria Pachler, està escrit sobre quinze versos de



Shakespeare, trets de la 2a escena del 4t acte de Els dos cava¬
liers de Verona. Schubert utilitzà la traducció alemanya feta pel
dramaturg i poeta vienès Eduard von Bauernfeld (1802-1890) que
havia aparegut publicada l'any anterior per l'Edició Vienesa de
Shakespeare. Curiosament, la cançó es titulava Gesang (Cant). Fou
una mà desconeguda la que escrigué en la partitura autógrafa «An
Sylvia», i així ha passat a denominar-se sempre més.
També amb Wiegenlied, escrita el novembre de 1816, hi ha una
confusió. Durant molts anys el text s'ha atribuït al poeta i periodista
Mattias Claudius (1740-1815), del qual Schubert musicà 11 poemes,

però aquest poema no figura en les obres completes de Claudius,
i fins ara no s'ha pogut identificar l'autor. Qui s'equivocà fou
Schubert mateix, que posà el seu nom en la partitura autógrafa.
En tot cas, es tracta d'una bellíssima melodia, que tant pot propiciar
la son d'un infant (Schubert) com acompanyar les efusions
amoroses d'Ariadna i Bacus, en les veus de Dríade, Nàiade, i Eco
(Strauss). Crida l'atenció en aquesta cançó de bressol que en la
segona estrofa s'inviti l'infant a dormir en una dolça tomba. Deu
ser per aixó que Graham Johnson, un dels més coneguts estudiosos
de l'obra de Schubert d'avui dia, veu en aquesta cançó no la
confortable atenció d'uns pares feliços, sinó una música del més
gran consol i tendresa, un sentiment de quasi santa gratitud per
la vida, encara que curta. Die Forelle és un dels Heder més po¬

pulars de Schubert. Probablement la seva inclusió en el cèlebre
quintet que porta el seu nom hi ha contribuït. Està basat en un

poema del poeta i director teatral Christian Friedrich Daniel
Schubart (1739-1791), originàriament en quatre estrofes, fins que
en l'última edició, l'any 1782, el poeta n'eliminà l'última. Schubert
n'escrigué cinc versions, el desembre de 1816, el juliol de 1817,
el febrer de 1818, la tardor de 1820 i l'octubre de 1821, variant
cada vegada el tempo, que passà a ésser successivament «moderat»,
«no massa ràpid» i «una mica ràpid». No fou fins a l'última versió
que introduí la característica introducció pianística que tan ma¬
gistralment prepara l'ambient del lied.
Es podrien posar objeccions a la inclusió en un recital de lied de
la Romança d'Helena, segona peça de l'ópera La guerra do¬
mèstica, peró la tradició ha convertit aquesta pràctica en per¬
fectament lícita. A més, els laments d'una dona enamorada



queixant-se de la llarga absència del seu marit, són en si mateixos
un poema que no necessita l'envoltori psicològic que li dóna l'òpera
de la qual procedeix. Aquesta fou escrita pel poeta, traductor i
director teatral vienès Ignaz Franz Castelli (1781-1862), destacat
activista antinapoleònic, gran coneixedor del món teatral, el qual
havia servit de jove des del fossat orquestral. Per escriure el llibret
s'inspirà en Aristófanes, concretament en L 'assemblea de les do¬
nes (any 389) i Lisistrata (any 411). El títol original era Les
conspiradores, que la severa censura política habsburguesa obli¬
gà a canviar.
Schubert escrigué la seva òpera l'any 1823 i se'n penedí en el
moment en què s'assabentà que el compositor berlinès Georg
Abraham Schnieder acabava d'estrenar a Berlín amb gran èxit una

òpera amb el mateix llibret. Castelli, quan el publicà, escrigué:
«Els compositors alemanys acostumen a queixar-se, dient que els
agradaria escriure òperes alemanyes, però que els escriptors no
els sotmetien llibrets. Doncs aquí en teniu un, senyors!». És molt
popular una versió per a veu, clarinet i piano d'aquesta liomança
feta per Fritz Spiegel, subratllant l'important paper que té el clarinet
en la partitura original de Schubert.



Nur wer die Sehnsucht kennt, la quarta cançó de Mignon del
Wilhelm Meister de Goethe és probablement el poema que més
cançons ha inspirat, i en molts casos (Beethoven, Schubert,
Schumann, Wolf, Txaikovski), Heder importants, de profunda
emotivitat. La cançó de Schubert, dedicada a la comtessa Mathilde
su Schwarzenberg, va necessitar quatre versions diferents, entre
1815 i 1826, per trobar la seva forma definitiva, i és curiós comprovar

