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

quiere experimentar esta sensación, tiene dos opciones:

comprar todas las butacas del aforo o tener un

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

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

con la máxima calidad que ofrece la tecnologia digital,

sus óperas o conciertos preferidos en su propia casa.

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

auténticas noches de estreno.

c,!) pioimeer'
The Art of Entertainment



Oper der Stadt Kòln
Direcció: Michael Hampe

Direcció musical: James Conlon

T a n z - F O r u m Kòln

Director Artístic: Jochen Ulrich

Romeo i Julieta
Música Sergei Prokofiev

Coreografia i direcció d'escena Jochen Ulrich
Director d'orquestra Uwe Mund

Escenografia Kathrin Kegler
Vestuari Marie-Theres Cramer

Il·luminació Hans Foelstede

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Dimarts, 17 de setembre, 21 h., funció núm. 13, torn D
Dimecres, 18 de setembre, 21 h., funció núm. 14, torn E

Dijous, 19 de setembre, 21 h., funció núm. 15, torn B
Divendres, 20 de setembre, 21 h., funció núm. l6, torn C

Dissabte, 21 de setembre, 21 h., funció núm. 17, fora d'abonament
Diumenge, 22 de setembre, 17 h., funció núm. 18, torn T



T a n 2 - F o r u m Kôln

Tanz-Forum Kôln i el seu director Jochen Ulrich no són desconeguts
del públic assidu del Gran Teatre del Liceu. En la temporada
1988-1989, el director i coreògraf d'aquesta companyia de Colònia
fou convidat per la direcció artística del Liceu per tal d'escenificar-hi
una producció nova de l'òpera de Richard Strauss Salome. En
aquesta original versió del drama d'Oscar Wilde, en què els pa¬

pers dels cantants apareixen duplicats per ballarins, es va poder
conèixer el concepte coreogràfic d'Ulrich i d'uns quants membres
del Tanz-Forum Kòln.
Ara bé, aquesta companyia alemanya no féu el seu debut a Cata¬
lunya fins la temporada passada, quan va actuar al Centre Cultu¬
ral de la Caixa d'Estalvis de Terrassa. Ara debuta a Barcelona

presentant el seu darrer ballet: Romeo i Julieta.
Encara que és autònom, el Tanz-Forum Kòln forma part de l'Òpera
de Colònia. La seva aparició com a companyia respon a la con¬
centració progressiva de manifestacions de dansa en aquella ciu¬
tat, on es traslladà, després de la Segona Guerra Mundial,
l'Acadèmia de Dansa d'Estiu que abans acollia Krefeld. Al llarg
de quinze dies, més de cinc-cents estudiants poden participar en
tota mena de cursos de dansa, impartits per professors prestigiosos
d'arreu del món. L'Acadèmia d'Estiu de Colònia té assolit actualment
dins el seu gènere un nivell sense parió. Per altra banda, la fundació
de l'Institut per la Dansa Teatral i el trasllat des d'Hamburg del
Tanzarchiv, han convertit Colònia en un dels centres neuràlgics
de la dansa alemanya. Durant la temporada 1971-1972, el consis¬
tori d'aquella ciutat decideix canalitzar a través del Tanz-Forum
Kòln les diverses iniciatives i moviments que animen el món de
la dansa a la ciutat renana, sota la direcció col.legiada de Helmut
Baumann, Jochen Ulrich i Gray Veredón.
A partir del 1979, Jochen Ulrich és el responsable únic d'aquest
grup, que compta actualment amb 22 ballarins, procedents de dotze
països. Encara que els membres del Tanz-Forum Kòln reben classes
de dansa acadèmica i de tècniques contemporànies, el repertori
es compon sobretot d'obres actuals, i sintonitza així amb l'esperit
avantguardista que anima les activitats al voltant de l'Acadèmia
d'Estiu i de la Setmana de Dansa Moderna.



