
 



L· I
GRAN TEATRE DEL LICEU

Temporada 91-92

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Ministerio de Cultura

Diputació de Barcelona
Societat del Gran Teatre del Liceu



CliristianDior

DUNE
PARFUM

C ItriMÍait Dio

F



Recital

Christa Ludwig
mezzo-soprano

Charles Spencer
piano

Dissabte, 30 de novembre, 21 h., funció núm. 40, torn C



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

quiere experimentar esta sensación, tiene dos opciones:
comprar todas las butacas del aforo o tener un

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

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

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

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

auténticas noches de estreno.

cid pioneer'
The Art of Entertainment



Programa

I

Franz Schubert

(1797-1828)
Geheimnis
Im Abendrot
Auf der Donau

Sehnsucht
Der Lindenbaum
Der Musensohn

Gustav Mahler

(1860-1911)
Ich ging mit Lust
Rheinlegendchen
Das irdische Leben
Ich bin der Welt abhanden

gekommen
Um Mitternacht

II

Franz Liszt Freudvoll und leidvoll
(1811-1886) Du bist wie eine Blume

Die drei Zigeuner

Johannes Brahms
(1833-1897)

Dein blaues Auge
An eine Aolsharfe
Standchen

Immer leiser wird mein

Schlummer

Richard Strauss Du meines Herzens Kronelein
(1864-1949) Begegnung

Die Nacht

Ruhe, meine Seele
Morgen



 



Christa Ludwig
Christa Ludwig va néixer a Berlín d'una família de cantants. El
seu pare, Anton Ludwig, era un tenor que havia nascut a Viena,
i quan deixà de cantar fou intendent de l'Òpera d'Aquisgrà, La
seva mare, Eugenie Resalla, féu una bona carrera com a

mezzo-soprano (cantà en aquest Gran Teatre del Liceu la temporada
1924-25: Die Zauberflôte, Meistersinger, la tetralogia wagneriana
i Aida amb Hipòlit Lázaro) i fou la primera i principal professora
de la seva filla, que també estudià a Frankfurt amb Felicie
Hüni-Mihaczek.
De molt petita, doncs, ja estava familiaritzada amb el cant. Als tres

anys, fins taral·lejava l'ària de la Reina de la Nit de Die Zauber¬
flôte. També estudià piano, violoncel, flauta i teoria musical, i fou
molt feliç el dia que ella mateixa va poder-se acompanyar alguns
«Heder» de Brahms i de Schubert. Durant els anys d'estudis, li
agradaven força les coloratures rossinianes i cantava sovint Rosina
i Angelina; però també ha recordat alguna vegada que tenia
problemes en el registre agut i que la seva veu era una mica feble.
Només una gran constància i un gran esforç en l'estudi li donaren
l'instrument poderós, bell i perfecte que captivaria de seguida el
món.

Molt jove encara, féu una audició a l'Òpera de Frankfurt, i fou
contractada immediatament (en el seu debut cantà Die Fleder-
maus —Orlofsky— i alguns papers secundaris). Després de sis
anys a Frankfurt, on va resoldre amb la seva mare els problemes
de l'agut, va passar a les companyies dels teatres de Darmstadt
(dos anys) i d'Hannover. El seu repertori en aquesta darrera ciutat
ja comptava amb papers com els de Carmen, Eboli, Amneris, Rosina,
Angelina, Dorabella, Marie, Ortrud, Waltraute, Fricka, Venus i
Kundry.
El 1955 fou un any ben important en la carrera d'aquesta gran
artista: Karl Bòhm la va escoltar i se la va endur a l'Òpera de Viena
en la temporada de reinauguració d'aquest teatre. El seu debut
en aquella casa, a la Redoutensaal, tingué lloc amb una de les
seves màximes creacions, Cherubino de Le nozze di Figaro. A Viena
esdevindria de seguida una de les artistes predilectes del públic,
hi cantaria tot el seu repertori i hi establiria la seva llar, no sols



artística, sinó també familiar, en casar-se amb el baríton Walter
Berry (el seu segon matrimoni fou, anys després, amb el director
d'escena francès Paul-Émile Deiber).
No trigà gens a començar la gran carrera internacional i fou
considerada de seguida la millor mezzo-soprano en Mozart i en
Strauss, gràcies a tres creacions sensacionals: Cherubino, Octavian
i Dorabella. El Festival de Salzburg també li va obrir les portes, i
tot seguit, els gran teatres de tot el món: la Scala de Milà, el Covent
Garden de Londres, l'Òpera de Paris, el Colón de Buenos Aires,
el Bolshoi de Moscou, l'Òpera de Berlin, el Metropolitan de Nova
York, Munic, Hamburg, Brussel·les, Roma, Chicago, etc., i també
els festivals de Bayreuth (on els anys 1966 i 1967 interpretà Tristan
mtd Isolde i Parsifal), Holanda, Lucerna, Orange, Ais de Provenga,
Atenes, Edimburg i d'altres.
L'any 1962, Herbert von Karajan la va convèncer per cantar Leonora
de Fidelio, i va seguir amb altres papers de soprano, com ara la
tintorera de Die Frau ohne Schatten (1966, Metropolitan de Nova
York, amb Karl Bóhm), Maríscala de Der Rosenkavalier (1969,
Òpera de Viena, amb Leonard Bernstein) o Lady Macbeth de
Macbeth (1970, Òpera de Viena, amb Karl Bóhm), però no es va
deixar temptar més, i va refusar amb intel·ligència i prudència altres
oferiments en aquest sentit, com Isolda o Brunilda.
Christa Ludwig és de les poques cantants que són figures igual¬
ment a l'òpera, en recitals i en concert. A més de la bellesa de la
veu, la musicalitat extraordinària i l'aprofundiment dels textos la
fan una intèrpret ideal del món meravellós del «lied» alemany, on
té pocs rivals en autors com ara Schubert, Brahms, Mahler o Strauss.
També ha aconseguit èxits especials amb obres com Das Lied von
der Erdedç. Mahler, Requiem de Verdi, La Passió segons sant Mateu
de Bach o la Missa Solemnis de Beethoven.
Ha estat distingida amb les condecoracions i premis següents: titol
de Kammersàngerin de l'Òpera de Viena (1962), Grand Prix du
Disque (.Tristan und Isolde, amb Karl Bóhm, 1966), Premi Gram¬
my Award (1967), Creu d'Honor austríaca de primera classe de
les Arts i les Ciències (1969), Medalla de Mozart de l'Associació
Mozartiana (1969), Premi del Disc alemany amb Walter Berry i
Leonard Bernstein (1970), Orfeu d'Or per Des Knaben Wunder-
bom (1970), Premi d'Affaires Culturelles (Tannbauser, amb Georg