que l'última és la més senzilla de totes i la que millor reflecteix els
íntims sentiments de Mignon que Schubert féu seus. En les tres primeres
versions, el lied es titulava Sehnsucht iiEnyoïzment).
També el conegut Erlkonig hagué de menester quatre versions fins
a arribar a la forma definitiva, que Schubert publicà com a op. 1.
Acabada definitivament per la tardor de 1815, no es publicà fins
l'any 1821 i obtingué un gran èxit: hi ha constància que el 18
d'octubre de 1822 ja s'havien venut més de la meitat dels 600
exemplars editats, xifra molt considerable en aquella època, fet
causat segurament pel bon acolliment que obtingué quan, el 25
de gener de 1821, August von Gymnich l'estrenà a l'Associació
d'Amics de la Música. Però qui realment popularitzà aquest lied
fou el gran baríton i apòstol de Schubert, Michael "Vogl, que ha¬
via demanat a Schubert que allargués un dels intervals pianístics
per permetre-li recuperar la respiració... Goethe, que havia escrit
aquesta balada l'any 1782, conegué la cançó de Schubert en la
veu de la mítica Wilhelmina Schróder-Devrient.
Si Schubert encapçala necessàriament la llista de compositors
dedicats al lied alemany, Gabriel Fauré ho fa amb els dedicats a
la melodia francesa, condició que per la qualitat de la seva pro¬
ducció li podria discutir potser Claude Debussy, però no per la
quantitat de cançons escrites (6l Debussy, 104 Fauré). Es tracta
d'un món molt ric, amb noms de la categoria de Ravel, Duparc,
Hahn, Poulenc i tants d'altres.
Les cançons de Fauré destaquen per la seva bellesa i originalitat,
per la gran subtilitat de la seva escriptura harmònica i per una
excepcional sensibilitat musical. Dues de les cançons escollides
per 'Victoria de los Ángeles estan escrites sobre poemes de Ver¬
laine. És normal que la musicalitat innata i molt profunda de la
poesia d'aquest turmentat i desgraciat «príncep dels poetes» ins¬
pirés una gran quantitat de cançons (per exemple, 18 a Debussy,



l6 a Fauré). En tota la producció de Fauré, només un altre poe¬
ta. menor. Charles van Lerberghe, el supera com a font d'inspiració
(18 poemes), però només perquè posà música a dos llargs cicles,
La chanson d'Eve i Le jardin clos.
El cicle Fêtes galantes cjue Verlaine escrigué en una de les pocpies
épocpies felices de la seva vida, fou especialment apreciat pels
compositors. Recordem cjue Debussy n'escrigué dos cicles. De tots
els poemes, destaca Clair de lune, que meresqué dues cançons
diferents de Debussy i la meravellosa cançó de Fauré que inicia
aquest grup. És un clar de lluna trist, amb una bellíssima introducció
pianística que s'estén durant tota la cançó amb un to melangiós
molt adequat al poema de Verlaine. Acpiest poema, del qual Juan
Ramón Jiménez féu una esplèndida traducció castellana, inspirà
també a Fauré, l'any 1918, el seu ballet Masques et hergamas-
ques. El musicòleg Jean-Michel Nacteux destacà com la lectura
de Fêtes galantes fou una revelació per a Fauré i com aciuell art
subtil, púdic i sensual, en què la melangia es tenyeix amb les
elegàncies de la ironia, proposà al músic un model on es reco¬
neixia ell mateix.

Mandoline, també de Verlaine, forma part d'un cicle de cinc
cançons (op. 58), que Fauré escrigué el juny de 1891 durant una
feliç estada a Venècia, a casa de "Winnareta Singer. Fauré ordenà
els 5 poemes de Verlaine en forma de recitat amorós, dotant-los
d'un únic tema melòdic i fent referències contínues d'una cançó
a l'altra. Mandoline és la primera, i va seguida de En sourdine,
Green, A Clymëne'i C'est l'extase, totes petites joies, cjue figuren
sovint en els programes dels concerts. A Mandoline es pot dis¬
tingir fàcilment l'escriptura de l'acompanyament pianístic pensat
com el típic so d'aquest instrument de cordes pinçades. Debussy
també musicà aquest poema, magistralment.
La tercera cançó, Tristesse, està inspirada per un poema de
Théophile Gautier. Fauré musicà tres poemes de Gautier, Les
Matelots, Seule i Tristesse, i les tres cançons són de la seva primera
època: pertanyen respectivament als grups dels Op. 2, 3 i 6, i són
la 5a, la 8a i la I4a de les 104 cançons que escrigué.
La seva apreciació de la poesia romàntica però no massa interessant
de Gautier degué decaure amb els anys. Tristesse és indubtable¬
ment la millor de les tres, i ha figurat sovint en els programes de



Victoria de los Ángeles. És una cançó veritablement trista, però
d'una tristor esfereïdora, que contrasta amb la felicitat del món
que l'envolta.
Atesa l'extensió dedicada a aquest comentari de les cançons de
Schubert i Fauré, no crec oportú comentar ara un a un compositors
tan coneguts del públic barceloní com els del grup de cançons

que tanquen el recital: Toldrà, Granados, Montsalvatge, Albéniz,
Mompou, Pedrell, Vives... Tots ells són grans figures de la música
catalana i, especialment el primer, de la cançó catalana, la qual
han situat en una categoria equiparable a la dels altres grups
comentats.

No dubto gens a incloure en aquest concepte de «cançó catalana»
moltes de les cançons d'aquest grup, escrites en castellà, sim¬
plement per la catalanitat de llurs autors. I ho faig recordant el
que, el 1970, escrigué l'enyorat Manuel Valls a propòsit d'una
exposició dedicada per les Joventuts Musicals a la música catalana:
'El itacionalisme musical és avui una actitud d'innegable sig¬
nificació històrica, però d'escassa estimació com a factor
d'integració cultural. Si el prestigi que tingué en el pretèrit per¬
meté creure que les creences tenyides per la norma nacionalista
s'ajustave?! a la teórica llei expressiva continguda en el gentilici
qualificador, parlar ara d'una activitat tan fluida com és la
música, i adjectivar-la de catalana, francesa, espanyola o bri¬
tànica, respon més a un principi de comoditat conceptual que
a nocions absolutes d'ordre mental. Amb el tetnps, l'antic crèdit
del nacionalisme ha sofert una crisi i s'ha i-eduït a la forja d'uns
tòpics amb els quals es pretén donar a l'auditori la clau de l'origen
i localització geogràfica de tonades i composicions, però que no
ens diu res del sentit i el valor de la música real que es fa dins
de l'àrea territorial contemplada. Amb aquestes precisions
sumàries, podem afirmar, sense constituir-nos en pedra d'escàndol,
que la música catalana no existeix. L'obra que en aquests mo¬
ments donen la majoria dels compositors del país és música i res
més, música que segons el tarannà de cada individualitat respon
o no a altres adjectivacions, però que no es deixa fer presa pel
citat gentilici. No hi ha doncs música conceptualment catalana".
Jo comparteixo l'opinió de Manuel Valls, excepte en un aspecte:
sí que existeix una música catalana, la d'Eduard Toldrà. Per a mi.