La singularitat del Tanz-Forum Kòln, cal trobar-la en la varietat de
tendències que conflueixen en el si de la companyia. Jochen Ulrich
aspira a ser l'intèrpret polifacètic dotat d'una forta personalitat
escènica. Opta per l'artista de dansa davant del simple intèrpret;
per ballarins compromesos amb el seu temps i capacitats per a

l'expressió dels corrents i les tendències més diversos. Aquesta
multiplicitat estilística es reflecteix també en el repertori del grup:
ballets concertants de pura línia musical, abstractes, al costat d'obres
amb una forta complexitat teatral. Peces d'intenció social al cos¬
tat de les que només pretenen transmetre el pur plaer del ball. La
base del treball sempre resideix en la dansa mateixa i en la gran
varietat de les seves expressions. Tot allò que implica moviment,
tant si és d'arrel acadèmica, folklòrica o esportiva, ha de formar
part del vocabulari del ballarí d'avui dia.
A més de les creacions concebudes expressament pel director artístic
per a la seva companyia, també trobem al repertori obres de co¬

reògrafs importants d'aquest segle. Hi són presents des de Kurt
Jooss, una de les figures més representatives de la dansa moderna
alemanya dels anys vint -la Ausdruckstanz-, fins a José Limón, cap¬
davanter de la modern-dance americana, passant per diversos



contemporanis com ara l'holandès Hans van Maanen, l'anglès
Christopher Bruce o els americans Glen Tetley, Jennifer Muller,
Louis Falco i Joe Allegado.
Com passa amb altres companyies prestigioses de dansa alemanyes,
la de Colònia també procura estimular el talent coreogràfic dels
seus membres. Kristina Horvath i Bernd Schindowski, director actual
del Ballet d'Ulm, Phillipe Talard o el director del Ballet de Ragen,
Richard Wherlock, es van iniciar en el camp de la creació des de
les files del Tanz-Forum Kòln.
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La música inoblidable d'un ballet

D'acord amb la tradició del país més genuïna, el lligam dels pri¬
mers compositors russos amb la dansa ha estat permanent. Re¬
sulta difícil, per no dir impossible, de trobar algun compositor rus
que no ens hagi deixat partitures de ballet inoblidables. Sergei
Prokofiev (1891-1953) fou un dels nens prodigi de la darreria del
segle passat. Als 9 anys d'edat, ja havia compost una òpera. El
1914, quan el compositor té 23 anys, Diaghilev li encarrega el que
serà el seu primer ballet. La Gran Guerra, però, n'impedirà l'estrena,
encara que en sobrevisqui la música en la forma de Scythian Suite.
Això fa que consti Chout (1915) com a primer ballet del jove
compositor, estrenat el 1921 pels Ballets Russes amb coreografia
i dissenys de Slavinsky i Larionov. L'obra desprèn una influència
poderosa de les fonts folklòriques russes tradicionals, que ales¬
hores tornen a dominar sobre la creació musical i coreogràfica.
L'any 1918 marca el començament de l'exili de Prokofiev, primer
als Estats Units, on apareix com a pianista de les seves pròpies
composicions i on estrenarà la seva òpera famosa: L'amor de les
tres taronges. Durant l'etapa de l'exili parisenc, la col.laboració
amb Diaghilev es traduirà en un ballet d'homenatge al construc¬
tivisme soviètic, coreografiat per Léonide Massine, Le pas d'acier
(1925), i per L'enfant prodige (1929), una obra també de clara
influència constructivista, coreografiada per George Balanchine.
El 1933, Prokofiev, enyorant sempre el seu país, torna a la Unió
Soviètica, on crearà partitures per a films del nou cinema rus; entre
d'altres: Tinient Kijê i Alexander Nevski d'Eisenstein.
És en aquesta època que el compositor comença a treballar amb
la que serà la seva gran partitura de ballet: Romeo i Julieta. Les
primeres converses sobre la possibilitat d'un ballet basat en la
tragèdia de Shakespeare van tenir lloc amb el teatre Kírov d'òpera
i ballet de Leningrad. No obstant això, fou el teatre Bolshoi qui
va proporcionar al compositor i a la seva família una caseta
d'estiueig prop de Tarussa, lloc on Prokofiev compondria durant
l'estiu del 1935 la major part de la música del seu ballet.
Els del Bolshoi, però, troben que la seva música no es pot ba¬
llar. I és que el seu moment no podia ser més inoportú, perquè
aleshores s'imposava a la URSS la doctrina del social-realisme en