Solti, 1972), Rosa de Plata de la Filharmònica de Viena (1980),
Chevalier de la Légion d'Honneur, Commandeur des Arts et des
Lettres, Membre d'Honor de l'Òpera de Viena i, aquest mateix any
1991, la Medalla Fidelio per la seva fidelitat especial a l'Òpera de
Viena.

Com va dir Charles Osborne, «la seva personalitat traspua un gran
encís femení i un «sex-appeal» extraordinari, tant en una càlida
Carmen, com en una turmentada Marie, una elegant Maríscala o
una Amneris que és més que mai una rival perillosa per a Aida».
També recordava Claude Nanquette que «ha estat, després de Lotte
Lehmann, la primera cantant que ha interpretat Winterreise, re¬
servat habitualment a les veus masculines: resultat característic d'una
carrera que ho deu tot al treball, a la insatisfacció, a la lluita contra
allò que és material (per més bell que sigui), que apareix sovint
com una successió d'apostes, però dutes a terme amb tanta
perfecció, que l'art amaga l'art, i no deixa veure més que la na¬
turalitat més perfecta».
Robert M. Jacobson ha dit que «Christa Ludwig irradia a l'escenari
un flat estrany de bellesa, unit a una ànima elemental i directa,
exempta de tota superficialitat o amanerament. La seva veu brolla
del cor de l'Europa central; és una força primària que parla amb
veu sonora, rica i pregona, de la manera més humana possible.
És la mare terra de les cantants».



 



Charles Spencer
Nasqué a Yorkshire (Anglaterra) i estudia amb Max Pirani a la Royal
Academy of Music, on aconseguí molts premis, i també una beca
del govern austríac per a completar estudis a Viena, cosa que féu
amb Walter Fleischman, amb Noel Flores i amb Robert Scholium.
També assistí a classes magistrals de Vlado Perlemuter i de Geoffrey
Parsons.

Obtingué la graduació a la Hochschule für Musik de Viena l'any
1980, amb distinció, per unanimitat, i amb el premi al mèrit artístic,
concedit pel govern austríac.
Actualment és un dels pianistes acompanyants més sol·licitats. Ha
actuat als festivals i a les sales de concert més importants, i ho
ha fet amb cantants com Jessye Norman, Gundula Janowitz, Gail
Gilmore, June Anderson, Peter Schreier, John Shirley Quirk i
Thomas Hampson. També és l'acompanyant habitual de Christa
Ludwig i un intèrpret ben actiu en el terreny de la música de
cambra.
Ha participat al Festival de Primavera de Praga, on ha interpretat
el Concert per a violí, violoncel i piano de Martinu, ambjosef Suk
i Bohuslav Pavías. Els seus discs inclouen un recital Schubert amb

Gundula Janowitz, un recital Rossini amb Cecilia Bartoli i
l'enregistrament d'un recital de la soprano Maria Venuti per BMG/
Ariola.

Charles Spencer és professor d'interpretació de «lied», per a cantants
i pianistes, a la Hochschule für Musik de Frankfurt; cada any, dóna
classes magistrals a l'Acadèmia d'Estiu del Mozarteum de Salzburg,
i també al Japó i a Islàndia.
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Cinc aspectes del «lied»
El «lied», aquest gènere íntim i refinat en què han esmerçat els
seus millors esforços una munió de grans artistes del cant, neix
amb el Romanticisme. Només del contacte entre la poesia dels
grans mestres alemanys de l'època —inventors d'aquella «Sehnsucht»
que va tan malament de traduir, i que no és anhel, ni nostàlgia,
ni melangia, sinó una barreja de tot plegat— i de la música dels
grans compositors romàntics, podia brollar-ne la cançó culta —

dita així per tal de diferenciar-la de la cançó popular, on trobarà,
però, sovint les seves arrels—, que ja no serà aquell gran des¬
plegament de vocalitat destinat al lluïment dels cantants, sinó un