la música de Toldrà és sinónima de catalanitat, i té també, com

la Schubert, per exemple, aquella senzillesa especial que fa que
molt sovint, en escoltar-la, hom no sàpiga si està escoltant músi¬
ca d'un creador o música popular. D'això n'és un bell exemple
l'exquisit i deliciós Romanç de Santa Llúcia del binomi
Sagarra-Toldrà. El món autèntic de la cançó popular catalana té
també una magnífica representació amb La dama d'Aragó, en un
interessant (com tots els seus) arranjament de Manuel García
Morante.



He d'acabar amb una breu referència al grup inicial, el dedicat a
la tonadilla escènica espanyola del segle XVIII. Les tonadilles eren

l'equivalent espanyol dels intermezzi italians, composicions breus
per a diverses veus amb acompanyament instrumental sovint de
caire satíric, que s'interpretaven en els entreactes de les comèdies
o les òperes. Segons el nombre d'actors implicats en l'espectacle,
les tonadilles tenien diferent nombre de cantors, que eren nor¬
malment un, dos o tres, però que havien arribat fins a la dotze¬
na. Al començament les tonadilles es dedicaven a temes popu¬

lars, però a poc a poc anaren derivant cap a temes mitològics o

galants. El gènere estigué molt de moda durant tot el segle XVIII,
molt especialment a Madrid. El musicòleg Josep Subirá, que de¬
dicà molts anys a estudiar-lo, diu que solament a la Biblioteca
Municipal de Madrid es conserven més de 2.000 tonadilles, totes
manuscrites, i que al Conservatori madrileny n'hi ha uns quants
centenars, procedents del Palau Reial. Amb el temps la tonadilla
anà derivant cap a la sarsuela. En la seva forma més clàssica
constava d'una introducció, un seguit de cobles i les seguidilles
finals.
Els compositors escollits per Victoria de los Angeles figuren en¬
tre els més rellevants d'aquest gènere. El ja esmentat Josep Subirá
divideix la història de la tonadilla en tres etapes: una de joven¬
tut, una de maduresa i una de pre-decadència. Entre els autors
més prolífics de la primera etapa figura el barceloní Lluís Mísón,
mentre que José Castel, Ventura Galván í el català Blas de Laserna
(com el també català Pau Esteve) són figures cabdals de l'etapa
de maduresa.

Les cobles religioses del també català Manuel Pla són un cas

especial, ja que no foren escrites per a una tonadilla, sinó per a
un acte sacramental, cosa bastant freqüent en aquella època. Des
de la supressió dels actes sacramentals el 1765, mentre que se'n
conservà la majoria, es perdé la quasi totalitat dels entreactes
musicals. Entre les poques cobles que es conserven hi ha aques¬
tes Seguidillas a lo divino, que Josep Pla escrigué l'any 1757 per
a l'acte sacramental La lepra de Constantino i que actualment es
canta en l'harmonització feta per Josep Subirá.

Manuel Capdevila i Font
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José Castel
Canción de la gitana habilidosa
Yo, señores, soy gitana,
como lo publica el traje,
y salgo a este coliseo
a lucir mis habilidades.

Digo la buenaventura,
he estudiado muchas artes,

y a lo que es hechicería
no he encontrado quien me gane.

Vaya señores, dénme por Dios
una limosna y compasión,
yo me contento en la ocasión
que cada uno me de un doblón.

Acjuí habrá muchos curiosos
que me pidan novedades,
y yo pretendo mostraros
lo que pasa en varias partes.
Mirarán las diversiones

que por otros sitios hacen,
por si con la nueva idea
se divierten esta tarde.

Oigan señores, haya atención,
verán qué cosas de admiración;
oigan señores, haya atención,
que mis juguetes son de primor.

Luis Misón

Seguidilla dolorosa de una maja enamorada
A los montes me salgo,
por ver si encuentro,
un alma que se duela
de mi tormento.

Ay! de mi,
que me muero,

pues le aguardo
y no viene
mi amargo dueño.



Manuel Pla

Seguidillas religiosas
Tres personas en una
demuestra el cielo,
cjue en tres personas
caben muchos misterios.

Y aunque se oculten
está en Roma la Sede

que ios promulgue.
Sé fiel a tres virtudes
en este mundo,
Caridad, Esperanza,
y Fe del justo.
Si es que pretendes
hallar eterna gloria,
tras de tu muerte.

Ventura Galván

Seguidillas del oficial cortejante
Un oficial de guerra fue mi cortejo
y en muy pocas semanas quedó sin resto.
Ay! que bueno será el señor oficial!
Y en muy pocas semanas quedó sin resto.