l'art, i la partitura romàntica sobre els joves amants veronesos
enfrontats a la intolerància i l'engany no encaixava dins el món
stalinista.

L'exaltació de l'amor, de la comprensió i de la pau que tradueix
la música de Prokofiev elevarà la discutida composició a la cate¬
goria d'obra universal i al nivell que reclamava la història de William
Shakespeare. Entre els anys 1935 i 1937, alguns fragments musi¬
cals d'aquesta partitura s'interpreten com a suites o en transcripció
per a piano. El ballet s'estrena per fi a Brno (Txecoslovàquia) el
mes de desembre del 1938. El llibret és de Lavrosky, Radlov i el
mateix Prokofiev, i la coreografia és d'Ivo Psota. La producció
soviètica, amb coreografia de Lavrosky, estrenada al teatre Kirov
I'll de gener de 1940, serà durant molts anys el model a seguir
per la majoria de les produccions posteriors. La del teatre Bolshoi,
del 1946, serà objecte de la versió cinematogràfica del 1954 i de
la versió televisiva del 1976.
Del Romeo iJulieta de Prokofiev, n'han fet versions els coreògrafs
més famosos del nostre temps. Frederick Ashton el 1955, John
Cranko el 1958 (interpretat al Gran Teatre del Liceu pel Stuttgart
Ballet el 1984), Keneth McMillan el 1965, Rudi van Dantzig el 1967,
John Neumeyer el 1973, Rudolf Nureyev el 1977, Oscar Araiz el
1977, Vladimir Vassiliev el 1980 i, finalment, el mes de gener

d'enguany. Jochen Ulrich, segons afirma ell mateix, gosa també
de treballar amb la tan famosa partitura.
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Romeo i Julieta en el ballet

Per trobar la primera escenificació del ballet Romeo i Julieta cal
retrocedir al 1785, quan un tal Ensebio Luzzi l'estrenava a Venècia.
És probable que veiés aquesta versió Vincenzo Galeotti, qui, tot
i ser italià de naixement, l'estrenaria el 1811 a Copenhaguen, en
la seva qualitat de fundador del Ballet Reial de Dinamarca. Influït
profundament per Angiolini i els seus «ballets d'action», l'aventura
romàntica dels amants de Verona s'emmarcava perfectament dins
el repertori pre-romàntic de la que més endavant, sota Bournon-
ville, seria la famosa escola danesa. En realitat fou Galeotti qui
introduí el «ballet d'action» i la temàtica romàntica als Països Es¬

candinaus. La música d'aquesta versió, com la de la majoria de
les creacions de Galeotti, era de Claus Schall.
Bronislava Nijinska i George Balanchine en realitzaran una co¬

reografia «futurista», el 1926, per als Ballets Russes de Diaghilev,
sobre música original de Constant Lambert. Els dissenys d'aquesta
versió, molt discutida aleshores, eren de Max Ernst i Joan Miró, i
els primers papers estel·lars foren interpretats per Tamara Karsa-
vina i Serge Lifar.
També existeixen diverses coreografies sobre el tema de Romeo
iJulieta basades en l'obertura-fantasia de Txaikovski; entre d'altres,
les de Gvosky i Lifar. El 1943, Anthony Tudor crea el seu ballet
per a l'American Dance Theatre, amb la música de l'òpera de
Frederick Delius A village Romeo and Juliet. El 1955, i sobre la
Symphonie drammatique d'Hector Berlioz, George Skibine fa la
seva coreografia per als Ballets del Marqués de Cuevas, i el 1968
és Maurice Béjart qui utilitza la mateixa simfonia per als seus Ballets
du XXème Siècle. La mateixa partitura serveix Gray Veredón per

presentar la primera versió del Tanz-Forum Koln el 1976.
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Argument

