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Contingut argumentai

Nota

L'argument que es detalla a continuació correspon a l'òpera, però
en aquesta ocasió queda sotmès a les exigències de la versió
escènica que es representa.

Antecedents
L'acció té lloc a la Galilea, cap a l'any 30 dC, a l'època en què
Jesús ha iniciat la seva predicació oberta. El tetrarca de Galilea,
Herodes Antipas, s'ha casat amb Herodies, muller del seu germà
Juli Herodes Filip, després de rebutjar la pròpia esposa, amb gran
escàndol del poble galileu. Joan Baptista —Jochanaan en l'òpera—
ha clamat públicament contra aquesta unió incestuosa i per això
ha estat detingut i tancat dins una cisterna. Herodes, malgrat les
instigacions d'Herodies perquè el mati, no s'hi atreveix, perquè
corre la veu que Jochanaan és un veritable profeta i un home sant.
Aquest, des de la seva presó, continua clamant contra la immoralitat
que regna a la cort.

ACTE ÚNIC

És de nit, i se celebra una festa al palau d'Herodes. A la terrassa
hi ha el pou on és tancat Jochanaan, vigilat per dos soldats i un

cap de guàrdia, Narraboth, que parla amb un patge de la reina
Herodies, que li fa observar l'aspecte estrany que presenta la lluna
plena. Però Narraboth viu només pendent de la princesa Salomé:
n'està enamorat bojament. Se sent la veu de Jochanaan que anuncia
l'arribada del Messies. Els dos soldats i un capadoci comenten el
cas del presoner. De sobte, fatigada de la festa, de les absurdes
converses dels jueus i els romans i de les Ilefiscoses atencions del
tetrarca, la princesa Salomé surt a la terrassa a respirar. S'adona
de la lluna, però tot seguit se sent la veu de Jochanaan, i Salomé
resta fascinada pel seu so. Fa preguntes als soldats, que li contesten
evasivament. Un esclau li duu l'ordre de tornar a la festa, de part
d'Herodes, però ella no en fa cas, i quan Jochanaan torna a parlar,
Salomé demana veure'l. Un dels soldats li fa saber que Herodes
té prohibit que ningú el vegi; aleshores Salomé, encapritxada,



sabent la fascinació que exerceix damunt Narraboth, ei sedueix
perquè ii deixi veure ei presoner. Narraboth cedeix i fa que treguin
Jochanaan a i'exterior. Aquest surt fulminant invectives contra
Herodies i ei tetrarca. Salomé, malgrat les súpliques de Narraboth,
admira la figura estranya, però magnètica, del profeta i sent néixer
una passió incontenible envers aquell home ascètic i silvestre que,
de sobte, es fixa amb ella i refusa parlar-li. Salomé se li apropa,
amb gran desesperació de Narraboth, i s'adreça seductorament
al profeta, sense fer cas dels advertiments d'aquest, que anuncia
una mort al palau.
Salomé comença a lloar el cos i després els cabells, i finalment
la boca, de Jochanaan amb passió creixent; Narraboth, desesperat
en veure's totalment ignorat, es suïcida, sense que Salomé ni el
profeta en facin cap cas. Jochanaan anuncia el Messies a Salomé,
però aquesta només sent el seu propi desig, i el profeta la maleeix
repetidament i es fica a la cisterna.
La cort d'Herodes i Herodies acompanya els reis a la terrassa,

estranyats de l'absència de la princesa. Herodes decideix continuar
la festa a la terrassa i fa retirar el cadàver de Narraboth sense mostrar

gaire interès pel que ha passat, i es limita a comentar que ell no
li havia donat l'ordre de matar-se i que havia observat que estava
fascinat per Salomé.
Després, Herodes continua les seves atencions envers Salomé, que
s'ha quedat al marge de la conversa. Se sent novament la veu del
profeta i Herodies torna a insistir que caldria matar-lo; però Herodes
s'hi nega, perquè diu que el profeta és un home sant i que ha
vist Déu. Aquest comentari suscita una discussió teològica entre
cinc jueus presents a la festa. Herodies se'n cansa i demana que
callin, però aleshores el profeta torna a parlar i uns natzarens inicien
una narració a l'entorn del Messies, que diuen que recorre la Galilea
ressuscitant els morts. Herodes s'esgarrifa davant aquesta idea i
prohibeix que el Messies en ressusciti cap. Mentrestant, Jochanaan
torna a amenaçar els reis i a anunciar terribles desgràcies a la cort.
Herodies, nerviosa, ordena que el facin callar.
Herodes torna a assetjar Salomé i li demana que balli per a ell.
Salomé s'hi nega, secundada per la mare, i Herodes li ofereix
aleshores allò que vulgui a canvi de la dansa. Això desvetlla l'interès
de la princesa, cjue demana la confirmació d'aquest oferiment.



Herodes afirma que li donarà fins i tot la meitat del seu regne, i
ho jura. Herodes es troba momentàniament malament, però insisteix
en el seu jurament i, encara c}ue Herodies no ho vol, Salomé inicia
la famosa Dansa dels set vels, que excita enormement la passió
d'Herocles.
Acabada la dansa, Salomé demana el cap de Jochanaan en una
safata d'argent, Herodes s'horroritza i pensa que Salomé ho fa per
la seva mare. Però la princesa no s'immuta, i malgrat els múltiples
oferiments de joies i altres regals, insisteix imperturbablement a
demanar el cap de Jochanaan fins cpie el tetrarca, desesperat, no
té més remei que accedir. Herodies cuita a fer enviar al botxí l'anell
del rei amb l'ordre de mort. Passen uns instants de tensió: del pou
no arriba cap so fins que, finalment, se sent un cop sec. Salomé
demana al patge d'Herodies que li portin el cap promès, i poc

després el braç negre i forçut del botxí treu del pou una safata
amb el cap del profeta.
En la cèlebre escena final, Salomé agafa el cap encara tebi de
Jochanaan i expressa tota la seva passió amorosa, tot recordant
les paraules hostils del profeta, el seu cos i els seus ulls. Mentre
Herodes s'esgarrifa progressivament, la princesa besa apassiona¬
dament la boca morta del profeta i, mogut per un fàstic instintiu,
Herodes ordena als soldats que esclafin Salomé sota el pes dels
seus escuts.



 



El contingut musical
El redescobriment progressiu de les possibilitats de l'òpera per

part de Richard Strauss, el va portar primer a fer de continuador
de Wagner, corn es pot percebre perfectament en els seus primers
títols, especialment Guntram (1894). Després, el compositor va
anar evolucionant i, seguint els corrents més avançats del seu temps,
va endinsar-se dins d'una nova experiència operística, virtualment
sense acció escènica, subratllada per una música que, amb l'ajut
del «Leitmotiv» wagnerià i enriquida per les noves experiències
instrumentals i tonals, sigui el veritable substrat de les paraules
de l'òpera.
L'herència wagneriana ha quedat, per tant, molt disminuïda, i la
descripció de passions i sentiments d'arrel encara romàntica ha
quedat substituïda per un expressionisme violent que cerca en
tots els recursos auditius, i no només en els tradicionals, la funció
informativa, sensorial i fins i tot inconscient de l'espectador, que
se sent guiat per la instrumentació rica i poderosa cap a les seves

pròpies conclusions de l'espectacle que presencia, donat que,
naturalment, tingui un mínim d'informació argumentai que, en

aquest tema bíblic, no resultarà difícil de suposar.
L'obra, continuada i en un sol acte de prop de dues hores de
durada, es subdivideix internament en quatre parts desiguals: una
introducció que situa els principals personatges secundaris, en¬

capçalats per Narraboth, una segona escena que ens presenta
Salomé i el naixement de la seva passió per Jochanaan, una tercera
motivada per l'aparició escènica del profeta, i una quarta, molt
més extensa que les altres, i que s'inicia amb l'arribada d'Herodes
i Herodies, que és quan el drama comença a desenvolupar-se
plenament, amb el quintet de jueus com a pivot de tota l'obra, ja
que es troba aproximadament al mig.
Anant més enllà que Wagner, Richard Strauss caracteritza els seus

personatges d'una manera especial. Així, les expressions del profeta
tenen un caràcter solemne i estàtic, basat en harmonies diatòni-
ques en les quals no intervenen, en general, els instruments de
caràcter exòtic que esmalten, en canvi, alguns passatges dels
moviments de Salomé. Aquesta s'expressa amb frases trencades,
més agitades i nervioses, i no ofereix enlloc l'aplom del seu



oponent, excepte quan Herodes li demana què vol com a recom¬
pensa. Aleshores Salomé insisteix amb un tema ferm i simple: «Ich
will den Kopf des Jokanaan», en la quai la paraula «Kopf» (cap)
queda especialment remarcada per una major durada (nota blanca
amb un puntet).
Quant a Herodes, és representat per una inestabilitat tonal que
es correspon nítidament a la inestabilitat espiritual del personatge,
i que es veu accentuada també per la complexitat rítmica de les
seves frases. En canvi Herodies s'expressa mitjançant dissonàncies
d'efecte incòmode que suggereixen la seva disatisfacció continua
a la cort davant les amenaces del profeta i la seva actitud de corcó
a les oïdes d'Herodes, reclamant-ne la mort. Els jueus són retratats
en el seu quintet amb una varietat rítmica de gran complexitat
que en revela l'excitació en la discussió teològica cpie duen a terme,
mentre que, en canvi, els natzarens s'expressen d'una forma més
calmada i transparent.
Finalment cal fer notar la instrumentació brillantissima de diferents

passatges de l'òpera, com ara els interludis, i sobretot la Dansa dels
set vels, en la qual Richard Strauss va voler crear un veritable
ambient oriental i apartar-se de les simples estampes orientaloi-
des tan de moda poc abans a Europa, i especialment a França.
Vocalment, els personatges principals de Salomé presenten ca¬

racterístiques especials, començant per la protagonista. Pensada
inicialment per Strauss com una soprano dramàtica, va canviar
després d'idea i va alleugerir la instrumentació en els passatges
que canta a fi que esdevingués més lírica. Però en alguns moments
requereix aguts molt difícils (do'', i sq) i notes greus més pròpies
d'una mezzo-soprano. I malgrat tot, persisteix la forta tensió davant
l'orquestra, cpie exigeix una solidesa vocal considerable.
El paper de Jochanaan exigeix un baríton-baix o simplement un
baríton cpie tingui prou volum i un to fosc i convincent, a més
de la capacitat per arribar còmodament al la''^ per una banda, i al
fa#j per l'altra.
Ei d'Herodes és un paper de tenor de difícil interpretació pel que
fa a la part vocal, ja que requereix dots d'actor i agilitat, matisos
i expressivitat. La particel.la requereix arribar al Si''^. Herodies ha
de ser una mezzo-soprano de veu poderosa i capaç d'expressar-se
asprament, i Narraboth és un paper curt però vistós per a tenor.