diàleg amorós i secret entre la veu i el piano, cosa que requereix
una disposició d'esperit ben diversa, tant en els executants com
en els qui ho escolten.
Aquest trobament del poema d'íntims ressons i de la música
pregonament expressiva es produeix per primera vegada d'una
forma plena en qui pot ser considerat el veritable pare del «lied»,
Franz Schubert (1797-1828), no ja per la seva producció immensa
en aquest camp —els qui les han comptades diuen que passen
de sis-centes les cançons— o per la seva qualitat altíssima, sinó
pel fet que neix en ell com a tal la forma específica de correlació
entre el discurs de la veu i el de l'instrument que l'acompanya.
En la melodia schubertiana, la línia clàssica, l'estrofa de la cançó
popular i la cantabilitat italiana es fonen amb l'èmfasi d'una nova
declamació en vers, que determinarà tot un enfilall de solucions
individuals per al discurs líric, fins a configurar-ne la nova forma
artística, recipient ideal per rebre i contenir tota la poesia romàntica
amalgamada amb la música dels grans mestres.
L'equilibri entre el cant i el piano, enlairats tots dos a uns nivells
d'expressivitat absolutament nous, constitueix el tret essencial dels
«lieder» de Schubert. El compositor coneixia molt bé la poesia del
seu temps, i assimilà sense cap mena de dificultat la vàlua i la
significació dels seus models poètics, fent així possible l'assoliment
de la perfecció estètica peculiar de les seves cançons mitjançant
la interrelació entre el text i la música, on poeta i compositor parlen
un mateix llenguatge. Els autors més sol·licitats per la inspiració
schubertiana foren Goethe (amb 57 poemes) i Schiller (amb 31),



pel que fa als més consagrats, si bé cal fer un esment especial,
entre els seus contemporanis, de Johann Mayrhofer (1787-1836),
gran amic del compositor, amb el nombre considerable de 45
poemes musicats, i de Wilhelm Müller (1794-1827), a qui es deuen
els cicles complets de Die schône Müllerin (La bella molinera) i
Winterreise (Viatge d'hivern).

Justament, la primera cançó que avui sentirem, «Geheimnis», duu
un text de Mayrhofer (hi ha una altra cançó de Schubert amb el
mateix títol, amb paraules de Schiller), que havia començat la seva
col·laboració amb el compositor dos anys abans amb «Am See».
L'any 1816, en ocasió del dinovè aniversari del músic, Mayrhofer
li dedicà aquest poema, que documenta la gran amistat que els
unia, i Schubert el va musicar d'una manera ràpida i gairebé
improvisada: «Sag an, wer lehrt dich Lieder, so schmeichelnd und
so zart?» (Digues, ¿qui t'ensenya unes cançons tan amanyagado¬
res i tan delicades?)
No podia començar millor, doncs, un recital que preveu tot se¬
guit una cançó amb text de Carl Lappe, «Im Abendrot», pàgina
solemnial amb connotacions d'himne, que suggereix una certa
actitud panteista de l'home davant la natura, i fa una lloança
abrandada de la seva bellesa.
També és de Mayrhofer el text de «Auf der Donau», cançó lligada
així mateix amb el tema de la natura, molt present en l'obra lírica
de Schubert l'any 1817 amb obres com ara «Erlafsee» o «Am Stro-
nie». Aquest «lied» reflecteix una nostàlgia pregona del passat i,
en aquest sentit, prepara anímicament l'oient per a la peça següent,
la imponent «Sehnsucht», amb lletra de Schiller, que no té res a
veure amb les cançons schubertianes més senzilles i espontànies,
que han fet en certa manera la seva fama. L'anhel d'un món llu¬
nyà i lluminós impregna tota la pàgina, que tal vegada Wagner
tingué present per al «Cant de l'estrella» del seu Tannhauser. «Ach,
aus dieses Tales Gründen, die das kalte Nebel drückt, kónnt ich
doch den Ausgang finden.» (Ah, si jo pogués trobar la sortida del
fons d'aquesta vall afeixugada per la freda boira!)
«Der Lindenbaum», la cinquena cançó de Winterreise, és un raig
de llum situat enmig del cicle, després d'una «Erstarrung» realment
embalbadora. En sentir-la aïllada del seu context, però, cal no
oblidar que no és sinó un somni de felicitat passada al bell mig



d'una successió poemática caracteritzada pel desconhort i el do¬
lor. El grup de Schubert acaba amb «Der Musensohn» (núm. 764
del catàleg de Deutsch, amb text de Goethe), esplèndida mostra
de l'aspecte més jovenívol i brillant de l'autor. El cantant triomfant
i orgullós que n'és protagonista troba la millor expressió de la
seva facúndia en el ritme agitat i joiós de la peça.
El cas de Gustav Mahler (1860-1911) és certament atípic pel que
fa a la seva concepció del «lied», sobretot si se'l considera a partir
de les reflexions fetes en parlar de Schubert. Autor d'una quarantena
de cançons, i tot i que resta en Mahler un solatge del sentiment
romàntic consubstancial al gènere, el seu concepte del «lied»
s'enriqueix amb un contingut d'abast superior, fet de sensacions
més exemplificadores i universals. El món dels seus «lieder» ja no
és l'ambient íntim i limitat del saló o de la reunió d'amics, sinó
la sala de concerts; l'instrument que acompanyarà la veu ja no
serà el piano discret i dialogant, sinó gairebé sempre l'orquestra
de les mil irisacions del seu horitzó simfònic. Per Mahler, la temàtica
de la seva producció per a la veu és idèntica a la de la seva obra
orquestral, i sovint la cançó no és sinó un primer assaig d'una
peça simfònica posterior, que n'incorporarà la veu i n'absorbirà
el contingut melòdic i emocional.