William Shakespeare escriu la seva famosa tragèdia Romeo and
Juliet crAve el 1594 i el 1596. Ara bé, sobre la historia en què està
basada l'obra, ja se'n poden trobar relats per tot Europa en novelles
dels segles XV i XVI. Per altra banda, també la mitologia i la li¬
teratura clàssiques havien tractat ja el tema de l'amor impossible,
acabat sovint en tragèdia, és a dir, amb la mort dels amants. La
font d'on va treure Shakespeare més immediatament la inspiració
fou, ben segur, la publicació d'Arthur Brooke The tragicall bis-
torye oj'Romeus andJuliet àe\ 1562. No obstant això, la subtilesa
extraordinària amb què el «bard d'Stratford on Avon» perfila els
seus personatges, tot convertint-los en prototips del comportament
humà, així com la riquesa del seu llenguatge, han atorgat a aquesta
història, com a tota l'obra shakespeariana, la categoria de patrimoni
universal.

Evidentment, per tal de valorar-la correctament, cal situar-la a la
seva època, a l'Anglaterra del segle XVI, on, d'acord amb les normes

tradicionals, una tragèdia acabava, com a mínim, amb una mort.
En aquestes condicions, no té res d'estrany l'èxit assolit imme¬
diatament per Romeo i Julieta, on poden comptar-se cinc morts i
dos suïcidis. En contradicció aparent amb la moral cristiana, que

penalitza el suïcidi amb la condemnació eterna, el suïcidi per amor
sol justificar-se, en canvi, com el més sublim dels sacrificis. Potser
avui costa una mica d'entendre aquesta mena de primer amor,
consumat prematurament, destinat per circumstàncies absurdes
a una mort igualment prematura. Cada època ha intentat desco¬
brir significacions simbòliques en aquest comportament dels
enamorats, amb la seva insistència incorregible a voler convertir
l'un més un igual a un, fins que la mort els separi.



Argument i música

Acte I

1. Obertura Andante assai

2. Romeo i els seus amics Mercutio i Benvolio Andante

3. Els Capuleto controlen la ciutat Allegretto
4. Els Montagú es mantenen ferms Allegro
5. El litigi Allegro brusco
6. La lluita Presto

7. El malson Andante

8. El Sr. Capuleto Andante pomposo

9. La Sra. Capuleto i Tibald Andante assai - Scherzando

10. La jove Julieta Vivace

11. Arribada dels convidats Assai moderato

12. Els amics entren disfressats a la casa enemiga Moderato marciale

13- El ball de disfresses Allegro pesante
14. Romeo troba Julieta Moderato - Quasi allegretto
15. Mercutio salva el seu amic Allegro giocoso
16. L'amor creix d'amagat Andante tenero

17. Tibald reconeix Romeo Allegro
18. Els Capuleto tanquen la casa Allegro
19. L'escena del balcó Larghetto
20. Romeo declara el seu amor Allegretto amoroso
21. Els amants Andante

Acte II

22. Els Montagu provoquen la casa Capuleto
23. Romeo es manté al marge
24. Els amics prevenen Romeo

del seu amor per la filla dels Capuleto
25. El jove Paris fa la cort a Julieta
26. Els Capuleto es diverteixen
27. El compromís
28. Romeo amb fra Llorenç
29. Noces en secret