 



Hi ha, a més, una munió de petits papers no gens fàcils, començant
pels cinc jueus del quintet, que són quatre tenors i un baix que
han d'anar mil.limetrats en el ritme per evitar un desgavell en
l'escena. El patge d'Herodies és un paper per a contralt "Cn travesti».
L'orquestra de Salome és d'una densitat extraordinària, i inclou,
a més d'una compacta secció de corda, un ñautí, tres flautes, dos
oboès, un corn anglès, sis clarinets, tres fagots, un contrafagot i
un «heckelphone» (oboè baríton); sis trompes, quatre trompetes,
quatre trombons, una tuba; un orgue i un harmonium (fora
d'escena), dues arpes, un glockenspiel, una celesta, un xilòfon,
un triangle, un pandero, unes castanyoles, una caixa, uns címbals,
un tam-tam i cinc timbals. En total, més de cent instruments que
rarament toquen tots junts, sinó que serveixen per «acolorir» de
la forma variada que ja s'ha descrit els passatges més intensos
d'aquesta òpera apassionant.

Roger Alier
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Notes sobre l'escenificació de
Salome al Gran Teatre del Liceu

I Teatre musical (de converses amb Jochen Ulrich i Uwe Munci)

«Que bella está la princesa Salomé aquesta nit!«

Quan es va fer el primer assaig per a l'estrena de l'òpera i els músics
de l'orquestra es van queixar de les dificultats de la partitura,
s'explica que Richard Strauss els va respondre: «Senyors, no hi ha
cap mena de dificultat ni de problema. Aquesta òpera només és
un «scherzo» amb un desenllaç funest.»
L'Orquestra del Gran Teatre del Liceu interpreta Salome amb la
instrumentació original, tal com la va poder escoltar el mateix
compositor a l'estrena mundial que va tenir lloc a Dresden el 9
de desembre de 1905. Això vol dir que els més de noranta membres
de l'orquestra hauran de ser reforçats amb músics convidats per
l'ocasió, que s'encarregaran de tocar els instruments que Strauss
va incloure a la seva partitura, com l'oboè baríton i el trombó baix.
En els darrers temps, l'Orquestra del Liceu ha estat ampliada amb
l'adquisició de molts instruments nous, els quals han de possibilitar
que s'assoleixi la plenitud de so cpie es necessita per a interpretar
les grans obres de Wagner, Berlioz o el mateix Strauss.
Això fa que el grau de rendiment que s'espera de cadascun dels
músics sigui més alt, perquè no han ni de destacar-se en excés
ni de passar massa desapercebuts, sinó que han de saber confluir
harmoniosament en la tonalitat de l'orquestra tot seguint les or¬
dres del director. El fet d'ampliar una orquestra no ha d'afectar
el volum del so, sinó més aviat atorgar-li un caràcter més polifònic,
una sonoritat més pastosa. A propòsit d'això, a Wagner li agradava
dir que «les notes petites són les més importants, perquè sonen
per elles mateixes». Heus aquí, doncs, la dificultat i el repte que
comporta una interpretació de la Salome de Strauss: ser capaç,
malgrat la gran riquesa de la instrumentació —especialment en
la versió que podrem escoltar a Barcelona— i la gran quantitat
de notes menudes, de tocar amb elegància, lleugeresa, tot res¬

pectant les subtileses del tramat polifònic.



Cos, ànima, ment... Són molts els símbols que tenim per repre¬
sentar la triple constitució de l'ésser humà. Damunt de l'escenari,
el cos és representat per la dansa, l'ànima per la música i la ment
per la paraula. Al llarg de la seva història, el teatre ha viscut èpoques
en què aquestes formes de representació s'associaven o anaven

per separat. L'òpera ha acabat conservant el moviment, la dansa,
com a accessori ornamental, mentre que el ballet es pren el cant
molt sovint com si fos el color de fons dels seus gests.
A la Salome la dansa apareix com a element central del drama,
la qual cosa exigeix que un director d'escena que ve del món del
ballet s'hagi de plantejar tota una nova concepció de l'estructura
global de l'obra. Jochen Ulrich ha decidit posar la música, el text
i els moviments a un mateix nivell, és a dir, com a formes
d'expressió que es mantindran independents en l'àmbit del
llenguatge teatral que els és propi, però alhora entrelligades pel
contingut de l'òpera.

II Gest (de converses amb Jochen Ulrich)

El gest (Gestus) de cadascuna d'aquestes formes artístiques pos¬
sibilita un desenvolupament de les figures principals
mitjançant els ballarins, que actuen com si fossin les ombres dels
cantants. Aquestes ombres experimenten el procés interior de
l'acció i proporcionen el fonament emocional per a la gestualitat
estrictament musical dels cantants, que representen els esdeve¬
niments externs.

A la història de l'òpera, el bel canto ha fet passar el cos com a
font de recursos artístics cada vegada més a segon terme; i, així,
ens trobem que la gestualitat que es requereix per poder cantar
una òpera de Strauss ha convertit en impossible l'expressió corporal
de la dansa.

Asincronia de l'expressió
Els ballarins, en ser portats per la música, es veuen obligats a fer
els seus gests amb un petit desfasament en relació amb aquesta,
la qual cosa fa palesa l'atracció que hi exerceix la música per
damunt. Però de seguida sembla que siguin els ballarins que la
provoquen amb la seva actitud, que fan que ressoni a través dels



seus moviments, mentre es resisteixen a la seva força o es deixen
dur per ella.

El poeta
A les mans porta sempre
la platera amb el cap
de Joan, i el besa, sí,
besa el cap molt encesa.

Perquè estimava Joan,
vet-ho aquí. A la Bíblia
no hi surt, però el poble canta
l'amor sagnant d'Herodies.

Altrament no entendríem

l'antull d'aquella dama.
¿Voldrà cap dona el cap
d'un home que no estima?

Heinrich Heine: Atta Troll, cap. XIX

El novel·lista

Però del fons de la sala arribà un murmuri de sorpresa i admiració.
Una jove donzella acabava d'entrar.
A través dels vels blavosos que li amagaven el cap i el pit es podia
intuir el dibuix perfecte de les seves celles, les calcedònies que

penjaven de les seves orelles, la blancor de la seva pell. Duia
l'esquena coberta amb una capa de seda del mateix color que el
plomatge dels coloms, que se subjectava a l'alçada dels malucs
amb un cinyell daurat. Dels seus bombatxos negres penjaven arrels
de mandràgora i, mentre caminava amb posat displicent, deixa¬
va que les xancletes fetes amb plomall de colibrí li repiquessin
contra terra.

Quan arribà a dalt de tot del turó es desprengué del vel. Era
Herodies, talment com a la seva joventut. Aleshores començà a
dansar. (...) Ella no deia res. Els homes es miraven els uns als altres.
A dalt de la galeria algú féu esclafir els dits. Herodies pujà cap a
dalt, aparegué de nou i, prenent un posat de criatura, quasi



xiuxiuejant, digué aquestes paraules:
-Vull que em portis en una plàtera el cap...- Havia oblidat el nom,

però de seguida afegí amb un somriure: -El cap de Jochanaan!
Gustave Flaubert: «Tres històries» Herodies

El compositor
Una bona part de la Salome de Richard Strauss és histèria con¬
vertida en música.

La mar agitada dels seus temes, l'erotisme exòtic, la lascívia de¬
moníaca, aquest costat sinistre, malvat, paròdic, són tot plegat
expressions d'una cultura de l'esperit sorgides del seu encontre
amb la naturalesa pueril del músic...
Aquesta flor exòtica que és Salomé es desclou en cada un dels
seus tres cants de seducció tot fent ostentació d'un colorit sumptuós
i esplèndid; mentrestant, l'horror es va consolidant, despietat, amb
la tornada incessant que repeteix una vegada i una altra: «Vull el
cap de Jochanaan».

Ernst Krause: «Richard Strauss»

III. Desdoblament

"Talment com una petita princesa, els peus de la qual fossin
coloms blancs.'

"Com ima dona morta. S'allunya lliscant lentament.-

Strauss va concebre la seva Salome com «una princesa de l6 anys
amb la veu d'Isolda».
A Barcelona això serà possible recorrent per a la figura de Salomé
a una cantant de veu dramàtica i àgil i a una ballarina que encar¬
ni la joventut del personatge. D'acord amb el tema de Salomé, que
llista gràcil i ingràvid, una ballarina representa amb els seus
moviments una noieta capritxosa i mal educada, mentre,
paral·lelament, la veu més madura que brolla de l'ànima brutal
de Salomé simbolitza el pas de l'infant a la dona adulta.
El cantant que posa veu a Jochanaan se situa dominant i ame¬

naçador, rera la protagonista; ella no pot escapar a la seva veu,
mentre que a la dansa Salomé i Jochanaan s'enfronten com dos
caràcters extremadament diferents i incapaços d'avenir-se l'un amb



l'altre.