Les seves fonts literàries són, d'una manera fonamental, la cançó
popular —i concretament l'aplegada per Clemens Brentano i Achim
von Arnim al volum Des Knaben Wunderhom (L'infant del corn

meravellós)— i l'obra poètica de Friedrich Rückert (1788-1866).
Del recull de tonades populars, n'extraurà la temàtica ingènua i
elemental que ell tenyirà d'aquella llum tamisada i melangiosa que
li és pròpia, mentre que, en el cas de Rücker, hi cercarà el realis¬
me senzill i planer que deixa marge suficient a la música per
desenvolupar-ne el concepte.
Si bé ja s'havia inspirat en el Wunderhom, d'una manera parcial
i quan encara no el coneixia a fons, a l'hora de confegir el seu
propi text per a Lieder eines fabrenden Gesellen (Cançons d'un
company viatger), és a la col·lecció Lieder und Gesange aus der
Jugendzeit (Cançons i cants del temps de joventut), del 1888,
publicada el 1892 afegint-hi les cinc cançons d'un primer quadern
del 1885, on Mahler entra a fons en l'aportació del material lite¬
rari aplegat per Arnim i Brentano. Pertany a aquest grup «Ich ging
mit Lust", primera de les cançons de Mahler que avui sentirem.
No és difícil de reconèixer en aquesta peça encisadora les remors
de la natura o el cant dels ocells. El sentiment romàntic de la nit
no podia faltar-hi, en una fascinant tonalitat de sol major, i la cançó
recupera la seva tonalitat inicial de do major per a la quarta i darrera
estrofa.
En el decurs de la dècada que va del 1888 al 1899, Mahler
compondría dotze cançons més basades en el Wunderborn, to¬
tes elles per a veu i orquestra, tot i que també n'existeix la versió
per a cant i piano. La col·lecció fou publicada l'any 1905 amb el
títol de Lieder aus Der Knaben Wunderborn, i n'és característica
general la gran complexitat temàtica i la molt notable intensitat
expressiva. "Rheinlegendchen», la setena cançó d'aquest grup, és
una evocació deliciosa i riallera d'un sentiment discret i profund.
La que fa el número 5, «Das irdische Leben», és la història d'un
nen famolenc a qui la mare fa passar amb raons fins que, quan
el pa ja és cuit, se'l troba mort de gana. Per tal de dramatitzar i
universalitzar un tema que en definitiva era de caire caricaturesc,
Mahler en va eliminar el títol original («Tardança») i el va substi¬
tuir pel de «La vida terrenal».
L'any 1905 publica Mahler el quadern Sieben Lieder aus letzter Zeit



(Set cançons dels darrers temps): cinc amb poemes de Rückert
—després les coneixeria tothom per Rückert-Lieder— i dues amb
textos del Wunderhorn —«Der Tambourg'sell» i «Revelge»—, que
s'han afegit posteriorment a les dotze del recull popular. De les
cinc cançons de Rückert, en figuren dues al programa d'avui: «Ich
bin der Welt abhanden gekommen» (Jo estic perdut per al món),
una música curulla d'amor resignat i de serenitat pregona, que
té una certa semblança amb el darrer moviment de Das Lied von

der Erde (El cant de la terra), i «Um Mitternacht», amb un tema
emblemàtic en l'obra mahleriana com és el de la lluita per la
humanitat adolorida, on la música s'enlaira des del sentiment de
buit i de foscor fins a la llum d'una esperança assossegada.
Franz Liszt (1811-1886), tot i ser l'animador i un dels capdavan¬
ters del moviment romàntic, no ha estat mai considerat un com¬

positor de «Heder» en la tradició autèntica del gènere que Schubert
inicià. Bé que admirant Schubert —en donà a conèixer moltes de
les cançons en transcripció pianística—, la seva personalitat cos¬
mopolita i bolcada a l'exterior no lligava amb la intimitat i la
delicadesa de la cançó romàntica alemanya. Els «Heder» de Liszt
—més de vuitanta—, molt elaborats i plens de fantasia, foren bastits
sobre els fonaments d'una idea instrumental, cosa que no en
destorbà la volada lírica o la cantabilitat, atesa la influència que
Liszt acusà sempre de la melodia italiana. Dins la seva obra per
a veu hi ha una preponderància absoluta de les cançons amb text
alemany (Goethe, Schiller, Uhland, Heine, Hebbel, Lenau), que
alternen amb nombrosos exemples de peces franceses (Béranger,
Hugo, Lamartine), italianes (Petrarca) i hongareses (Petòfi). Dos
exemples d'allò que podríem considerar la cançó més «germànica»
de Liszt són tant «Freudvoll unci Leidvoll» com «Du bist wie eine»

Blume, un text de Goethe que també tractaria Schumann en el
seu recull Myrten del 1840. Aquesta peça, encisadora i florida com
el seu títol, pertany a la primera època del compositor, tot i que
la redacció definitiva és de l'any 1859- Pel que fa a «Drei Zige-
uner», amb text de Nikolaus Lenau (1802-1850), és del I860 i re¬
flecteix tot el devessall de música gitana que duia a la sang l'autor
de les Rapsòdies. Obra descriptiva, podem trobar-hi les «czárdas»
de l'home del violí, les anelles de fum del de la pipa i el vent
que acaricia amb suavitat les cordes del címbal del gitano que dorm.