30. La sospita de Tibald
31. Els Montagú es mantenen ferms
32. Tibald provoca Romeo

Allegro giocoso
Andante teneroso

Vivo

Vivace

Adagio scherzoso
Vivace

Andante espressivo
Lento

Vivo

Allegro giocoso
Moderate



33- El duel
34. La mort de Mercutio

35. Romeo venja el seu amic
36. La fatalitat

Precipitato
Moderato

Andante animato

Adagio drammatico

Acte III

37. La nit d'amor
38. Romeo, despertat per Julieta
39. El comiat
40. El matí

41. Julieta refusa casar-se amb Paris
42. La desesperació
43. Julieta busca l'ajuda de fra Llorenç
44. La solució

45. El retorn de Julieta
46. La sorpresa
47. La mort simulada
48. Els CapLileto
49. La Sra. Capuleto introdueix el nuvi
50. El son de mort de Julieta

Andante

Lento

Andante allargando
Andante assai

Vivace

Adagio
Adagio

Andante

L'isteso tempo
Andante tranquillo

Andante rituale

Andante giocoso
Andante con eleganza

Andante

51. Romeo a l'exili
52. L'espantós desenllaç

Acte IV

Adagio fúnebre
Adagio
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Tanz-Forum Kôln

Tanz-Forum Kôln y su director Jochen Ulrich no son desconocidos
por el público asiduo del Gran Teatre del Liceu. En la tempora¬
da de 1988-1989, el director y coreógrafo de dicha compañía de
Colonia fue invitado por la dirección artística del Liceu a fin de
escenificar en él una nueva producción de la ópera de Richard
Strauss Salome. En esa original versión del drama de Oscar Wilde,
en la que los roles de los cantantes se hallan duplicados por
bailarines, pudo conocerse el concepto coreográfico de Ulrich y

algunos miembros del Tanz-Forum Kôln.
Sin embargo, dicha compañía alemana no hizo su debut en Ca¬
taluña hasta la pasada temporada, cuando actuó en el Centre
Cultural de la Caixa d'Estalvis de Terrassa. Ahora lo hace en

Barcelona presentando su último ballet: Romeo y Julieta.
Aun siendo autónomo, el Tanz-Forum Kôln forma parte de la Opera
de Colonia. Su aparición como compañía obedece a la progresiva
concentración de manifestaciones de danza en aquella ciudad,
donde se trasladó, tras la Segunda Guerra Mundial, la Academia



de Danza de Verano que anteriormente acogía Krefeid. A lo lar¬
go de quince días, más de quinientos estudiantes pueden participar
en toda clase de cursos de danza, impartidos por prestigiosos
profesores de todas partes del mundo. La Academia de Verano
de Colonia lleva actualmente conseguido un nivel sin parangón
en su género. Por otra parte, la fundación del Instituto para la
Danza Teatral y el traslado desde Hamburgo del Tanzarchiv, han
convertido Colonia en uno de los centros neurálgicos alemanes
de la danza. Durante la temporada de 1971-1972, el consistorio
de dicha ciudad decide canalizar a través del Tanz-Forum Kóln
las varias iniciativas y movimientos que animan el mundo de la
danza en la ciudad renana, bajo la dirección colegiada de Helmut
Baumann, Jochen Ulrich y Gray Veredón.
A partir de 1979, Jochen Ulrich es el único responsable de dicho
grupo, que actualmente cuenta con 22 bailarines, procedentes de
doce países. Aunque los miembros del Tanz-Forum Kóln reciben
clases de danza académica y técnicas contemporáneas, el repertorio
se compone principalmente de obras actuales, y sintoniza así con
el espíritu vanguardista que anima las actividades en torno de la
Academia de verano y de la Semana de Danza Moderna.
La singularidad del Tanz-Forum Kóln hay que buscarla en la va¬
riedad de tendencias que confluyen en el seno de la compañía.
Jochen Ulrich aspira ser el intérprete polifacético dotado de una
fuerte personalidad escénica. Opta por el artista de danza frente
al simple intérprete; por bailarines comprometidos con su tiem¬
po y capacitados para la expresión de las más variadas corrientes
y tendencias. Esa multiplicidad estilística se refleja también en el
repertorio del grupo: ballets concertantes de pura línea musical,
abstractos, al lado de obras con una fuerte complejidad teatral.
Piezas de intención social al lado de las que únicamente pretenden
transmitir el puro placer del baile. La base del trabajo reside siempre
en la propia danza y en la gran variedad de sus expresiones. Todo
cuanto implique movimiento, tanto si su raíz es académica, fol¬
klórica o deportiva, tiene que formar parte del vocabulario del
bailarín de hoy en día.
Además de las creaciones expresamente concebidas por el director
artístico para su compañía, encontramos también en su reperto¬
rio obras de coreógrafos importantes del presente siglo. Están desde