José de Udaeta, en el paper d'Herodes, no fa cap gest que deno¬
ti la seva autoritat, sinó que dóna cos a un home lasciu que s'està
fent vell i que viu obsessionat per la mort i per Salomé.Herodies,
amb un gest de ràbia triomfal,destrueix el poder que Jochanaan té
sobre el poble. La cantant, però, mai no podrà acceptar aquestes
ànsies de poder i de luxúria davant tots els seus hostes. Es comporta
com una dona gelosa i mordaç.
Narraboth, el capità, somia el seu amor i s'enquimera tot cantant,
mentre que el seu altre Jo dansa amb l'estimada entre els braços.
Els sentiments contradictoris que Strauss ha descrit tan profusament
en la seva música es poden dividir entre el Jo anhelant i el Jo actiu
dels personatges principals.

rv La dansa

«Balla per a mi, Salomé»
«No vull que hallp'

La dansa dels set vels, una antiga possibilitat per a un strip-tease.
«El somni de la dansarina oriental ha adoptat moltes formes.
Mitjançant el moviment sensual i ondulant del seu ventre, a la
manera d'una serp, simbolitza el poder i la força de la sexualitat
femenina. No ens ha pas d'estranyar, doncs, que es convertís en
la font de tants somieigs i que la seva dansa evoqués moltes més
fantasies que qualsevol altra.
La variant més apreciada d'aquestes danses és la de la seductora,
que, com passa amb les drogues, permet diversos graus de do¬
sificació, des de l'estimulant fins a la d'efectes fatals.
La figura més antiga de la Gran Mare és Ishtar, la deessa babilò¬
nica de l'amor i la sensualitat, que reunia totes les ciualitats ima¬
ginables en una dona. Era el reflex de la castedat i el símbol de
la fertilitat, i a la vegada una donzella que sempre tenia un amant
0 altre. Donava llum i vida però també significava foscor i des¬
trucció.

Un dels mites que parlen d'Ishtar està datat uns 4.500 anys a. C.,
1 serveix per explicar el canvi de les estacions, que per als nostres
avantpassats era un fenomen d'importància vital. No ens pot costar



gaire imaginar que l'hivern havia de significar per a ells una època
d'incertesa i de temors a causa dels aliments recollits durant el
bon temps; de fet, res no els podia garantir la tornada de la pri¬
mavera, ni tampoc que la terra tornaria a donar fruits. Aquesta
mena de pors van portar al naixement d'una sèrie de mites i lle¬
gendes sobre la mort i la resurrecció de la naturalesa, tema que
retrobem a moltes cultures antigues. Generalment es tracta d'un
descens al món subterrani que duu a terme una deessa per bus¬
car el seu marit perdut, el seu amant o la seva filla. En uns casos
es tracta d'una deessa de l'amor, en altre de l'agricultura.
Tammuz, el marit d'Ishtar, va morir i marxar al pais de les tenebres,
que al mateix temps és el ventre fèrtil de la terra, el lloc de la
resurrecció. Ishtar, decidida a salvar-lo, es va vestir amb tota la
seva magnificència i, mitjançant un engany, aconseguí d'entrar al
món de sota. Va passar per les quaranta-nou portes, i a la que
feia set havia de desprendre's cada vegada, per poder entrar, d'un
dels vels que la cobrien i d'una joia, fins que, en arribar a la darrera
porta, es va treure el darrer vel que li quedava. La dansa dels vels
d'Ishtar es va fer cèlebre com a dansa de benvinguda o com a
dansa de shalome, que en hebreu vol dir benvinguda. La Salomé
bíblica -que és un dels molts mites antics que es recullen en el
Nou Testament- fou anomenada així precisament pel fet de ba¬
llar aquesta dansa.»

Wendy Buonaventura: «La dansa del ventre»

La influència musical de Strauss s'estén a diverses generacions de
músics, especialment pel que fa a la seva utilització de la percussió,
a les seves harmonies, ritmes i sèries melòdiques pensades per
obtenir un «efecte oriental». Salomé dansa, i la seva dansa és
fascinant, capaç d'enfollir els qui la contemplen, mortífera. És
possible interpretar-la de moltes maneres. El que està clar és que
constitueix el moment central de l'òpera.
Al començament Salomé mou només les mans, després els braços,
el cap, els peus, les cames, el cos, i en el lloc del setè vel el ventre,
que és el centre de la feminitat.
Després de la dansa de Salomé res no torna a ser com abans.
L'ànima de noieta que la caracteritzava abans ha quedat migpartida.
Ha perdut la seva innocència, la seva vergonya. El «mal» ha triomfat.



V. Sexualitat i perversió

'I el secret de l'amor és més gran que el secret de la mort."
"És per la dona que el mal vingué al món."

Des de Mozart, les relacions sexuals a les òperes acaben malament,
hi hagi o no amor; generalment acaben amb la mort de la dona.
La sexualitat de Salomé, en despertar-se, es fixa exclusivament en
un home «sant», que canta: «És per la dona que el mal vingué al
món.»

Salomé ja ha estat jutjada a causa del seu sexe. Jochanaan li dóna
un consell contra aquesta màcula: «Cobreix el teu rostre amb un

vel, escampa cendra damunt el teu cap, vés al desert.» A Salomé,
però, no arriba a passar-li pel cap avergonyir-se de la seva feminitat
acabada de descobrir. És feliç sentint-se enamorada. Però no encerta
l'objecte del seu desig, I Jochanaan la maleeix.

La por de l'home davant la dona
La postura davant la sexualitat femenina ha estat ambivalent en
moltes societats. Un mite de l'antiguitat parla d'una «vagina den¬
tada» que devorava els penis que eren prou agosarats per aventurar-
se al seu interior. La mateixa deessa Ishtar era representada ben
sovint com una criatura d'aspecte doble: d'una banda era una figura
benigna que propiciava la fertilitat, però, de l'altra, era un ventre
obscur, el món subterrani de la mort. Els poders que la deessa
posseïa comportaven una sexualitat capaç de provocar la mort
dels seus amants. Era com una cortesana, l'amor de la qual podia
destruir; una dona de gran bellesa que duia un dimoni dintre seu.
Aquesta part obscura de la sexualitat femenina es va destacar encara
més quan la religió judeo-cristiana va començar a adquirir im¬
portància a les terres del Pròxim Orient. La figura de la dona
seductora havia passat a convertir-se en una força que calia tenir
ben subjecta, i la sexualitat, que en general havia estat conside¬
rada una cosa positiva i de lliure accés, fou reprimida tot convertint-
se en una mercaderia com qualsevol altra, que podia ser comprada
o venuda.
En les religions judeo-cristianes la sexualitat va quedar íntimament
associada al pecat i la culpa. La seva única justificació era la re-



producció de la raça humana. El costat plaent i estimulant de la
sexualitat va quedar-ne escindit, i encara avui, en certa mesura,
la nostra pròpia cultura el diferencia de l'aspecte estrictament
reproductiu. L'Islam, que va sorgir a les mateixes terres que el
judaisme i el cristianisme, ha cultivat els dos aspectes de la sexualitat
-donant preponderància al primer- en la mitologia.
Vist que aquest corrents religiosos destacaven, sobretot, el caire
obscur de la sexualitat, les dones van començar a ser considerades
cada vegada més unes criatures lliurades al plaer, potencialment
destructives i altament perilloses, que hom havia d'evitar, i els
impulsos carnals de les quals calia controlar. Les dones que tenien
relacions il.lícites amb homes eren castigades, mentre que els homes
que feien el mateix justificaven la seva infracció tot argumentant
que havien estat seduïts pel poder irresistible del sexe femení.

Wendy Buonaventura: «La dansa del ventre»

«Sento el batre de les ales de l'àngel de la mort a palau»

Jochanaan, l·Ierodes i el patge temen la mort. En canvi, les àni¬
mes enamorades de Narraboth i Salomé floten en l'èxtasi amorós,
lluny d'aquest temor i aquesta por. I són aquests, precisament,
els personatges que moren violentament, i els qui, per Strauss,
mereixen desvetllar compassió.

VI. La mirada

«Perquè no m'has mirat, Jochanaan?»

Salomé: Vull el cap de Jochanaan.
Heredes-. És que no m'escoltes, no m'escoltes. Deixa'm que t'ho
expliqui, Salomé.
Salomé: El cap de Jochanaam.
Herodes: No, no, no és això el que vols. Ho dius només per

mortificar-me, perquè t'he estat mirant tota la nit. Doncs sí! T'he
estat mirant tota la nit. La teva bellesa m'ha fet perdre l'enteniment
i t'he mirat massa. Però no ho faré més. No està bé això de mirar

les persones, ni les coses; un només pot mirar-se al mirall, per¬

què els miralls només ensenyen màscares. Oh! Oh! Quina set...
Oscar Wilde: «Salomé»



Herocles es penedeix d'haver mirat Salomé. I Salomé demana
Jochanaan perquè no l'ha volguda mirar. El patge suplica a Na-
rrahoth: «Sempre l'estàs mirant. La mires massa. És perillós mirar
les persones d'aquesta manera. No la miris!»
El perill de la mirada.
Ningú no veu els ulls que el miren.
Herodies mira Narraboth, i aquest mira Salomé.
El patge mira Narraboth, i aquest mira Salomé.
Salomé mira Jochanaan, que reacciona violentament contra la seva
mirada.

Què és el que fa que les mirades siguin tan insuportables?
La mirada adreçada als altres podria portar al fet de «conèixer-
los». Quan a la Bíblia es diu que un home coneix una dona, el
que es vol dir és que s'uneix sexualment amb ella. I no hi ha res

que es desitgi tant o que es temi tant en aquesta òpera com la
unió sexual amb Salomé. Jochanaan canta: «De la semença de la
serp en naixerà un basilisc.» El basilisc és una bèstia fabulosa que
simbolitza la mort i el diable, i que mata aquells que la miren.
Si hom s'està de mirar els altres, llavors queda exempt de la dissort
de l'enamorament, que tan mortífer pot arribar a ser per al Jo. Els
cos i l'ànima romanen «purs».
I el poder d'aquell que es guarda la mirada només pot ser vençut
a través de la mort.