La solidesa que té tota l'obra de Johannes Brahms (1833-1897) es
reflecteix perfectament en la seva producció vocal, i concretament
en els seus nombrosíssims «lieder» (n'escriví prop de dos-cents).
El seu amor per la música del passat i la gran capacitat per crear
peces d'una gran densitat i curulles de sentiment fan que se'l pugui
considerar com un restaurador del concepte schubertià de la cançó,
que en mans d'altres compositors d'un pes específic menor corria
el risc d'anar-se diluint. El seu doll d'inspiració principal fou la
cançó popular, i quan cercà els poetes que li calien, no es decantà
pas pels autors més coneguts, sinó per noms com ara Georg
Eriedrich Daumer (1800-1875) —l'educador de Kaspar Hauser, per

cert—, Von Schack o Klaus Groth. Si bé és cert que no deixà de
banda els poetes de la generació immediatament anterior, com
Tieck, o de més antics, com Hólty, Brahms fou un dels grans autors
de «lieder» que afavorí més els poetes contemporanis seus, i malgrat
la seva exigència absoluta de qualitat literària en els textos, tro¬
bem entre els seus col·laboradors habituals noms avui gairebé
desconeguts, com poden ser-ho els de Lemcke, Candidus, Rein-
hold o Halm.
Músic de la introversió i del rigor en el tractament de les situacions
anímiques, podem admirar en el Brahms de «Dein blanes Auge»
(op. 59, núm. 8, del 1873, amb text de Groth) la delicadesa de
les pinzellades, mentre que a «An eine Àolsharfe» es pot percebre
la melangia matisada de l'enyorament, ja des del recitatiu inicial
sobre els acords reposais del piano. La més tardana —i coneguda—
de les «Stàndchen», amb text de Kugler, servirà de pont per a

l'elegíaca «Immer leiser wird mein Schlummer» (op. 105, núm. 2),
en què el poema de Hermann von Lingg inspirà a Brahms una
música d'intensitat pregona en descriure l'acceptació serena de
la mort.

Amb Richard Strauss (1864-1949), el «lied» es torna «cançó de
concert» pròpiament dita. Tot i que la seva producció en el gènere
compta amb més de 150 peces, entre les quals es troben algunes
de les cançons de més èxit del repertori, els «especialistes» saberuts
l'han tingut sempre al marge del grup d'elegits —el club elitista
dels «mestres cantaires» de la cançó romàntica, com si diguéssim—
pel fet de considerar la seva música massa «exterior» i afalagado¬
ra del gran públic, sense adonar-se que amb aquest procediment



Strauss no feia sinó reviscolar un gènere i una tradició que ja
s'havien extingit pràcticament quan el repertori pensat per a les
grans sales de concert obertes al públic va substituir definitivament
la música que «es feia a casa».

Aquest desig de Strauss de cercar l'aplaudiment i l'èxit immediat
es comprendrà més bé si pensem en el fet que aquest gènere fou
per al compositor el pas necessari des d'una obra simfònica ja
quallada i madura i d'un món, el de l'òpera, que seria gairebé en
exclusiva el seu arran de l'estrena de Salome, però que en el
moment de la gran floració dels seus «Heder» (1882-1905) encara
no havia aconseguit de dominar. Strauss no reprendrà la seva
activitat liederística fins a l'any 1919, en una última etapa que el
durà dels transcendentals op. 68 i 69 fins als quatre «lieder» darrers
i a l'apèndix emotiu de «Malven», la deliciosa obreta dedicada a

la gran Jeritza —■■Der geliebte Maria, diese letzte Rose»—, que seria,
aquesta sí, la seva darrera cançó.
Al grup que avui se'ns proposa figura en primer lloc «Du meines
Herzes Krònelein», un «liedchen» encisador de l'op. 21, Die
schlichten Weisen (Les tonades senzilles), amb lletra de Felix Dahn,
de melodia espontània i amb una harmonització d'una gran
simplicitat. Sentirem també «Begegnung», Die Nacbt (op. 10, núm.
3, amb lletra de Heinrich von Gilm), i dues peces d'un interès més
acusat: «Ruhe, meine Seele», amb text de Karl Henckell, que for¬
mava part del quadern que Strauss regalà a la seva muller el dia
del seu casament, i «Morgen», del mateix recull (op. 27, núm. 4),
potser la més significativa del grup, amb text de John Henry
Mackay. El piano té confiada aquí una melodia bellíssima en missió
solista, que dóna l'entrada a la veu amb un recitatiu que acabarà
alternant amb el piano en un contrapunt vocal interessantíssim,
resolt en termes de cant melòdic i «sprechgesang» fins al final, quan
sobre uns acords misteriosos i llunyans de l'acompanyament, la
veu solista formula el darrer auguri amorós:
«Und auf uns sinkt des Glückes stummer Schweigen»
(i cau damunt nostre el silenci mut de la felicitat),
que és justament allò que tots ens augurem després d'un recital
esplèndid com el que ens haurà ofert aquesta nit la gran Christa
Ludwig.

Marcel Cervelló
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Cinco aspectos del «lied»
El «lied», íntimo y refinado género al que han dedicado sus mejo¬
res esfuerzos multitud de grandes artistas del canto, nace con el
romanticismo. Únicamente del contacto entre la poesia de los
grandes maestros alemanes de la época —inventores de aquella
«Sehnsucht» que tanto cuesta traducir, y que no es anhelo, ni
nostalgia, ni melancolía, sino una mezcla de todo ello— y de la
mtísica de los grandes compositores románticos, podía surgir la
canción culta —llamada asi para diferenciarla de la canción po¬
pular, en la que a menudo hallará, sin embargo, sus raices—, que
no será ya aquel gran despliegue de vocalidad para lucimiento
de los cantantes, sino un amoroso y secreto diálogo entre la voz

y el piano, lo que requiere una muy distinta disposición de espíritu,
tanto en los ejecutantes como en sus oyentes.
Este encuentro del poema de intimas resonancias y la música
profundamente expresiva se produce por vez primera de forma
plena en el que puede ser considerado el verdadero padre del
«lied», Franz Schubert (1797-1828), no tanto por su inmensa
producción en dicho campo —quienes las han contado dicen que
son más de seiscientas sus canciones— o su altísima calidad, sino
por ser con él que nace como tal la forma especifica de correlación
entre el discurso de la voz y el del instrumento que la acompaña.
En la melodía schubertiana, la linea clásica, la estrofa de la canción
popular y la cantabilidad italiana se funden con el énfasis de una

nueva declamación en verso, que determinará toda una serie de
soluciones individuales para el discurso lírico, hasta configurar
su nueva forma artística, recipiente ideal para recibir y contener
toda la poesía romántica amalgamada con la música de los grandes
maestros.