Ya se ha marchado, pero tengo el consuelo
que va pelado, que va pelado.
Ay! que bueno será el señor oficial!
Pero tengo el consuelo que va pelado.
En las gentes de guerra es evidente
que está siempre el bolsillo convaleciente.
Ay! que bueno será el señor oficial!
Está siempre el bolsillo convaleciente.
Pero con todo no faltan oficiales

que son garbosos, que son garbosos.
Ay! que bueno será el señor oficial!
No faltan oficiales que son garbosos.



Blas de Laserna

El Trípili
Yo soy como acjuella piedra
que está en medio de la calle.
Todos se meten con ella
sin meterse ella con nadie.

Con el trípili, trípili, trápala,
esta tirana se canta y se baila,
anda chiciuita, anda salada,
cjue estás robándome el alma.
Tres mil veces cada día
me acuerdo cjue me quisiste,
y tres mil veces me acuerdo
que lo que fue ya no existe.
Con el trípili, trípili, trápala,
esta tirana se canta y se baila,
anda chiciuita, anda salada,
que estás robándome el alma.



Franz Schubert

An Silvia

Was ist Silvia, saget an,
Dass sie die weite Flur preist?
Schon und zart seh'ich sie nah'n,
Auf Himmels Gunst und Spur weist,
Dass ihr Alies unterthan.

1st sie schon und gut dazu?
Reiz labt wie milde Kindheit;
Ihrem Aug' eilt Amor zu.
Dort heilt er seine Blindheit,
Und verweilt in guter Ruh.

Darum Silvia, ton', o Sang,
Der holden Silvia Ehren;
Jeden Reiz besiegt sie lang.
Den Erde kann gewahren:
Kranze ihr und Saitenklang!

William Shakespeare

Wiegenlied

Schlafe, holder, siisser Knabe,
Leise wiegt dich deiner Mutter Hand;
Sanfte Ruhe, milde Labe

Bringt dir schwebend dieses Wiegenband.
Schlafe in clem süssen Grabe,
Noch beschützt dich deiner Mutter Arm,
Allé Wünsche, alie Habe
Easst sie liebend, allé liebewarm.
Schlafe in der Flaumen Schosse,
Noch umtont dich lauter Liebeston,
Fine Lilie, eine Rose,
Nach clem Schlafe wercl' sie dir zum Lohn.

Mathias Claudius



A Sílvia

Qui és Sílvia, digueu-me,
la qual lloa tota la terra?
La veig apropar-se bella i delicada,
sap que per la gràcia del cel
tot li està sotmès.

A més de bella és bona?
El seu encís refresca com la tendra infància;
l'amor s'apressa cap als seus ulls,
en ells es cura la ceguesa,
i hi resta en dolç repòs.

Així, doncs, cantem Sílvia,
honorem l'encantadora Sílvia;
qualsevol gràcia que la terra pugui oferir,
la té en abundància.
Coroneu-la i que soni la música!

Cançó de bressol

Dorm, dorm, graciós i dolç infant,
la mà de la mare et gronxa suaument;
i aquest bressoleig et portarà
tranquil·la pau i dolç solaç.
Dorm, dorm en la dolça tomba,
la mà de la mare et protegeix encara,
i reté amorosa i ardent
tots els teus anhels i tot el que tu tens.
Dorm, dorm, en el teu tou coixí,
encara t'envolten tonades d'amor;
un lliri i una rosa

seran ton premi després del son.



Die Forelle

In einem Bachlein helle,
Da schoss in froher Eil'

Die launige Forelle
Voriiber wie ein Pfeil.

Ich stand an dem Gestade,
Und sail in süsser Ruh'

Des muntem Fisches Bade
Im klaren Bachlein zu,

Ein Fischer mit der Ruthe

Weill an dem Ufer stand,
Und sail's mit kaltem Blute,

Wie sich das Fischlein wand.

So lang clem Wasser Helle,
So dacht'ich, nicht gebricht,

So fângt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht,

Doch plotzlich war clem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht

Das Bachlein tückisch trübe,
Und eh' ich es geclacht.

So zuckte seine Ruthe,
Das Fischlein zappelt dran,

Unci ich mit regem Blute
Sail die Betrogne an.

Franz Schubart



La truita

En un transparent rierol
saltava amb alegre pressa

la capriciosa truita,
ràpida com una sageta.

Jo estava en la ribera
i mirava en dolça pau

el bany de l'alegre peix
en el clar rierol.

Un pescador amb la seva canya
estava també en la ribera

i mirava amb sang freda
com nedava el peixet.

Mentre l'aigua transparent,
pensava jo, no s'enterboleixi,

no enganyarà la truita
amb el seu ham.

Però finalment trobà el lladre
el temps massa llarg. Maliciós,

enterboleix el rierol,
i abans del que em pensava,

tirà de la canya,
i allà forcejà el peix,

i jo, amb la sang encesa,
els contemplava.



©
Romanze

Ich schleiche bang unci still herum,
Das Herz pocht mir so schwer,
Das Leben ciâucht mir oci' unci stumm,
Unci Fiur unci Burg so ieer.
Unci jede Freucie spricht mir Fiohn,
Unci jecier Tctn ist Kiageton,
1st cier Geiiebte fern,
Trübt sich des Auges Stern.

Ach, was die Liebe einmai band,
Soil nie sich trennen mehr.

"Was suchst du in ciem fremcien Land,
Unci weit dort über'm Meer?

"Wenn dort auch buntre Biumen biüh'n,
Kein Herz wird heisser für dich giüh'n,
O bieib' nicht ianger fern,
Du meines Lebens Stern!