Angelika Finger



 



Salome, o el triomf del
cristianisme

La restauració del mite bíblic de Salomé al segle XIX, continuació
de la seducció d'aquesta princesa de Judea, filla d'Herodies, no
ha deixat de suscitar al llarg de tota la història de la cultura europea
—penseu, a Catalunya, en la pintura que va dedicar-li el nostre
pintor medieval Lluís Borrassà— sembla anar de bracet amb alguns
dels elements més profunds de la mitologia de allò que ha acabat
anomenat-se "decadentisme» o «esteticisme» del «fin-de-siècle».
Més encara, vist en el conjunt de les seves produccions pictòriques,
arquitectòniques, literàries i musicals, el «fin-de-siècle» que té per
escenari les grans capitals culturals de l'Europa del tombant del
segle XIX, aquest fenomen generalment estètic -hereu d'una lla¬
vor sembrada a mitjan segle per Baudelaire- que impregna bona
part de les produccions més «modernes» del traspàs del segle XIX,
té tota l'aparença d'una qüestió civilitzadora que només es pot
entendre sobre el rerafons de la civilització d'Europa; aquesta ci¬
vilització, potser avui desapareguda del tot, que ha actuat en
l'escenari doble, però simultani i compartit, del paganisme estètic
i de la moral cristiana. Tendim a pensar que les mostres artístiques
del «fin-de-siècle» no tenen res a veure amb aquesta llarguíssima
tradició, però una anàlisi detinguda de les produccions finiseculars
acaben demostrant gairebé sempre que l'essència del cristianisme
és inevitablement present en la raó i en el sentit més profunds
de totes aquestes mostres de cultura -potser les més grans que
ha donat la cultura europea en aquesta llarga brega entre moral
i estètica que constitueix l'ordit de la nostra cultura continental.
Com és sabut, el mite bíblic de la princesa sensualíssima que obté
la vida —potser només els llavis i els cabells— del profeta Jo-
chanaan —Joan Baptista, l'últim dels profetes, el que representa
la «unció» real de Jesucrist com a Fill de Déu i dels homes— va
ser ressuscitat al segle XIX per un quadre simbolista del pintor
Gustave Moreau —avui, si no m'erro, al Qual d'Orsay—, presen¬
tat al seu temps en una exposició visitada el 1876 per Oscar Wilde,
el qual, amb l'ajut iconogràfic de Beardsley, va compondre una
tragèdia amb el mateix nom, escrita en llengua francesa com a
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homenatge —sens dubte— al prestigi de les lletres de França quant
a l'explosió estètica decadentista dels últims decennis del segle
XIX i de la primeria del XX.
Flaubert, el millor hereu dels postulats baudelaireians, va escriure'n
un conte el 1877 —Herodias, un dels famosos Trois contes—; un

any després, Massenet va compondre la lamentable Hérodiade,
sense assabentar-se pràcticament de res del que contenia el mite
famós de Salomé —ignorància constant de l'òpera francesa del
segle XIX, com passa amb la italiana quan restaura algun mite
antic—; Wilde va escriure la seva Salome el 1890, estrenada amb
gran escàndol per Sarah Bernhard, a Londres, el 1892; i per fi,
seduït per aquest mite poderosíssim, Richard Strauss va compondre
l'òpera que porta aquest mateix nom, estrenada a Dresden sobre
la base d'una traducció alemanya prou fidel de Hedwig Lachmann
—aquest cognom, en alemany, vol dir «rialler», no ho oblidem—
el 9 de desembre de 1905.
Amb aquesta obra, un Strauss poc rellevant fins aleshores en el
terreny de l'òpera —Guntram, Peüersnot—, per bé que impor-
tantíssim en el tractament de la composició dels poemes simfònics,
entrava per la porta més gran en la nòmina dels compositors del
segle XX que han sabut donar al seu temps l'expressió musical
dels vagareigs intel.lectuals i els desvaris d'allò que solem anomenar
la «modernitat» del nostre segle.
El fet essencial d'aquesta òpera, segons la nostra opinió, és la
dialèctica brutal que s'hi presenta entre la rigorosa moral huma¬
nitària del cristianisme i les vagues aspiracions de l'estètica del
«fi-de-segle-» per substituir aquesta tradició moral per allò que
podríem anomenar «moral de l'estètica», una moralitat basada abans
en l'atracció de les sensacions que en la veritat universal dels
preceptes morals.
Em sembla que, almenys avui, amb la distància suficient que ens
dóna la fi aproximadament catastròfica de la inflació esteticista
del segle XX —que ha acabat en la més elemental histèria d'uns
cossos sensibles revoltats contra l'efecte dialèctic de la paraula—
ja podem postular que la gran revolució que significa l'obra dels
grans poetes simbolistes francesos —de Baudelaire a Rimbaud i
Mallarmé— ens permet diagnosticar tot el moviment del «fi-de-segle»
com un intent de substituir un ordre civilitzatori basat en la mo-



ral humanística fundada per Crist, per uns costums ciue tindrien
la seva justificació i esgotarien els seus mecanismes en l'espectacle
de les sensacions i, com volia Rimbaud, en el «dérèglement de
tous les sens».

Strauss, tjue gràcies, entre altres coses, al fet de ser alemany i a
la seva amistat amb Idofmannsthal, tenia aquesta rara intel·ligència
musical, que no es vol apartar de res de la tradició logocèntrica
i humanista cpie és el gran orgull —o ho va ser— de l'F.uropa que
neix del rapte de Zeus i acaba, de fet, amb la Segona Guerra Gran,
va ser capaç de forjar una obra —la tiue avui escoltarem al Liceu
de Barcelona— que no parla d'altra cosa que d'acjuest dilema.
Per un costat, la tremenda personalitat de Salomé, la princesa que
travessa tota l'obra desitjant només dues coses —«Vull besar la
teva boca, Jochanaan» i «Vull el cap de Jochanaan»— i, per altra
banda, l'alta severitat moral del profeta que s'ha situat en l'extrem
oposat d'ac|uesta terrible —«schrekliche», diu i rediu el text de
Lachmann— sensibilitat eròtica de Salomé.

Joan Baptista és el primer cristià «avant-la-lettre» tiue ha acabat
tancat en la fosca de la seva presó, impregnat de la llum d'una
nova fe, encara no institucionalitzada pels apòstols. Salomé és
l'última mostra d'un deliri pagà i orgiàstic que començaria a perdre
prestigi arran de la fundació d'una religió moral i humanística,
sens dubte la més productiva de les transformacions del mono-
teisme hebraic que ha conegut la història de les religions.
Strauss era ben conscient d'atjuest dilema. Sabia perfectament —

com ja ho havia intuit Novalis al temps del romanticisme, d'una
manera molt més reaccionària, al seu assaig Europa o el cristia¬
nisme, l'any 1799— cpie l'esteticisme del «fi-de-segle» no era altra
cosa que l'intent de substituir una religió moral per una religió
estètica; una revifalla degradada de l'antic orfisme i la ufana d'una
sexualitat reprimida pel luteranisme i la seva poderosissima tra¬
dició en les terres d'arrels protestants.
Strauss sabia quines eren les limitacions d'aquest «esteticisme» que
va posar la figura de la dona salvatge —la cosa comença amb les
Carmen de Merimée i de Bizet— i l'amor homosexual —fins a

La mort de Venècia de Thomas Mann, i encara fins a l'òpera Biiiy
Budd de Britten— al centre d'una nova mitologia erò-
tico-sentimental que intentava donar nous continguts a aquell famós



lema del comte de Lautréamont que figura al primer ciels seus Cants
de Maldoror. -He fet un pacte amb la prostitució per tal de sembrar
el desordre entre les famílies.»
Bé és per això que, des del bell començament de l'òpera, Strauss
té cura d'assenyalar una vinculació entre la dona-Salomé i «el terrible»
0 la mort —«Schrekliches kann geschehen»: «Una cosa terrible
s'esdevindrà»—, després que el Soldat Segon hagi deixat clar que
tota l'òpera parteix d'una «disputa sobre la religió». Aquesta presència
latent de l'horror, del terrible, serà un altre dels «Leitmotiven»
d'aquesta obra, que culminarà amb una de les escenes més es¬

fereïdores de tota la història de l'òpera: el moment en què Salo¬
mé, després d'haver cantat les excel·lències del cos, dels cabells
1 dels ulls de Jochanaan, acompleix el seu ritual besant el llavis
ja no tan vermells —el roig i el negre són els dos grans colors
d'aquesta obra magnifica— del cap estroncat del profeta.
Jochanaan ha vist Déu, i Salomé no ha vist altra cosa que els plaers
de la carn i del sexe. Davant d'aquesta distància abismal —resta
de tots els abismes simbòlics de l'estètica romàntica—, Strauss no

té cap dubte al moment de fer caure en el precipici de la mort,
encara que Herodes no participi de la nova fe cristiana, la persona
que simbolitza la resistència sensual contra el nou ordre moral a

penes fundat per Crist, figura delicadament —o estratègicament—
absent en tota l'obra, tret de les referències indirectes de Joan
Baptista.
Les extraordinàries descripcions del cos i de la bellesa
de Jochanaan en les paraules de Salomé no fan sinó assenyalar
un contrapunt admirable amb la religiositat d'un precursor profètic
de la nova moral. Salomé representa el desig fabulós i abrandat
per la corporeïtat d'un home —un home que posseïa, de fet, més
bellesa moral que física, probablement—, mentre que Jochanaan
representa una nova moralitat, fundada en una desconfiança
absoluta en la seducció física i en una seducció encara més absoluta