El equilibrio entre canto y piano, elevados ambos a niveles de
expresividad absolutamente nuevos, constituye la característica
esencial de los «heder» de Schubert. El compositor conocía muy
bien la poesía de su tiempo, y asimiló sin dificultad alguna la validez
y significado de sus modelos poéticos, haciendo así posible la
consecución de la perfección estética peculiar de sus canciones
mediante la interrelación entre el texto y la música, donde poeta
y compositor hablan un mismo lenguaje. Los autores más solicitados



por la inspiración schubertiana fueron Goethe (con 57 poemas)
y Schiller (con 31), en cuanto a los más consagrados, pero hay
que hacer mención especial, entre sus contemporáneos, de Johann
Mayrhofer (1787-1836), gran amigo del compositor, con la con¬
siderable cifra de 45 poemas musicalizados, y Wilhelm Müller
(1794-1827), al que se deben los ciclos completos de Die schône
Müllerin (La bella molinera) y Winterreise (Viaje de invierno).
Justamente, la primera canción que hoy vamos a oír, «Geheimnis»,
lleva texto de Mayrhofer (hay otra canción de Schubert bajo el
mismo título, con letra de Schiller), quien dos años antes había
iniciado su colaboración con el compositor con «Am See». En 1816,
con motivo del diecinueve aniversario del músico, Mayrhofer le
dedicó ese poema, lo que documenta la gran amistad que los unía,
al que Schubert puso música de una forma rápida y casi impro¬
visada: "Sag an, wer lehrt dich Lieder, so schmeichelnd und so
zart?» (Di, quién te enseña canciones tan acariciadoras y delica¬
das?)
No podía empezar mejor, pues, un recital que prevé de inmedia¬
to una canción con texto de Cari Lappe, «Im Abendrot», solemne
página con connotaciones de himno, que sugiere cierta actitud
panteísta del hombre ante la naturaleza, con una enardecida ala¬
banza de su belleza.

También de Mayrhofer es el texto de «Auf der Donau», canción
ligada asimismo con el tema de la naturaleza, muy presente en
la obra lírica de Schubert en 1817 con obras como «Erlafsee» o

«Am Strome». Este «lied» refleja una profunda nostalgia del pasa¬
do y, en tal sentido, prepara anímicamente al oyente para la pieza
siguiente, la imponente «Sehnsucht», con letra de Schiller, que nada
tiene que ver con las canciones schubertianas más simples y
espontáneas que le han merecido en cierto modo su fama. El anhelo
de un mundo lejano y luminoso impregna toda la página, la que
tal vez Wagner tuvo en cuenta para el «Canto de la estrella» de su
Tannhauser. «Ach, aus dieses Tales Gründen, die das kalte Ne-
bel drückt, konnt ich doch den Ausgang finden.» (¡Ah, si yo pu¬
diera hallar la salida de lo profundo de este valle abrumado por
fría niebla!)
«Der Lindenbaum», la quinta canción de Winterreise, es cual rayo
de luz puesto en medio del ciclo, tras una «Erstarrung» realmente



escalofriante. Sin embargo, oyéndola sacada de su contexto, no

hay que olvidar que no es más que un sueño de pasada felicidad
en medio de una sucesión poemática caracterizada por el des¬
consuelo y el dolor. El grupo de Schubert termina con «Der
Musensohn» (núm. 764 del catálogo de Deutsch, con texto de
Goethe), espléndida muestra del aspecto más juvenil y brillante
del autor. El cantante triunfante y orgulloso que es su protagonista
halla la mejor expresión de su facundia en el ritmo agitado y gozoso
de la pieza.
El caso de Gustav Mahler (I86O-I9II) es ciertamente atípico por
lo que a su concepción del «lied» se refiere, y en especial a raíz
de las reflexiones hechas hablando de Schubert. Autor de unas

cuarenta canciones, y a pesar de que queda en Mahler un poso
del sentimiento romántico consustancial al género, su concepto
del «lied» se enriquece con un contenido de mayor alcance, a base
de sensaciones más ejemplificadoras y universales. El mundo de
sus «Heder» ya no es el ambiente íntimo y limitado del salón o la
reunión de amigos, sino la sala de conciertos; el instrumento que
acompañará la voz ya no será el discreto y dialogante piano, sino
casi siempre la orquesta de las mil irisaciones de su horizonte
sinfónico. Para Mahler, la temática de su producción para voz es
idéntica a la de su obra orquestal, y a menudo su canción no es
más que un primer ensayo de una pieza sinfónica posterior, que

incorporará su voz y absorberá su contenido melódico y emocional. ^
Sus fuentes literarias son, de modo fundamental, la canción po¬

pular —concretamente la recogida por Clemens Brentano y Achim
von Arnim en el volumen Des Knaben Wunderhom (El niño del
cuerno maravilloso)— y la obra poética de Friedrich Rückert
(1788-1866). Del conjunto de tonadas populares extraerá la temática
ingenua y elemental, que él teñirá de aquella tamizada y me¬
lancólica luz que le es propia, mientras que, en el caso de Rüc¬
kert, buscará el sencillo y llano realismo que deja margen suficiente
a la música para desarrollar su concepto.
Aunque ya se había inspirado en el Wunderhom, de modo par¬
cial y sin conocerlo aún a fondo, cuando se trata de confeccionar
su propio texto para Lieder eines fahrenden Gesellen (Canciones
de un camarada viajero), es en la colección Lieder und Gesdnge
aus derJugendzeit (Canciones y cantos del tiempo de juventud).