Kurt Jooss, una de las figuras más representativas de la danza
moderna alemana de los años veinte -la Ausdruckstanz-, hasta José
Limón, abanderado de la modern-dance americana, y varios
contemporáneos como el holandés Hans van Maanen, el inglés
Christopher Bruce o los americanos Glen Tetley, Jennifer Muller,
Louis Falco y Joe Allegado.
Al igual que en otras prestigiosas compañías de danza alemanas,
la de Colonia también procura estimular el talento coreográfico
de sus miembros. Kristina Horvath y Bernd Schindowski, actual
director del Ballet de Ulm, Phillipe Talard o el director del Ballet
de Hagen, Richard Wherlock, se iniciaron en el campo de la
creación desde las filas del Tanz-Forum Kóln.



La inolvidable música de un ballet

Siguiendo la más genuina tradición del país, la vinculación de los
primeros compositores rusos con la danza ha sido permanente.
Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar que algún com¬

positor ruso no nos haya dejado inolvidables partituras de ballet.
Sergei Prokofiev (1891-1953) fue uno de los niños prodigio de
fines del pasado siglo. A sus 9 años de edad, había compuesto
ya una ópera. En 1914, cuando el compositor tenía 23 años,
Diaghilev le encarga el que será su primer ballet. La Gran Gue¬
rra, sin embargo, impedirá su estreno, aunque sobreviva su música
bajo la forma de Scythian Suite. De ahí que conste Chout (1915)
como primer ballet del joven compositor, estrenado en 1921 por
los Ballets Russes con coreografía y diseños de Slavinsky y Larionov.
La obra exhala una poderosa influencia de las tradicionales fuentes
folklóricas rusas, que entonces vuelven a dominar sobre la creación
musical y coreográfica.
El año 1918 marca el inicio del destierro de Prokofiev, primero
en Estados Unidos, donde aparece como pianista de sus propias
composiciones y donde estrenará su famosa ópera: El amor de las
tres naranjas. Durante la etapa del destierro parisino, la cola¬
boración con Diaghilev se traducirá en un ballet de homenaje al
constructivismo soviético, coreografiado por Léonide Massine, Le
pas d'acier (1925), y por L'enfant prodige (1929), obra también
de clara influencia constructivista, coreografiada por George Ba-
lanchine.
En 1933, Prokofiev, siempre con nostalgia por su país, regresa a
la Unión Soviética, donde creará partituras para películas del nuevo
cine ruso; entre otras: Tinient Kijé y Alexander Nevski de Ein-
senstein.

Es en esta época que el compositor empieza a trabajar con la que
será su gran partitura de ballet: Romeo y Jidieta. Las primeras
conversaciones sobre la posibilidad de un ballet basado en la
tragedia de Shakespeare tuvieron lugar con la ópera y el ballet
del teatro Kirov de Leningrado. A pesar de ello, fue el teatro Bolshoi
el que proporcionó al compositor y su familia una casita de ve¬
raneo cerca de Tarussa, lugar donde Prokofiev compondría du¬
rante el verano de 1935 la mayor parte de la música de su ballet.