pels valors d'una religió que tot just apuntava.
Cap dels fabulosos regals que Herodes està disposat a oferir a
Salomé per la seva dansa orgiástica —un dels moments més po¬
bres, musicalment parlant, de tota l'obra, si ho puc dir així, quallat
en uns models musicals orienitalistes gairebé còmics— no poden
substituir la terrible i sinistra obsessió eròtica de Salomé: besar



els llavis del profeta, mal que sigui en la tebior de la mort i el
color esgrogueït de la manca de vida veritable.
«Ich bin sicher, es wird ein Unheil geschehen», diu Herodes quan

aquest fet està consumat: «N'estic segur: vindrà una gran desgràcia.»
La gran desgràcia no és cap altra que l'ha d'haver assassinat l'home
que representava el nou sistema moral, dins el cjual, al capdavall,
pel cjue ensenya la mateixa vida de Jesucrist, la sensualitat no hi
era absent, sinó al contrari. Però es tractava d'una sensualitat o
sexualitat vinculada a la concepció moral de les relacions entre
els homes, molt superior —mireu-ho pel costat que us ho mireu—
que la mera obsessió pels plaers de la carn i del sexe.
El refús de Jochanaan, fins i tot, a mirar la cara de Salomé —«Ach,
warum hast du mich nicht gesehen?», demana Salomé— no significa
res més que l'altra obsessió —això és cert—, la del Baptista: fundar
una nova religiositat —sagrada, com tota religió— en la qual, com
a deixa de la lliçó platònica, cap suggeriment del cos no val res
si no va acompanyat dels efectes solidaris de la paraula i d'un amor
definit alhora en termes alhora sensuals i transcendentals, solidaris,
«resistents» i caritatius.

Aquesta difícil «aventura de l'amor» —de l'amor cristià o de l'amor
reivindicat per la lírica dels trobadors al segle XI— és allò que fa
dir a Salomé les últimes paraules de la seva intervenció a l'òpera,
després d'haver besat els llavis sagnosos de Jochanaan amb un
plaer inevitablement esmorteït: «Sie sagen, das Liebe bitter sch-
mecke» («Diuen que l'amor és més amargant que això»).
Així acaba essent una evidència que l'any 1905, quan el fenomen
del «fi-de-segle» encara havia de donar obres magnífiques, Richard
Strauss, inevitablement vinculat a una història d'Europa que s'ha
fet sota el signe del cristianisme, prenia partit per la restauració
d'una cultura i una civilització en la qual la dimensió estètica fos
aliada de la dimensió moral —com ja va demostrar l'exemple de
Wilde, tan mal entès pels jutges que el van condemnar per esti¬
mar amb noblesa Lord Duncan—; en la qual l'extraordinària
aventura de l'amor d'Occident posseís tots el elements sensuals i
eròtics que per força li escauen, però posseís igualment tots els
elements humanístics que han impregnat la concepció de l'amor,
a Europa, des de la fundació del cristianisme.
Salomé sembla satisfeta d'haver aconseguit, al final de l'òpera.



l'única cosa que s'havia proposat; besar els llavis de Jochanaan.
L'ordre d'Herodes que tanca l'obra —«Man tote dieses Weib»; «Mateu
aquesta dona»— equival a una renúncia definitiva de Strauss de
l'estètica «decadentista» del «fi-de-segle» i la seva incorporació a
les files d'aquells que van veure que la dimensió estètico-eròtica
de l'amor —Freud és l'altre gran exemple— no l:)astava per as¬

segurar la perdurabilitat d'una civilització —la d'Europa— que en
un moment determinat de la seva història —quan acusava un
cansament que històricament s'entén perfectament— va buscar
en la hipòstasi de la sensualitat i l'estètica una solució per a l'atzucac
en què es trobava.
Per això resulta incomprensible que Mahler no pogués presentar
aquesta obra al Gran Teatre de Viena, del qual era director en

aquells moments; per això no s'entén que a Berlín les autoritats
permetessin la representació de l'obra amb la condició que, al final,
aparegués a l'escena l'estrella de Betlem; per això és inaudit que,
a Rússia, les autoritats religioses prohibissin aquesta òpera fins
l'any 1917, o que, a Nova York, en l'onada de moralisme que va
de 1900 a 1910, retiressin Salome després de l'estrena al Metro¬
politan. (I, a l'inrevés, ja s'entén que a Milà, capital d'un país tan
cristià com sensual, l'òpera gaudís de gran èxit des de la seva
estrena.)

Perquè, al capdavall, Salome és una de les obres cabdals del segle
XX per entendre que la «moral estètica» fundada per Baudelaire
no podia progressar de cap manera en un continent i en una so¬
cietat que té les seves arrels en una concepció humanística i
solidària de l'amor i troba les seves arrels civilitzatòries en una

dimensió moral —beneitament pietosa en el catolicisme i prag¬
màticament utilitària en el protestantisme— que no podien ser
fàcilment substitifides per aquesta «impostura esteticista» —mal¬
grat tot el que pugui tenir de revolucionària— que va significar
la proposta desesperada del «fi-de-segle» centreuropeu.

Jordi Llovet
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ANTONI ROS MAREA
Va néixer a Barcelona, on va

estudiar al Conservatori. Pos¬

teriorment va assistir a classes
de direcció: de Toldrà
a Barcelona, de Celi-
bidache a Siena i de
Martinon a Düssel-
dorf. El 1966 esde¬
vingué director de la
Simfònica de RTVE i
va guanyar el premi
internacional del disc
Arthur Honegger. De
1967 a 1978 fou director titular
de l'Orquestra Ciutat de Bar¬
celona. El 1978 fou nomenat

director de l'Orquestra Nacio¬
nal d'Espanya i director invitat
principal de la Nederland Kam-

(director d'orquestra)
merorkester, de la qual poste¬
riorment fou director titular. Els

anys 1978 i 1982 dirigí la Fil¬
harmònica de Berlín.

Desenvolupa també
una carrera interna¬

cional com a director

d'òpera. L'any 1989
va ser nomenat di¬
rector musical del

Teatro Real de Madrid

i el 1990 li foren

atorgats el Premi Na¬
cional de música pel Ministeri
de Cultura i la Creu de Sant

Jordi per la Generalitat de Ca¬
talunya. Al Liceu ha dirigit
Tassarba, Salome, Otello i Lli¬
bre Vermell.

JOCHEN ULRICH
És el coreògraf principal i di¬
rector del Tanz-Forum Kòln,
que fa pocs dies ha actuat en
aquest Gran Teatre.
Va formar-se com a

solista a l'Òpera de
Colònia entre 1967 i

1974, i va realitzar
coreografies a partir
dels vint anys. El 1971
obtingué el premi de
la crítica de Berlín i el
mateix any esdevin¬
gué co-fundador del Ballet de
l'Òpera de Colònia. Amb el
Tanz-Forum ha realitzat gires a

(director d'escena)
diversos països de l'àrea me¬
diterrània i d'Àsia, als EUA,
Canadà, l'Amèrica del Sud,

Mèxic, Extrem Orient,
al Proper Orient i a

Hongria. Li han estat
sol.licitades coreo¬

grafies a moltes ciu¬
tats, com ara Munic,
Reykjavik, Berlín i
Viena, on treballa
regularment des de
1986. Fou director

d'escena de Salome durant la

temporada 1988-89 d'aquest
Gran Teatre del Liceu.



KATHRIN REGLER

Nascuda a Berlín, s'ha format
fonamentalment en el camp del
teatre, en el qual ha realitzat
muntatges destacats.
En aquests darrers
anys, però, també ha
treballat en el camp
de l'òpera, i ha parti¬
cipat en diverses co¬

reografies a grans

capitals europees,
com ara Hamburg,
Cardiff, Berlin, Paris i
Amsterdam. És de destacar

(Escenografia)
també la col.laboració intensa

amb Jochen Ulrich a la nostra
ciutat i a Viena i Colònia. Per

a la producció de
Salome del Gran

Teatre del Liceu, Ka-
trin Kegler, seguint el
concepte d'Ulrich, ha
realitzat un muntatge
estilitzat que permet
el transcurs de la
narració en un sol

pla, viscuda pels
personatges com un record.

MARIE-THERES CRAMER

Començà la seva trajectòria
professional com a dissenya-
dora de moda. Va iniciar-se en

el món del teatre fent
d'assistent de vestuari

als teatres de Colònia.
En aquesta època,
realitzà les seves pri¬
meres creacions. Més

endavant, treballà pel
Deutsches Schaus-

pielhaus d'Hamburg,
on participà en un

ampli repertori, que abraça des

(Disseny de vestuari)
de El somni d'una nit d'estiu
de Shakespeare fins a obres
contemporànies, com Uber die

Dôrfer de Peter
Handke. A partir de
l'any 1986 treballa
com a dissenyadora
de vestuari indepen¬
dent i, simultània¬
ment, com a esce-

nògrafa. També ha
col.laborat amb Jo¬
chen Ulrich a Barce¬

lona i a Viena.