de 1888, publicada en 1892 añadiendo las cinco canciones del
primer cuaderno de 1885, donde Mahler entra a fondo en la
aportación del material literario recogido por Arnim y Brentano.
Pertenece a este grupo «Ich ging mit Lust», primera de las canciones
de Mahler que hoy vamos a oír. No es difícil el reconocer en esa
pieza encantadora los murmullos de la naturaleza o el canto de
los pájaros. El sentimiento romántico de la noche no podía faltar,
en una fascinante tonalidad de sol mayor, y la canción recupera
su tonalidad inicial de do mayor para la cuarta y última estrofa.
En el decurso de la década que va de 1888 a 1899, Mahler iba a

componer otras doce canciones basadas en el Wunderhorn, to¬
das para voz y orquesta, a pesar de que también existe la versión
para canto y piano. La colección se publicó en 1905 bajo el título
de Lieder aus Der Knaben Wunderhorn, y son características
generales su gran complejidad temática y su muy notable intensidad
expresiva. «Rheinlegendchen», la séptima canción de ese grupo,
es una deliciosa y sonriente evocación de un discreto y profun¬
do sentimiento. La que lleva el número 5, «Das irdische Leben»,
es la historia de un niño hambriento al que su madre entretiene
con excusas hasta que, al llevarle el pan recién cocido, lo encuentra
muerto de hambre. A fin de dramatizar y universalizar un tema

que no pasaba de ser en definitiva una caricatura, Mahler eliminó
su título original («Tardanza») y lo sustituyó por el de «La vida
terrenal».

En 1905 publica Mahler el cuaderno Sieben Lieder aus letzter Zeit
(Siete canciones de los últimos tiempos): cinco con poemas de
Rückert —conocidos luego por todos como Rückert-Lieder— y dos
con textos del Wunderhorn —«Der Tambourg'sell» y «Revelge»—
que posteriormente se añadieron a las doce de la colección po¬
pular. De las cinco canciones de Rückert, dos figuran en el pro¬
grama de hoy «Ich bin der Welt abhanden gekommen» (Yo estoy
perdido para el mundo), música repleta de resignado amor y

profunda serenidad, que tiene cierto parecido con el último
movimiento de Das Lied von derErde (El canto de la tierra), y «Um
Mitternacht», con un tema emblemático en la obra mahleriana como
es el de la lucha por la humanidad dólorida, donde la música se
eleva desde el sentimiento de vacío y oscuridad hasta la luz de
una sosegada esperanza.



Franz Liszt (1811-1886), aun siendo el animador y uno de los
adelantados del movimiento romántico, nunca ha sido considerado
compositor de «Heder» en la auténtica tradición del género que
Schubert iniciara. A pesar de su admiración por Schubert —dio a
conocer muchas de sus canciones en transcripción pianística—,
su personalidad cosmopolita y asomada al exterior no andaba
pareja con la intimidad y delicadeza de la canción romántica
alemana. Los «Heder» de Liszt —más de ochenta—, muy elaborados
y llenos de fantasía, se levantaron sobre los fundamentos de una

idea instrumental, lo que no perjudicó su vuelo lírico o cantabilidad,
dada la influencia que siempre acusó Liszt de la melodía italiana.
En su obra para voz hay una absoluta preponderancia de canciones
con texto alemán (Goethe, Schiller, Uhland, Heine, Hebbel, Lenau),
que alternan con numerosos ejemplos de piezas francesas (Dé¬
ranger, Hugo, Lamartine), italianas (Petrarca) y húngaras (Petofi).
Son dos ejemplos de lo que podríamos considerar la canción más
«germánica» de Liszt tanto «Freudvoll und Leidvoll» como «Du bist
wie eine Blume», texto de Goethe que también trataría Schumann
en su colección Myrten de 1840. Esta pieza, encantadora y florida
como su título, pertenece a la primera época del compositor, a

pesar de que la redacción definitiva es de 1859. Por lo que respecta
a «Drei Zigeuner», con texto de Nikolaus Lenau (1802-1850), es
de I860 y refleja toda la afluencia de música gitana que llevaba
en su sangre el autor de las Rapsodias. Obra descriptiva, pode¬
mos encontrar en ella las «czárdas» del hombre del violin, los aros
de humo del de la pipa y el viento que acaricia con suavidad las
cuerdas del címbalo del gitano dormido.
La solidez que posee toda la obra de Johannes Brahms (1833-1897)
se refleja perfectamente en su producción vocal, y concretamente
en sus numerosísimos «Heder» (escribió cerca de doscientos). Su
amor por la música del pasado y su gran capacidad para crear

piezas de gran densidad y repletas de sentimiento hacen que se
le pueda considerar un restaurador del concepto schubertiano de
la canción, la que en manos de otros compositores de menor peso

específico corría el riesgo de irse diluyendo. Su principal fuente
de inspiración fue la canción popular, y al buscar a los poetas
que necesitaba, no se decantó por los autores más conocidos, sino
por nombres como los de Georg Friedrich Daumer (1880-1875)



—el educador de Kaspar Hauser, por cierto—, Von Schack o Klaus
Groth. Aunque es verdad que no dejó de lado a los poetas de la
generación inmediatamente anterior, como Tieck, o más antiguos,
como Hólty, Brahms fue uno de los grandes autores de dieder»
que más favoreció a los poetas contemporáneos suyos, y a pesar
de su absoluta exigencia de calidad literaria en los textos, en¬
contramos entre sus habituales colaboradores nombres hoy casi
desconocidos, como pueden ser los de Lemcke, Candidus, Reinhold
o Halm.