Los del Bolshoi, sin embargo, encuentran que su música no es
bailable. No podía haber hallado momento más inoportuno, pues
entonces se imponía en la URSS la doctrina del social-realismo
en el arte, y una partitura romántica sobre los jóvenes amantes
veroneses frente a la intolerancia y el engaño no encajaba en el
mundo estalinista.
La exaltación del amor, de la comprensión y de la paz que traduce
la música de Prokofiev elevará la discutida composición a la
categoría de obra universal y al nivel que reclamaba la historia
de William Shakespeare. Entre los años 1935 y 1937, algunos
fragmentos musicales de dicha partitura se interpretan como suites
o en transcripción para piano. El ballet se estrena por fin en Brno
(Checoslovaquia) en diciembre de 1938. El libreto es de Lavrosky,
Radlov y el propio Prokofiev, y la coreografía es de Ivo Psota. La
producción soviética, con coreografía de Lavrosky, estrenada en
el teatro Kirov el 11 de diciembre de 1940, será durante muchos
años modelo a seguir por la mayor parte de producciones poste¬
riores. La del teatro Bolshoi, de 1946, será objeto de la versión
cinematográfica de 1954 y de la televisiva de 1976.
Han hecho versiones de Romeo y Julieta de Prokofiev los más
famosos coreógrafos de nuestro tiempo. Frederick Ashton en 1955,
John Cranko en 1958 (interpretado en el Gran Teatre del Liceu
por el Stuttgart Ballet en 1984), Keneth McMillan en 1965, Rudi
van Dantzig en 1967, John Neumeyer en 1973, Rudolf Nureyev
en 1977, Oscar Araiz en 1977, Vladimir Vassiliev en 1980 y, fi¬
nalmente, en el pasado mes de enero, Jochen Ulrich, según él
mismo afirma, se atreve también a trabajar con tan famosa partitura.



Romeo y Julieta en el ballet

Para dar con la primera escenificación del ballet Romeo yJulieta
hay que retroceder hasta 1785, en que la estrenó un tai Ensebio
Luzzi en Venecia. Probablemente vio dicha versión Vincenzo

Gaieotti, quien, aunque italiano de origen, la estrenaría en 1811
en Copenhague, en su cualidad de fundador del Ballet Real de
Dinamarca. Influido profundamente por Angioiini y sus «ballets
d'action», la aventura romántica de los amantes de Verona encajaba
perfectamente en el repertorio prerromántico de la que más tarde,
bajo Bournonville, sería la famosa escuela danesa. Fue en reali¬
dad Gaieotti quien introdujo el «ballet d'action» y la temática ro¬
mántica en los Países Escandinavos. La música de esa versión, como

en la mayor parte de las creaciones de Gaieotti, era de Claus Schall.
Bronislava Nijinska y George Balanchine realizarán una coreografía
«futurista», en 1926, para los Ballets Russes de Diaghilev, sobre
música original de Constant Lambert. Los diseños de esa versión,
muy discutida entonces, eran de Max Ernst y Joan Miró, y los
primeros papeles estelares fueron interpretados por Tamara
Karsavina y Serge Lifar.
Basadas en la obertura-fantasía de Tchaikovsky, existen también
varias coreografías sobre el tema de Romeo y Julieta-, entre otras,
las de Gvosky y Lifar. En 1943, Anthony Tudor crea su ballet para
el American Dance Theatre, con la música de la ópera de Frederick
Delius A village Romeo and Juliet. En 1955, sobre la Symphonie
drammatique de Héctor Berlioz, George Skibine hace su coreo¬

grafía para los Ballets del Marqués de Cuevas, y en 1968 es Maurice
Béjart quien utiliza la misma sinfonía para sus Ballets du XXéme
Siècle. La misma partitura sirve a Gray Veredón para presentar la
primera versión del Tanz-Forum Koln en 1976.