MANFRED JUNG
Va néixer a Oberhausen i es¬

tudia a Essen amb Hilde Wes-

selmann. Del 1970 al 1973 va

pertànyer als cors del
Festival de Bayreuth,
i debuta a l'Òpera de
Dortmund. Tot seguit
fou contractat a Kai-

serslautern, i el 1977
debuta a Bayreuth
amb Siegfried, el se¬

gon any de la me¬
morable producció
Boulez-Chéreau del Ring, el
repeteix fins al 1980 i
l'enregistra en vídeo i disc. El

FIORENZA COSSOTTO (H
Nasqué a Crescentino (Itàlia) i
estudia al Conservatori de Torí,
a la Scala de Milà Í amb la

professora catalana
Mercè Llopart. El 1955
debutà a la Scala amb

L'àngel de foc de
Prokofiev, i poc des¬
prés intervingué en
l'estrena mundial de

Dialogue des carmé¬
lites de Poulenc i a un

Andrea Cbénier al

costat de Tebaldi, Del Monaco
i Bastianini. Una malaltia sob¬

tada de Giulietta Simionato li va

permetre el salt definitiu a la
fama a la Scala de Milà, l'any
1962, amb la Leonora de La

(Herodes, tenor)
1980 debutà al Metropolitan de
Nova York amb Siegmund i
Siegfried; també ha actuat com

a invitat a Stuttgart,
Viena, Berlín, Ham¬
burg, Colònia,
Frankfurt, Basilea,
Brussel.les, Lisboa,
Jerusalem, Salzburg,
Roma, Montreal, etc.
Al Gran Teatre del
Liceu debutà l'any
1976 amb Der Zigeu-

nerbaron i després fou prota¬

gonista de Siegfried la tempo¬
rada 1980-81.

erodies, mezzo-soprano)
Favorita. Seguiren els èxits a

l'Òpera de Viena, l'Òpera de
París, el Metropolitan i als tea¬

tres més importants.
Amb la Scala ha

mantingut un lligam
molt estret, fins en les
«tournées» d'aquest
teatre. També canta,

de fa vint-i-cinc anys,
a l'Arena de Verona

tots els rols principals
del seu repertori:

Amneris, Eboli, Dalila, Azuce¬
na, Santuzza, etc. Al Liceu de¬
butà la temporada 1961-62 amb
La Cenerentola i hi ha inter¬

vingut en setanta-quatre re¬

presentacions.



EVA MARTON (
(dies 12,

Va néixer a Budapest, on rea¬
litzà els estudis de cant i de

professora de música. Entre els
anys 1968 i 1972
cantà a l'Òpera de
Budapest, entre
d'altres obres: Tosca,
Manon Lescaut, le-
vgueni Onieguin, Un
ballo in maschera i Le

7tozze di Figaro. Va
pertànyer a les Òpe¬
res de Frankfurt i

d'Hamburg i, des de 1980, ac¬
tua com a invitada als principals
teatres del món: Bolshoi de

Moscou, Òpera de Viena, Sca-

Salomé, soprano)
16, 20 i 24)

la, Metropolitan, Munic, Zuric,
Berlin, San Francisco, Stuttgart,
Madrid, París, Londres, Roma,

Verona, Nàpols, Gi¬
nebra, Florència, Bay-
reuth, etc. Ha fet di¬
versos enregistraments,
entre ells Salome,
l'any 1990, amb Zubin
Mehta i la Filharmò¬
nica de Berlín. Fn

aquest Gran Teatre ha
actuat en vint-i-vuit

representacions entre La forza
del destino, Turandot, Fidelio,
Tosca, La Gioconda, Andrea
Cbénier i Elektra.

SUSAN HINSHAW

(dies
Féu el debut professional amb
La Traviata a Lucerna, i poc

després fou contractada per

l'Òpera de San Fran¬
cisco, on interpretà
Donna Anna de Don

Giovanni i altres rols.
També cantà Fidelio a

Seattle, i el 1983,
Menotti l'escollí per a

interpretar la prota¬
gonista de The Con¬
sul al Chicago Opera
Theater i, després, a Fdimburg,
Caracas, Melbourne i Mississi¬
ppi. Fl 1985 cantà per primera

(Salomé,soprano)
14 i 18)

vegada Turandot a Kansas City;
el 1986, Tosca a Caracas, i de¬
buta al Carnegie Hall de Nova

York amb Fidelio. Fl

1987 cantà per primer
cop un altre paper

important: Senta; poc

després Albert He¬
rring a Arkansas i
Fidelio a Osnabrück.

El seu repertori in¬
clou també Minnie,
Salomé, Ariadne i

Elektra. Aquesta temporada, a
més d'aquest debut al Liceu,
cantarà Senta a Monte-Carlo.



MICHAEL BURT (Jo
(dies 12, 14,

Nasqué a Anglaterra, però des
del 1973 té la residència als
Estats Units, on començà
l'estudi del cant l'any
1975. El 1978 debutà
a Caracas amb Rigo-
letto (Monterone i

Sparafucile). Seguiren
contractes a Boston,
Houston, Mèxic,
Miami, Nova York,
Nova Orleans, Rio de
Janeiro, San Antonio,
Seattle, etc., amb papers com
Basilio, Zacearía, Don Giovanni,
Pimen, Mefistòfeles, etc. La
primera actuació a Europa fou

chanaan, baríton)
16, 18 i 24)

a l'English National Opera
North, amb Hans Sachs. Tam¬
bé ha actuat a Berlín, Hanno¬

ver, Graz, Bolonya,
Viena (debut a

l'Òpera el 1991 amb
Pizarro), Londres,
Salzburg, Lió, etc.
Canta sovint també a

les sales de concert

amb un ampli reper¬
tori (Handel, Bach,
Verdi, Rossini). El

1992 cantarà el protagonista de
Der Pliegender Hollander al San
Garlo de Nàpols. Enguany ac¬
tua per primera vegada al Liceu.

SIMON ESTES (Jochan
Nascut a Centerville, Iowa
(EUA), estudià medicina i psi¬
cologia a la universitat del seu
estat, i cant amb
Charles Kellis, amb
qui treballa encara.

Després d'una estada
a la Juilliard School de
Nova York, el 1965
debutà a l'Òpera de
Berlín. L'any següent
aconseguí el primer
premi del Concurs
Internacional Txaikovski a

Moscou, la qual cosa li obrí les
portes dels principals teatres del
món: Òpera de Viena, Scala,

aan, baríton) (dia 20)
Metropolitan, Lyric de Chicago,
Òpera de San Francisco, Opé¬
ra de París, Covent Garden,

Berlín, Hamburg,
Munic, etc. Els darrers
anys ha estat un dels
cantants predilectes al
Festival de Bayreuth,
amb creacions ino¬

blidables dels rols
d'Holandès i Amfor-
tas. Té un repertori
amplíssim, i la seva

personalitat transcendeix el que
és estrictament artí.stic. Al Liceu

ha intervingut en vint-i-una
representacions.



KURT STREIT (Narraboth,
Aquest tenor nord-americà va

estudiar amb Marilyn Tyler a la
Universitat de Nou Mèxic. Cantà

en programes per a
estudiants als EUA

(San Francisco, Santa
Fe, Texas Opera
Theatre) i després
amb les companyies
de Dallas i Milwaukee
i amb les orquestres
de Houston i Sacra¬

mento. L'any 1986
aconseguí el segon premi al
Concurs Internacional de Her-

togenbosch. És membre per¬
manent de l'Òpera d'Hamburg.
També ha cantat als festivals de

tenor) (dies 12, l6, 20 i 24)
Glyndebourne, Ais de Pixt-
vença, Salzburg i Estrasburg, i
amb les orquestres Simfònica de

Londres, Nacional de
França, Filharmònica
de Leningrad, de
l'Estat d'Hamburg,
Simfònica de la BBC

i English Chamber.
Ha actuat a la Staats-

oper de Viena, a Mu¬
nie, a Brussel.les, a

Düsseldorf, a Leip¬
zig, a Roma i a San Francisco.
Ha gravat Cosí fan tutte amb
Barenboim i la Filharmònica de
Berlín. Enguany actua per pri¬
mer cop al Liceu.

JOAN CABEROfNarraboth, tenor) (dies 14 i 18)
Nascut a Barcelona, realitzà els
estudis de cant amb la seva

mare, Montserrat Pueyo, al
Conservatori Munici¬

pal. Els continuà a

Stuttgart amb Lips i
els completà amb
Davis, Richter i Za-
netti. Iniciat en el cant

amb el Cor Madrigal,
ha col·laborat amb

Hesperion XX, la Ca¬
pella Reial, amb les
orquestres Ciutat de Barcelona,
Simfònica d'Astúries, de Valla¬
dolid, Teatre Lliure, entre
d'altres. Té un ampli repertori

de concert, i en el camp de
l'òpera ha interpretat obres com

Oheron, Soledades sin sombra,
El giravolt de maig, El

■ retablo de Maese Pe¬

dro i Die Zauberflôte.
Realitza també una

acció acurada en el

camp del died», rati¬
ficada pels premis
obtinguts als concur¬
sos Yamaha i Viñas.

Ha fet gravacions per
a RTVE, TV3 i France Musique.
Debutà al Liceu la temporada
1989-90 amb la Missa Solemnis
de Beethoven.



JOSÉ DE UDAETA
Nascut a Barcelona, va estudiar
medicina; però, seduït pel ba¬
llet, va dedicar-se a la
dansa.Deixeble de

Joan Magriñá al Gran
Teatre del Liceu, va

iniciar-se com a pri¬
mer ballarí i coreògraf
a Madrid. Es va es¬

pecialitzar en dansa
espanyola, després
d'estudiar amb Fran¬

cisca González «La

Quica», Juan Sánchez «El Es-
tampío», Enrique Jiménez «El
Cojo» i Regla Ortega, així com
amb especialistes de l'escola
«bolera», com Rafael i Luisa
Pericet. El 1949 es va unir amb
Susana Audeoud per formar la
parella Susana y José, que ha
actuat als teatres principals del
món i en festivals internacio¬
nals. La parella actuà també al
cinema i en espectacles de te¬
levisió.

El 1957 va començar la seva
activitat didàctica a la Interna¬

tionale Sommertanzakademie
de Colònia, on estigué 22 anys
en actiu. Després va impartir
classes a la Musikhochschule de

Viena, i ha exercit de professor
al Conservatori d'Hannover, a

les Òperes d'Estocolm, Co¬
penhaguen i Zuric, i a l'Aca¬
dèmia d'Amsterdam; alhora, ha

(Herodes, ballarí)
estat coreògraf del Harkness
Ballet de Nova York i del Bos¬
ton Conservatory.