G. Casteiii

Mignon (Nur wer die Sehnsucht kennt)

Nur wer die Sehnsucht kennt

Weiss, was ich leicie!
Aiiein unci abgetrennt
Von aiier Freucie,
Seh' ich an's Firmament

Nach jener Seite.

Ach! cier mich iiebt unci kennt

1st in cier Weite.

Es schwindeit mir, es brennt
Mein Eingeweicie.
Nur we die Sehnsucht kennt

Weiss, was ich leicie!

Johann W, Goethe



Romança

Vaig per tot arreu callada i temerosa,
el cor em batega molt angoixat,
la vida m'apar trista i taciturna,
i buits els camps i el castell.
Qualsevol alegria és una lamentació.
L'estimat és lluny
i se m'entela la pupil·la.

Ai, el que un dia uní l'amor
mai més no s'hauria de separar!

Què busques en pa'ísos estrangers,
tan llunyans a l'altra banda del mar?
Encara que hi floreixin virolades flors,
cap cor no cremarà per tu amb més ardor;
ah, no restis lluny més temps,
estrella de la meva vida!

Mignon (Només el qui coneix l'enyorança)
Només el qui coneix l'enyorança
sap el que sofreixo!
Sola i separada
de tota alegria,
miro el firmament

cap a aquell costat.

Ai! el que m'estima i em coneix
està molt lluny.
Em marejo, se'm cremen

les entranyes.
Només el qui coneix l'enyorança
sap el que sofreixo!



Erlkònig

Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -

Siehst, Vater, du den Erlkònig nicht?
Den Erlenkonig mit Kron' und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

«Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schone Spiele spiel' ich mit dir;
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.» -

Mein Vater, mein Vater, und horest du nicht,
Was Erlenkonig mir leise verspricht? -

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In diirren Blattern sauselt der Wind.-

«Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Tochter solien dich warten schon;
Meine Tochter fiihren den nachtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.»

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkônigs Tochter am düstern Ort? -

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau. -

«Ich liebe dich, mich reizt deine schone Gestalt;
Und bist du nicht willig, so branch' ich Gewalt.» -

Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkònig hat mir ein Leids gethan! -

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er halt in Armen das achzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Noth;
In seinen Armen das Kind war todt.

Johann W. Goethe



lu,

Rei dels verns

Qui cavalca tan tard de la nit amb aquest vent?
És el pare amb el seu fill.
El porta segur en els seus braços,
L'agafa fort i en manté calent.

«Fill meu, per què amagues amb tanta por la teva faç?'
«No veus, pare, el rei dels verns?
Al rei dels verns, amb corona i cua?»
«Fill meu, és un banc de boires».

«Nen estimat, vine, vine amb mi!
Jugaré amb tu jocs molt bonics;
a la platja tinc flors de molts colors,
i la meva mare té molts vestits daurats».

«Pare, pare, és que no sents
el que sordament em promet el rei dels verns?»
«Calma't, calma't, fill meu:

és el vent que remou les fulles seques»

«■Vos venir amb mi, noi gentil?
les meves belles filles et deuen estar esperant;
les meves filles dirigeixen les rondes nocturnes,
i ballaran i cantaran i et bressolaran».

«Pare, pare, i no veus allà en aquell tètric indret
les filles del rei dels verns?»

«Fill meu, fill meu, ho veig molt bé:
són els vells salzes que semblen tan grisos».

«T'estimo, m'encanta la teva bonica faç;
i si no vols venir de bon grat, usaré la força».
«Pare, pare, ara m'està agafant!
El rei dels verns m'ha fet mal!»

El pare s'espanta, i cavalca veloç,
manté en els seus braços el nen gemegant;
arriba a casa amb molt d'esforç i entrebancs.
En els seus braços el nen era mort.



Gabriel Fauré

Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur

L'amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune.

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d'extase les jets d'eau.
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.

Paul Verlaine

Mandoline

Les donneurs de sérénades

Et les belles écouteuses ■

Échangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.

C'est Tircis et c'est Aminte,
Et c'est l'éternel Clitandre,
Et c'est Damis qui pour mainte
Cruelle fait maint vers tendre.

Leurs courtes vestes de soie.
Leurs longues robes à queues.
Leur elégance, leur joie
Et leurs molles ombres bleues

Tourbillonnent dans l'extase

D'une lune rose et grise.
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise.

Paul Verlaine



^iSíS^

Clar de lluna

La vostra ànima és un paisatge escollit
que fan encisador màscares i bergamascs
tocant el llaüt i dansant i quasi tristos
en llurs disfresses fantàstiques.

Mentre canten en mode menor

l'amor vencedor i la vida oportuna.
No semblen creure en llur felicitat
i la seva cançó es barreja amb el clar de lluna.

Amb el tranquil clar de lluna trist i bell,
que fa somniar els ocells als arbres
i sanglotar d'èxtasi els sortidors,
els grans sortidors esvelts entre els marbres.

Mandolina

Els cantors de serenades

i les belles oients

intercanvien paraules insípides
sota els ramatges sonors.

És Tirsis i és Aminta,
i és l'etern Clitandre,
i és Damis que, cruel per a algunes,
fa versos tendres per a altres.

Llurs curts gecs de seda,
els ròssecs de llurs llargs vestits,
llur elegància, llur joia
i llurs flonges ombres blaves

s'agiten en l'èxtasi
d'una lluna rosa i grisa
i la mandolina murmura

entre els tremors de la brisa.



Tristesse

Avril est de retour.

La première des roses,
De ses lèvres mi-closes

Rit au premier beau jour;
La terre bienhereuse

S'ouvre et s'épanouit;
Tout aime, tout jouit.