Argumento

William Shakespeare escribe su famosa tragedia Romeo and Ju¬
liet entre los años 1594 y 1596. Sin embargo, sobre la historia en
la que se basa la obra, se pueden hallar ya relatos por toda Eu¬
ropa en novelas de los siglos XV y XVI. Por otra parte, también
la mitología y literatura clásica había tratado ya el tema del amor

imposible, que termina a menudo en tragedia, o sea, con la muerte
de los amantes. La fuente de donde más inmediatamente sacó

Shakespeare su inspiración fue, a buen seguro, la publicación de
Arthur Brooke TToe tragicall historye ofRomeus andJuliet áe. 1562.
No obstante, la extraordinaria sutileza con la que el «bardo de
Stratford on Avon» perfila sus personajes, convirtiéndolos en

prototipos del comportamiento humano, así como la riqueza de
su lenguaje, han otorgado a dicha historia, como a toda la obra
shakespeariana, la categoría de patrimonio universal.
Evidentemente, a fin de valorarla correctamente, hay que situarla
en su época, en la Inglaterra del siglo XVI, en la que, según las
normas tradicionales, una tragedia terminaba, cuando menos, con
una muerte. En tales condiciones, no es de extrañar el éxito que

consigue de inmediato Romeo y Julieta, donde pueden contarse
cinco muertes y dos suicidios. En contradicción aparente con la
moral cristiana, que penaliza el suicidio con la condena eterna,
el suicidio por amor suele justificarse, en cambio, como el más
sublime de los sacrificios. Puede que hoy cueste un poco entender
esa suerte de primer amor, consumado prematuramente, destinado
por absurdas circunstancias a una muerte igualmente prematura.
Cada época ha intentado descubrir significados simbólicos en tal
comportamiento de los enamorados, con su incorregible insistencia
en querer convertir uno más uno igual a uno, hasta que la muerte
los separe.

Biografies i comentaris: Marjolijn van der Meer
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Notes importants

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

començada la representació, ni verificar enregistraments, fotogra¬
fies o filmar escenes de cap mena.
EI Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàncies ho
reclamen, podrà alterar les dates, els programes o els intèrprets
anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Reglament
d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos; hom ha
d'utilitzar el saló del Ir pis i el vestíbul de l'entrada.

Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclusiu per a

Oleguer Junyent (1876-1956): Maqueta per a l'escenografia de
Tannhauser, de Richard Wagner. Acte primer: el Venusberg. Gran
Teatre del Liceu, 1908. (Centre d'Investigació, Documentació i
Difusió de l'Institut del Teatre de Barcelona)

minusvàlids. Tel. 318 91 22.
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La Fundació privada Gran Teatre del Liceu s'ha creat amb
una finalitat bàsica, que és la d'estimular les empreses
del sector privat perquè contribueixin a la promoció i
difusió de la Cultura, tal com és norma als països més
desenvolupats.

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

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

Cal conservar i enfortir aquest llegat cultural, creat fa més
de 150 anys sense cap altre impuls que no fos el que
procedia d'una imparable il·lusió col·lectiva. Deixar ara
el futur del Liceu a l'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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Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL

BASSAT, OGILVY & MATHER
IBM

SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENICHEM IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Ballet Víctor Ullate
Director artístic: Victor Ullate

Directora adm. i coordinació: Maria José Mediavilla

Allegro Brillante Mozart/Balanchine
Adagio Hammerklavier Beethoven/Manen

Simún Shostakovitx/Ullate

En col·laboració amb

OLIMPÍADA CULTURAL S.A./ FESTIVAL DE TARDOR

Dimecres, 25 de setembre, 21 h.,funció núm. 19, fora d'abonament
Dijous, 26 de setembre, 21 h., funció núm. 20, torn A

Divendres, 27 de setembre, 21 h., funció núm. 21, torn B

Concert

Margaret Price
Director d'orquestra: Uwe Mund

Obres de "Wolfgang A. Mozart i Giuseppe Verdi

Amb el patrocini d'ANDERSEN CONSULTING

Dilluns, 30 de setembre, 21 h., funció núm. 22, torn D
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