Ha acompanyat
Montserrat Caballé a

la Scala de Milà, i
també a l'Òpera de
Munic, al Covent
Garden i al Carnegie
Hall. De 1973 ençà
imparteix cursos de
castanyoles, dansa
clàssica espanyola i

ñamenc a Sitges, on s'ha esta¬
blert. El 1985 fou convidat per
von Karajan a participar al
Festival de Pasqua de Salzburg.
El 1987 obtingué el premi de
dansa Sindicat de Pedagogs de
l'Alemanya Federal per la tas¬
ca realitzada durant 35 anys en

aquell país. Dos anys abans,
havia publicat un llibre sobre
les diverses varietats de cas¬

tanyoles al llarg del temps,
11.lustrât en part amb exemplars
de la seva pròpia col·lecció.
L'any 1989, li atorga la meda¬
lla de belles arts el Ministeri de
Cultura Espanyol i és convidat
pel Ballet Nacional de España
per a interpretar el personatge
del Comendador en el ballet
Don Jiian. El 1991 crea la co¬
reografia de Carmen dirigida
per Carlos i Antonio Saura al
Stadttheater de Stuttgart.



TILLY SOFFING (He
Ballarina nascuda a Apolda;
dedicada de molt jove a la
dansa. Va debutar a Cera i va

continuar la carrera a

Weimar, Aquisgrà i
Augsburg. Del I960 al
1965 formà part del
ballet de l'Òpera de
Colònia, i fins al 1977
ha estat vinculada al

de l'Ópera del
Rhin-Düsseldorf. Ha

estrenat papers prin¬
cipals en creacions com Wan-
dlungen (Passejades) d'A. von

rodies, ballarina)
Miloss (i960). El viatge de
Maurice Béjart (1962), Le sacre
du printemps i altres ballets d'E.

Walters, Herodies de
M. Tauberts (1967),
Volumina de L. Hof-

gens (1972) i molts
altres en dates més

recents. Ha realitzat

interpretacions en

ballets per a la tele¬
visió i dirigeix ac¬
tualment una escola

de gimnàstica i dansa a Düs-
seldorf.

DARIE CARDYN (
Ballarina belga, formada a
l'Escola Mudra, fundada i diri¬
gida per Maurice Béjart a
Brussel.les, on esde¬
vingué aviat una fi¬
gura destacada. Ha
estat contractada com

a membre del
Tanz-Eorum Koln, hi
ha actuat amb regu¬

laritat, però també ha
estat estrella convi¬

dada en funcions es-

Salomé, ballarina)
pecials i en les gires artístiques
del Tanz-Forum Koln. Entre
altres papers, ha interpretat el

d'Euridike i Madame
(del Orpheus coreo-

grafiat per Jochen
Ulrich i Westwood),
el de Coppélia en el
ballet d'aquest nom, i
molts més de realit¬
zacions coreogràfi¬
ques d'un relleu es¬

pecial.



JEAN-MARIE MARION
Nascut a París, on va estudiar
belles arts, va fundar el 1971 la
Companyia Anne Béranger amb
Joseph Russillo. Més
tard va dirigir el grup
ell sol i va treballar

conjuntament amb
Carolyn Carlson. En
aquesta etapa va fer
una vintena de co¬

reografies per a
aquesta companyia.
Poc després li fou
confiat el paper principal en el
ballet de Maurice Béjart Des

(Jochanaan, ballarí)
Knaben Wunderhom, basat en

l'obra de Mahler. El 1976 ob¬

tingué una beca per ampliar
estudis amb P. Taylor
i Alwin Nikolais, als
EUA, i va ballar amb
L. Falco i J. Müller. En
tornar a Europa va

participar en diversos
films curts, i ha rea¬

litzat també fins ara

quatre llargmetratges
en què ha interpretat

el paper principal, amb un gran
èxit de públic i de critica.



ROSA MARIA YSÀS
(Un patge)

ANTONI LLUCH

(Un jueu)

VICENÇ ESTEVE
(Un jueu)

ALFREDO HEILBRON

(Un jueu)

SANTIAGO SÁNCHEZ
JERICÓ (Un jueu)

JOSEP RUIZ
(Un jueu)



 



ENRIC ROMERO ALEJANDRO SIVERONI
(Soldat) (Soldat)

BARREL TOULON ATHOL FARMER

(Patge d'Herodias) (Esclau d'Herodes)

SALVADOR MASCLANS

(Soldat)
JOSE MANUEL RODRIGUEZ

(Soldat)
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Contenido argumentai

Nota

El argumento que se detalla a continuación corresponde a la ópera,
pero en esta ocasión queda sometido a las exigencias de la ver¬
sión escénica que se representa.

Antecedentes

La acción tiene lugar en Galilea, hacia el año 30 dC, en la época
en que Jesús ha iniciado su predicación abierta. El tetrarca de
Galilea, Herodes Antipas, se ha casado con Herodías, esposa de
su hermano Julio Herodes Filipo, después de repudiar a su primera
mujer, con gran escándalo del pueblo galileo. Juan Bautista —

Jochanaan en la ópera— ha clamado públicamente contra semejante
incesto, y por ello ha sido detenido y encerrado en una cisterna
del palacio. Herodes, a pesar de que Herodías insiste en que lo
mate, no se atreve a hacerlo, porque corre la voz de que es un
verdadero profeta y un hombre santo. Jochanaan, desde su prisión,
sigue clamando contra la inmoralidad que reina en la corte y
anunciando al Salvador que ha de venir.

ACTO ÚNICO

Es de noche y en el palacio de Herodes se celebra una fiesta. En
la terraza se halla el pozo o aljibe donde se halla encerrado Jo¬
chanaan, vigilado por dos soldados y un jefe de la guardia, Na-
rraboth. Ese está hablando con un paje de la reina Herodías, que
le hace observar el extraño aspecto ciue ofrece la luna llena. Pero
Narraboth e.stá sólo pendiente de Salomé, de quien está locamente
enamorado. Se oye la voz de Jochanaan cpie anuncia la llegada
del Mesías. Los dos soldados y un capadocio comentan el caso
del prisionero. De pronto, fatigada de la fiesta, de las absurdas
conversaciones de judíos y romanos y de las untuosas atenciones
del tetrarca, la princesa Salomé sale a la terraza a tomar aire. Ob¬
serva la luna, pero de pronto se oye de nuevo la voz de Jochanaan
y su sonido llama su atención. Pregunta a los soldados y esos
responden evasivamente. Un esclavo, de parte de Herodes, trae
la orden de que vuelva a la fiesta, pero ella no le hace caso, y



cuando Jochanaan vuelve a hablar, Salomé expresa el deseo de
verlo. Uno de los soldados le dice que Herodes tiene prohibido
que nadie lo vea; entonces Salomé, caprichosa, sabiendo la fas¬
cinación que ejerce sobre Narraboth, lo seduce para que le deje
ver al prisionero. Narraboth cede y ordena que saquen a Jocha¬
naan al exterior. Este sale fulminando invectivas contra Herodías
y el tetrarca. Salomé, a pesar de las súplicas de Narraboth, mira
la extraña figura del profeta y siente nacer una pasión incontenible
hacia este hombre ascético y rudo que, de pronto, se fija en ella
y se niega a hablarle. Salomé se acerca, con gran desesperación
de Narraboth, y se dirige seductoramente hacia el profeta, sin hacer
caso de las advertencias de éste, que anuncia muerte en el palacio.
Salomé ensalza el cuerpo, los cabellos y finalmente la boca de
Jochanaan con creciente pasión: Narraboth, desesperado al ver¬
se totalmente ignorado, se suicida, sin que Salomé ni el profeta
le hagan el menor caso. Jochanaan anuncia el Mesías a Salomé,
pero ésta atiende sólo a sus propios deseos, y el profeta la maldice
repetidamente y vuelve al aljibe.
La corte de Herodes y Herodías acompaña a los reyes, que salen
a la terraza extrañados por la ausencia de la princesa. Herodes
decide continuar la fiesta en la terraza y ordena retirar el cadáver
de Narraboth sin demostrar mucho interés por su muerte, limi¬
tándose a comentar tiue él no ordenó que se matara, y que había
observado su fascinación por Salomé.
Luego sigue Herodes con sus atenciones hacia Salomé, que se ha
quedado al margen de la conversación. Se oye de nuevo la voz
del profeta y Herodías insiste en que habría que matarlo, pero
Herodes se niega, porque dice que el profeta es un hombre que
ha visto a Dios. Este comentario suscita una discusión teológica
entre cinco judíos presentes en la fiesta. Herodías se cansa de su

discusión y les ordena callar, pero entonces el profeta vuelve a
hablar y unos nazarenos empiezan a explicar los hechos del Mesías,
que dicen que recorre Galilea resucitando a los muertos. Herodes
se horroriza ante esta idea y prohibe que el Mesías haga semejante
cosa. Entre tanto, Jochanaan vuelve a amenazar a la corte y a
anunciar terribles desgracias. Herodías, nerviosa, ordena que lo
hagan callar.
Herodes vuelve a acechar a Salomé y le pide cjue baile para él.



Salomé se niega, secundada por su madre, y Herodes le ofrece
entonces cuanto pida a cambio de la danza. Estct despierta el interés
de Salomé, que le pide la confirmación de tal oferta. Herodes afirma
que le dará incluso la mitad de su reino y lo jura. Un malestar
pasajero afecta a Herodes, pero insiste en su juramento y, aunque
Herodías se opone, Salomé inicia la famosa Danza de los siete velos,
que excita enormemente la pasión de Herodes.
Terminada la danza, Salomé exige, en una bandeja de plata, la
cabeza de Jochanaan. Herodes .se horroriza y se figura que Salomé
lo hace por su madre. Pero la princesa no se inmuta, y a pesar
de las múltiples ofertas de joyas y regalos, insiste imperturba¬
blemente en pedir la cabeza de Jochanaan, hasta que el tetrarca,
desesperado, no tiene más remedio que acceder. Herodías se

apresura a hacer circular la orden de muerte, con el anillo del
rey. Pasan unos instantes de tensión: del pozo llega finalmente
un golpe seco. Salomé pide al paje de Herodías que le traigan la
cabeza prometida, y poco después el brazo negro y fornido del
verdugo saca una bandeja del pozo con la cabeza del profeta.
En la célebre escena final, Salomé coge la cabeza aún tibia de
Jochanaan y expresa toda su pasión amorosa, recordando las
hostiles palabras del profeta, su cuerpo y sus ojos. Mientras Herodes
se horroriza progresivamente, la princesa besa la boca muerta del
profeta, y movido por su repulsión instintiva, Herodes ordena a
los soldados que aplasten a Salomé bajo el peso de sus escudos.
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Salomé
Hérode, Tétrarque de Galilée, a répudié sa première épouse et
s'est uni à Hérodiade, femme de son frère et mère de Salomé. Au
cours d'un festin, celle-ci sort sur la terrasse du palais pour prendre
un peu de repos et y découvre la citerne où est enfermé le prophète
Jochanaan Qean Baptiste) que l'on a châtié pour avoir proféré de
violentes invectives contre les vices de la cour. Mais convaincu

de la sainteté du prophète, Hérode n'a néanmoins jamais osé le
faire exécuter.