Hélas! j'ai dans le coeur une tristesse affreuse.

Les buveurs en gaieté.
Dans leurs chansons vermeilles.
Célèbrent sous les treilles

Le vin et la beauté;
La musicjue joyeuse.
Avec leur rire clair

S'éparpille dans l'air.

Hélas! j'ai dans le coeur une tristesse affreuse.

En déshabillés blancs.
Les jeunes demoiselles
s'en vont sous les tonnelles
Au bras de leurs galants;
La lune langoureuse
Argente leurs baisers
Longuement appuyés.

Hélas! j'ai dans le coeur une tristesse affreuse.

Moi, je n'aime plus rien.
Ni l'homme, ni la femme.
Ni mon corps, ni mon âme.
Pas même mon vieux chien.
Allez dire qu'on creuse,
Sous le pâle gazon,
Une fosse sans nom.

Hélas! j'ai dans le coeur une tristesse affreuse.

Théophile Gautier



Tristesa

Abril ha tornat.

La primera rosa
des dels meus llavis mig tancats,
somriu al primer bon dia;
la terra venturosa

s'obre i s'estira:

tot estima, tot gaudeix.

Ai! Jo tinc dins del cor una tristesa horrible!

Els alegres bevedors,
en les seves cançons vermelles,
celebren sota els ceps
el vi i la bellesa;
la música alegre,
amb el seu riure clar

s'esparpella per l'aire.

Ai! Jo tinc dins del cor una tristesa horrible!

En camisoles blanques
les joves senyoretes
se'n van sota els emparrats
de bracet dels seus galants;
la lluna llangorosa
argenta llurs besades
llargament estrebades.

Ai! Jo tinc dins del cor una tristesa horrible!

Jo ja no estimo res,
ni home, ni dona,
ni el meu cos, ni la meva ànima,
ni tan sols el meu vell gos.
Aneu a dir que cavin
sota la pàl·lida gespa
una tomba sense nom.

Ai! Jo tinc dins del cor una tristesa horrible!

Traducció: Manuel Capdevila i Font
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Frederic Mompou
Cantar del alma

Aquella eterna fuente está escondida,
que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.
Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen de ella viene,
aunque es de noche.
Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierras beben de ella,
aunque es de noche.
Sé ser tan caudalosas sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan, y las gentes,
aunque es de noche.
El corriente que nace de esta fuente,
bien sé que es tan capaz y tan potente,
aunque es de noche.

Aquesta viva fuente, que yo deseo,
en este pan de vida yo la veo,

aunque es de noche.
San Juan de la Cruz

La dama d'Aragó (tradicional catalana)
A Aragó n'hi ha una dama,
que és bonica com un sol,
té la cabellera rossa

li arriba fins als talons.
Ai! amorosa Anna Maria,
robadora de l'amor, ai amorós!

Sa mare la pentinava
amb una pinteta d'or,
sa germana els hi trenava
els cabells de dos en dos.
Ai! amorosa...

Son germà se la mirava
amb un ull tot amorós
se la mira i se l'emporta



a la fira d'Aragó.
Ai! amorosa...

I qui és aquesta dama,
que iiença tanta esplendor?
Filla n'és del Rei de França,
germana del d'Aragó.
Ai! amorosa...

I si no us ho voleu creure

mireu-li el sabató
hi veureu les tres flors de França
i les armes d'Aragó.
Ai! amorosa...

Romanç de Santa Llúcia
Percjué avui és Santa Llúcia / dia de l'any gloriós,
pels volts de la Plaça Nova / rondava amb la meva amor.

Anem tots dos a la fira, / amiga, anem-hi de jorn
que una mica de muntanya / alegri nostra tristor.

Comprarem grapats de molsa / i una enramada d'arbós
i una blanca molinera / i una ovella i un pastor.

Ho posarem al migdia, / dins el nostre menjador,
i abans de seure a la taula / ens ho mirarem tots dos;
cjue una mica de muntanya / ens faci el menjar més dolç.
PerciLiè avui és Santa Llúcia / dia de l'any gloriós,
tals paraules m'acudien / quan he vist la meva amor.

Josep M. de Sagarra

Isaac Albéniz
Morirà

Qual fiorellin novello
Che all' aura spande 11 suo soave odor,
E il verde praticello
Adorna solo un giorno e poi se muor.

Cosí la vita mia

Qui sulla terra breve passerà,
E 11 cor la pena ria
Figlia d'amor non mai ti narrera.



Morirò come il flore

Dopo aver l'aura plena cil sospir,
Ma lleta pur In core
Dl non aver turbato 11 suo glolr.

E quanclo In breve, o Dio!
D'amor consunta e dl dolor sarò,
Mandando a te ben mío

L'ultimo mío sospiro... morirò.
Marquesa de Bolaños

Enric Granados
La Maja de Goya
Yo no olvidaré en ml vida

de Goya la Imagen gallarda y querida!
No hay hembra ni maja o señora
que a Goya no eche de menos ahora.
SI yo hallara quien me amara
como él me amó, no envidiaría no
ni anhelara más venturas

ni dichas yo.

Perlquet

Xavier Montsalvatge
Punto de habanera
La niña criolla pasa / con su miriñaque blanco:
¡Qué blanco!
¡Hola! Crespón de tu espuma; / marineros, contempladla!
Va mojadlta de lunas / cjue le hacen su piel mulata.
- Niña, no te quejes, / tan solo por esta tarde,
quisiera mandar al agua / que no se escape de pronto
de la cárcel de tu falda.
Tu cuerpo encierra esta tarde / rumor de abrirse de dalla.
- Niña, no te quejes, / tu cuerpo de fruta está
dormido en fresco brocado.
Tu cintura vibra fina / con la nobleza de un látigo,
toda tu piel huele alegre / a llmonal y a naranjo.
Los marineros te miran / y se te quedan mirando.
La niña criolla pasa / con su miriñaque blanco.
¡Qué blanco!

Néstor Luján



Felip Pedrell
Seguidillas gitanas
Señor bailaciorcito, ay!
señor bailaciorcito.
Mir'usté ar joyo
que la niña que baila
tiene marío.

Mir'usté ar suelo
mir'usté ar suelo

que la niña que baila,
que la niña que baila
tiene sueño!

Señor bailaciorcito, ay!

Amadeu "Vives

El retrato de Isabela

Óyeme tu retrato, niña Isabela:
salvo ser justo, salvo ser propio, salvo que hiela.
Linda mata de pelo peina tu mano;
salvo ser poco, salvo ser corto, salvo ser cano.
Con la luz de tus ojos a todos pierdes;
salvo que lloran, salvo ser bizcos, salvo ser verdes.
Con tu boca preciosa nada compite;
salvo ser grande, salvo ser belfa, salvo que pide.
Es tu nariz florero de fino aroma;
salvo ser fea, salvo ser ancha, salvo ser roma.
Tus clientes son alhajas de fino engarce;
salvo ser pocos, salvo ser negros, salvo ser grandes.
Tu cintura embellece tu linda facha;
salvo que dobla, salvo que tuerce, salvo que agacha.
Y el amor que te tengo me desconsuela;
porque eres falsa, como tu madre, como tu abuela.
La. la, la. la. la, la, ...

Este es tu fiel retrato, niña Isabela.



 



 



Resum de la discografia de
Victoria de los Ángeles

òperes completes
Bizet: Carmen (Carmen). Dir.: Thomas Beecham.

Debussy: Mélisande (Pelléas et Mélisande). Dir.: André Cluytens.
Falla: Salud (La vida breve). Dir..: Ernesto Halffter i

Rafael Frühheck de Burgos.
Gounod: Marguerite (Faust). Dir.: André Cluytens

(dues versions).
Leoncavallo:Nedda (Pagliacci). Dir.: Renato Cellini.

Mascagni: Santuzza (Cavalleria rusticana). Dir.: Gabriele Santini.
Massenet: Manon (Manon). Dir.: Pierre Monteux.

Offenbach: Antonia (Les contes d'Hoffmann). Dir.: André Cluytens.
Puccini: Mimí (La Bohème). Dir.: Thomas Beecham.
Puccini: Cio-Cio-San (Madama Butterfly). Dir.: Gianandrea

Gavazzeni i Dir.: Gabriele Santini.

Puccini: Lauretta (Gianni Schiccbi). Dir.: Gabriele Santini.
Puccini: Suor Angelica (Suor Angelica). Dir.: Tullio Serafin.
Purcell: Dido (Dido and Aeneas). Dir.: John Barbirolli.
Rossini: Rosina (LI barbiere di Siviglia). Dir.: Tullio Serafin i

Dir.: Vittorio Gui.

Verdi: Amelia (Simon Boccanegra). Dir.: Gabriele Santini.
Verdi: Violetta (La Traviata). Dir.: Tullio Serafin

(Aquests enregistraments són només els realitzats en estudi)

Altres enregistraments
Victoria de los Ángeles és una de les cantants que té una disco¬
grafia més important i nombrosa. Per aquesta raó és impossible
esmentar aquí amb detall les seves gravacions. Siguin esmenta¬
des només algunes: Requiem de Fauré, El sombrero de tres picos,
El amor brujo, Chants d Auvergne, Bachianes brasileres de Vi¬
lla- Lobos, Nuits d'été, L'enfance du Christ, recitals d'òpera, un
recital de sarsuela i moltíssims de «Heder» i cançons, amb un re¬

pertori molt variant i extens, des de les cançons sefardites a les
cançons populars catalanes, o des de Flândel a Granados i
Montsalvatge.



IBERIA colabora con el

teatro del Liceo en esta

temporada de Opera! Es
nuestra manera de dar alas

al Arte. Ya la cultura.

' IBERIA: Pairocínador de la Tem¬
porada de Opera del Teatro del
Liceo de Barcelona.

I

me/UAm



Victoria de los Ángeles
al Liceu

(L'ordre que figura en aquesta relació és el següent: personatge,
obra, director, altres intèrprets principals i temporada)

Comtessa Almaviva (Le nozze di Figaro). Napoleone Annovazzi.
Rosy de Valenzuela, Paquita Vidal, Augusto Beuf, Raimon Torres.
(1944-45).

Serpina (La serva padrona). Napoleone Annovazzi. Raimon Tor¬
res, Vicente Riaza. (1944-45)

Susanna (II segreto di Susanna). Napoleone Annovazzi. Raimon
Torres, Vicente Riaza. (1944-45)

Manon (Manon). Georges Razigade. Louis Arnoult, Roger Buz-
zonet, Paul Cabanel. (1945-46).

Marguerite (Faust). Georges Razigade. Louis Arnoult, Charles
Cambon, Paul Cabanel. (1945-46). i

Mimí (La Bohème). ]osep Sabater. Lolita Torrentó, Antonio Vela,
Raimon Torres, Lluís Corbella. (1945-46).