Salomé désire connaître ce Jochanaan dont les paroles troublent
profondément tous ceux qui l'approchent; elle fait venir Narraboth,
le commandant de la garde qui est follement épris d'elle, pour

qu'il la conduise auprès du prophète. Jochanaan paraît et Salomé
tombe immédiatement sous le charme de cet homme énigmati-
que et sauvage. Ses déclarations enflammées à son égard déses¬
pèrent Narraboth qui se suicide sous le regard indifférent de la
princesse. Jochanaan, auprès s'être efforcé en vain de la convertir,
regagne la citerne.
Hérode, qui éprouve des désirs incestueux envers Salomé, appa¬
raît sur la terrasse, suivi d'Hérodiade et de toute la cour. Les im¬
précations de Jochanaan ravivent la haine que lui porte Hérodiade.
Hérode supplie Salomé de danser pour lui et lui promet en échange
de lui accorder tous ses désirs, voire la moitié de son royaume.
Salomé danse devant le Tétrarque puis, sous le regard triomphant
d'Hérodiade, elle exige comme récompense la tête de Jochanaan.
Hérode hésite avant de donner finalement l'ordre au bourreau de

l'exécuter; un peu plus tard, celui-ci présente à la princesse la tête
ensanglantée du prophète sur un plateau d'argent. Folle de douleur,
Salomé se jette sur la tête décapitée et la couvre de baisers pas¬
sionnés. Épouvanté par ce spectacle, Hércxle ordonne à ses soldats
d'écraser Salomé de leurs boucliers.
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Salome

Herod, the Tetrarch of Galilea, has rejected his first wife and has
married Herodias, his brother's wife and Salome's mother. Salo¬
me comes out onto the terrace of the palace to rest during a feast
and finds the cistern where the prophet Jokanaan (John the Bap¬
tist) has been imprisoned because of his violent diatribes against
the vice of the court. However, Herod, who is convinced of the
prophet's holiness, has never dared to execute him.
Salome wishes to meet Jokanaan whose words upset everybody
and calls Narraboth, captain of the guard, who is madly in love
with her, to get the prophet brought before her. Jokanaan appears
and Salome is caught up in the snares of a violent passion for this
strange wild man. Her passionate declarations discourage Narraboth
who, in despair, commits suicide without even managing to at¬
tract the princess's attention by doing so. Jokanaan tries to con¬
vert her but finally he returns to the cistern.
Herod, who has an incestuous craving for Salome, appears on the
terrace with Herodias and all the court. The curses of Jokanaan
renew the hatred of Herodias. Herod proposes that Salome should
dance for him and to achieve this he swears that he will give her
all that she asks for, even though it be half his kingdom. Salome
dances before the Tetrarch but when the dance is over, she de¬
mands the head of Jokanaan to Herodias's great joy. Herod can
not avoid having to give the order to the executioner and very
soon after the princess receives Jokanaan's bleeding head on a
silver platter. Salome forgets about everything round her and in
a frenzy flings herself on the head of the dead prophet and kis¬
ses it shamelessly. Herod, who is horrified and disgusted, orders
his soldiers to crush Salome with their shields.
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Discografia

Aquesta discografia només ofereix una selecció de les versions
íntegres. Els personatges són esmentats per aquest ordre: Salomé,
Herodies, Herodes i Jochanaan; després, l'orquestra i el director.

1949 - MELODRAM 039 (2)
Ljuba Welitsch, Kerstin Thorborg, Friedrich Jagel, Herbert Janssen.
Metropolitan de Nova York. Dir.: Fritz Reiner.

1950 - OCEANIC 302
Christel Goltz, Inger Karén, Bernd Aldenhoff, Josef Hermann. Òpera
de I'E.stat de Dresden. Dir.: Josef Keilberth.

1951 - MELODRAM IO6 (2)
Inge Borkh, Elaine Barth, Max Lorenz, Hans Hotter. Ràdio de Munic.
Dir.: Josef Keilberth.

1954 - PHILIPS, A 00163/4
Walburga Wegner, Georgine von Milinkovic, Laszlo Szemere, Josef
Metternich. Simfònica de Viena. Dir.: Rudolf Moralt.

1954 - DECCA, LXT 2863/4
Christel Goltz, Margaret Kenney, Julius Ratzak, Hans Braun. Fil¬
harmònica de Viena. Dir.: Clemens Krauss.

1958 - CETRA LIVE OPERA 82 (3)
Inge Borkh, Blanche Thebom, ..., Mack Harell. Metropolitan de
Nova York. Dir.: Dmitri Mitropoulos.

1959 - EMI, STE 91320/1
Christel Goltz, Siw Ericsdotter, Helmuth Melchert, Ernst Gutstein.
Staatskapelle de Dre.sden. Dir.: Otmar Suitner.

1962 - DECCA, 2 CD, 414414-2 ZAm
Birgit Nilsson, Grace Hoffmann, Gerhard Stoize, Eberhard Wachter.
Filharmònica de Viena. Dir.: Georg Solti.



1968 - RCA, 2 CD, GD 86644
Montserrat Caballé, Regina Resnik, Richard Lewis, Sherrill Milnes.
Simfònica de Londres. Dir.: Erich Leinsdorf.

1970 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, DGG 2530129/30
Gwyneth Jones, Mignon Dunn, Richard Cassilly, Dietrich
Fischer-Dieskau. Òpera de l'Estat d'Hamburg. Dir.: Karl Bòhm.

1978 - EMI, 2 CD, CDS 7 49358
Hildegarci Behrens, Agnes Baltsa, Karl Walter Bòhm, José van Dam.
Filharmònica de Viena. Dir.: Herbert von Karajan.

1990 - SONY CLASSICAL (2CD)
Eva Marton, Brigitte Fassbaender, Heinz Zednik, Bernd Weikl.
Filharmònica de Berlín. Dir.: Zubin Mehta.

1991 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2CD, 431 810-2
Cheryl Studer, Leonie Rysanek, Horst Hiestermann, Bryn Terfel.
Deutsche Oper Berlin. Dir.: Giuseppe Sinopoli.

Argument, biografies i discografia: Pau Nadal
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Notes importants

En atenció als artistes i al públic en general, s'exigeix l'adequada
correcció en el vestir (senyors: americana i corbata), i es prega
la màxima puntualitat: no es permetrà l'entrada a la sala un cop
començada la representació, ni verificar enregistraments, fotogra¬
fies o filmar escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàncies ho
reclamen, podrà alterar les dates, els programes o els intèrprets
anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Reglament
d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos; hom ha
d'utilitzar el saló del Ir pis i el vestíbul de l'entrada.

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

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

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Edició i publicitat: 'o/2ooo

Disseny: Carmelo Hernando
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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 función

Idomeneo

Wolfgang A. Mozart
Gôsta Winbergh, Enriqueta Tarrés/Carmen Reppel (4, 12 i 14),

Suzanne Mentzer, Marie McLaughlin,
M® Antonia Martin-Regueiro, Montserrat Torroella, Joan

Cabero, Walter Donati, Ignacio Giner, Miguel López-Galindo
Director d'orquestra

Director d'escena

Escenografia
Vestuari

Co-producció

Uwe Mund
Emilio Sagi
Carmina Burana, Madrid
Julio Galán
Teatro Lírico Nacional
La Zarzuela, Madrid
Gran Teatre del Liceu (1991)

Fimció de Gala
Dissabte, 2 de novembre, 21 h., funció núm. 29, torn G
Dilluns, 4 de novembre, 21 h., funció núm. 30, torn D
Dijous, 7 de novembre, 21 h., funció núm. 31, torn B

Diumenge, 10 de novembre, 17 h., funció núm. 32, torn T
Dimarts, 12 de novembre, 21 h., funció núm. 33, torn A
Dijous, 14 de novembre, 21 h., funció núm. 34, torn E

Le nozze di Figaro
Wolfgang A. Mozart

Jayne West, Jeanne Ommerlé, Susan Larson, Lynn Torgove,
Sue Ellen Kuzma, Sanford Sylvan, James Maddalena, Frank

Kelley, Herman Hildebrand, William Gotten, Thomas
Hammons

Director d'orquestra
Director d'escerla

Escenografia
Vestuari

Coreografia
Producció

Craig Smith
Peter Sellars
Adrianne Lobel

Dunya Ramicova
Mark Morris
Estrenada en el Pepsico
Summerfare (1989)

En col.laboració amb OLIMPÍADA CULTURAL S.A./FESTIVAL DE TARDOR

Funció de Gala

Dissabte, 23 de novembre, 21 h., funció núm. 35, torn G
Dilluns, 25 de novembre, 21 h., funció núm. 37, torn A

Dimecres, 27 de novembre, 21 h., funció núm. 38, torn B
Divendres, 29 de novembre, 21 h., funció núm. 39, torn E
Diumenge, 1 de desembre, 17 h., funció núm. 41, torn T
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