Comtessa Almaviva (Le nozze di Figaro). Napoleone Annovazzi. Rosy de
Valenzuela, Lidia Ibarrondo, Àgel anglada, Raimon Torres. (1945^6).

Serpina (La serva padrojta). Napoleone Annovazzi. Raimon Tor¬
res, Vicente Riaza. (1945-46)

Susanna (II segreto di Susanna). Napoleone Annovazzi. Raimon
Torres, Vicente Riaza. (1945-46)

Gala de la Premsa: Victoria de los Ángeles interpreta fragments
de Tannbauser. (1945-46).



Manon (Manon). Napoleone Annovazzi. Giuseppe Di Stefano,
Giuseppe Manacchini, Marco Stefanoni. (1946-47).

Homenatge a l'Orquestra del Liceu: Victoria de los Ángeles interpre¬
ta obres de Weber i Wagner, amb la direcció d'Eduard Toldrà. (1946-
47).

Funció extraordinària, amb La vida breve i El amor brujo. En la se¬

gona part Victoria de los Ángeles, acompanyada al piano per Pere
Vallribera, interpreta cançons de Toldrà, Rodrigo, Falla i Turina. (1946-
47).

Elisabeth (Tannhauser). Kurt Rothenbühler. Livia Feher Peri,
Tórsten Ralf, Andreas Boehm, Lubomir Vischegonov. (1947-48).

Eisa (Lohengrin). George Sebastian. Eisa Cavelti, Joachim Sattler/
Tyge Tygesen, Gaspar Bròcheler/Raimon Torres, Théo Hermann/
Alois Pernestorfer. (1948-49).

Mimí (La Bohème). Vincenzo Mariani. Lolita Torrentó Mario Fili-
ppeschi, Piero Guelfi, Lluís Corbella. (1948-49).

Agathe (Der Freischütz). Hans von Benda. Henny Herze, Tyge
Tygesen, Raimon Torres. (1948-49. 3a. representació: Homenatge
a Victoria de los Ángeles).

Eva (Die Meistersinger von Nürnberg). Hans Swarowsky. Marion
Matthaus, Wilhelm Schirp, Tyge Tygesen, Wilhelm Felden, Theo
Hermann, Murray Dickie. (1949-50).

Elisabeth (Tannhauser). Hans Swarowsky. Doris Dorée, Georg
Eassnacht, Hans Braun, Theo Hermann. (1949-50).

Cio-Cio-San (Madama Butterfly). Angelo Questa. Annamaria
Canali, Gianni Raimondi, Manuel Ausensi. (1955-56 4a. repre¬
sentació: Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu a Victoria de los

Ángeles).



Manon (Manon). Eugène Bigot. Giacinto Prandelli, Lucien Hu-
berty, Charles Soix. (1956-57).

Mimí (La Bohème). Carlo Felice Cillario. Ornella Rovero, Gianni
Raimoncli, Manuel Ausensi, Giuseppe Moclesti (1956-57).

Rosina (II barbiere cli Siviglia). Angelo Questa. Agostino Lazzari,
Rolando Panerai, Marco Stefanoni, Carlo Badioli. (1958-59. 4a
representació: Homenatge a Victoria de los Angeles).

Reina Isabel i Reina Pirene (Atlântida, estrena mundial, versió de
concert). Eduard Toldrà, Raimon Torres. (1961-62).

Manon (Manon). Jesus Etcheverry, Francesco Bonisolli, Jean-Pierre
Laffage, Pierre Savignol. (1966-67. 3a. representació: Homenatge
a Victoria de los Ángeles).

Biografíes i discografia: Pau Nadal



 



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.

Portada:
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Disseny: Carmelo Hernando
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LICEU

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

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

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

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

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

Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM i
SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Programació Olímpica
Esbart dansaire de Rubí/Cobla La Principal del Llobregat

Danses tradicionals catalanes

Diumenge, 26 de juliol de 1992, 18 h.

Concert Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Polifònica de Puig-Reig

Obres d'I. Albéniz, L. Balada, N. Bonet, R. Gerhard i X. Montsalvatge
Director musical: Uwe Mund

Dilluns, 27 de juliol de 1992, 21 h.

Recital Cecilia Bartoli
Piano: Gyorgy Fischer

Obres de W. A. Mozart, G. Rossini i altres
Dimarts, 28 de juliol de 1992, 21 h.

Concert Jaume Aragall i Miriam Gauci
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

Obres d'A. Catalani, G. Charpentier, F. Cilèa, J. Massenet, G. Puccini i G. Verdi
Director d'orquestra: Romano Gandolfi

Dimecres, 29 de juliol de 1992, 21 h.

Concert Orquestra Filharmònica de Minsk i
Cor Estatal de la Capella de Minsk

Llibre Vennell de Xavier Benguerel
Director musical: Leo Kramer

Dijous, 30 de juliol de 1992, 21 h.

Concert Marilyn Home i Leila Cuberli
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

Obres de Gioacchino Rossini
Director d'orquestra: Randall Behr

Divendres, 31 de juliol de 1992, 21 h.

Ballet Lirico Nacional
Director artístic: Nacho Duato

Programa I (dies 3, 4 i 5 d'agost)
Trece gestos de un cuerpo (Emiliano / Roriz);

Rassemblement (Bissainthe / Duato); Mediterrània (Collage musical / Duato)
Programa II (dies 6, 7 i 8 d'agost)

Coming Together (Rzewski / Duato); Stamping Ground (Chavez / Kylián)
Mediterrània (Collage musical / Duato)

Del 3 al 8 d'agost de 1992, 21 h.

Amb la col·laboració de Festival de les Arts
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