Músico de la introversión y el rigor en el tratamiento de situaciones
anímicas, podemos admirar en el Brahms de «Dein blaues Auge»
(op. 59, núm. 8, de 1873, con texto de Groth) lo delicado de sus
pinceladas, mientras que en «An eine Àolsharfe» se puede perci¬
bir la matizada melancolía de la nostalgia, desde el mismo reci¬
tativo inicial sobre los sosegados acordes del piano. La más tar¬
día —y conocida— de las «Stándchen», con texto de Kugler, servirá
de puente para la elegiaca «Immer leiser wird mein Schlummer»
(op. 105, núm. 2), en que el poema de Hermann von Lingg ins¬
piró a Brahms una música de profunda intensidad al describir la
serena aceptación de la muerte.
Con Richard Strauss (1864-1949), el «lied» se convierte en «canción
de concierto» propiamente dicha. Aunque su producción en el
género cuenta con más de 150 piezas, entre las que se encuentran
algunas de las canciones de más éxito del repertorio, los sabihondos
«especialistas» lo han mantenido siempre al margen del grupo de
elegidos —el club elitista de «maestros cantores» de la canción
romántica, como si dijéramos—, por cuanto consideran su música
demasiado «exterior» y halagadora del gran público, sin darse cuenta
de que con tal procedimiento Strauss no hacía más que revitali-
zar un género y una tradición ya extinguidos prácticamente, puesto
que el repertorio pensado para las grandes salas de concierto
abiertas al público sustituyó definitivamente la música que «se hacía
en casa».

Ese deseo de Strauss de buscar el aplauso y el éxito inmediato
se comprenderá mejor si pensamos en que dicho género fue para
el compositor el paso necesario a partir de una obra sinfónica ya
cuajada y madura y de un mundo, el de la ópera, que sería casi
exclusivamente el suyo después del estreno de Salome, pero que



Richard Strauss

el momento de la gran floración de sus «Heder» (1882-1905) aún
no había conseguido dominar. Strauss no volverá a su actividad
liederística hasta 1919, en una última etapa que lo llevará de los
trascendentales op. 68 y 69 hasta los cuatro últimos «Heder» y al
emotivo apéndice de «Malven», la deliciosa obrita dedicada a la
gran Jeritza —«Der geliebte Maria, diese letzte Rose»—, que sería,
ésta sí, su última canción.
En el grupo que hoy se nos propone figura en primer lugar «Du
meines Herzes Kronelein», un «Hedchen» encantador del op. 21,
Die schlichten Weisen (Las tonadas sencillas), con letra de Felix
Dahn, de espontánea melodía y con una armonización de gran
simplicidad. Vamos a oír también «Begegnung», Die NachtÇpp- 10,
núm. 3, con letra de Heinrich von Gilm), y dos piezas de más
acusado interés: «Ruhe, meine Seele», con texto de Karl Henckell,
que formaba parte del cuaderno que Strauss regaló a su esposa
el día de su boda, y «Morgen», de la misma colección (op. 27, núm.



4), quizá la más significativa del grupo, con texto de John Henry
Mackay. El piano tiene confiada aquí una bellísima melodía en
misión solista, que da la entrada a la voz con un recitativo que
terminará alternando con el piano en un interesantísimo contra¬
punto vocal, resuelto en términos de canto melódico y «sprech-
gesang» hasta el fin, cuando sobre unos misteriosos y lejanos
acordes del acompañamiento, la voz solista formula el último
augurio amoroso: «Und auf uns sinkt des Glückes stummer
Schweigen» (y cae sobre nosotros el mudo silencio de la felicidad),
que es justamente lo que todos nos auguramos tras un espléndi¬
do recital como el que nos habrá ofrecido esta noche la gran Christa
Ludwig.

Marcel Cervelló



 



Els grans personatges
operístics de Christa Ludwig

(a l'escena i al disc)

(L'ordre que se segueix en aquesta relació és el següent: autor,
obra, personatge, algunes de les ciutats on l'ha interpretat i en¬
registrament discogràfic)

Béla Bartók

El castell de Barbablava (Judith): Buenos Aires; disc, amb Istvan
Kertesz.

Ludwig van Beethoven
Fidelio (Leonore): Viena, Berlín, Tokyo, Munic, Salzburg, Nova
York; disc, amb Otto Klemperer.

Alban Berg
Wozzeck (Marie): Viena, Montreal, Buenos Aires.

Hector Berlioz

Les Troyens (Dido): Nova York, Viena.

Georges Bizet
Carmen (Carmen): Viena, Londres; disc, amb Horst Stein.

Gottfried von Einem

Besucb der alten Dame (Claire Zachanassian): Viena.

Jules Massenet
Weri^er (Charlotte): Nova York.

Wolfgang Amadeus Mozart
Cost fan íMíte (Dorabella): Viena, Salzburg, Wiesbaden, Chicago,
Hamburg, Drottningholm; disc, amb Karl Bohm.
Le nozze di Figaro (Cherubino): Viena, Salzburg, Nova York,
Wiesbaden, Chicago, Milà; disc, amb Karl Bohm.



Johann Strauss
Die Fledermaus (Orloffsky): Frankfurt, Viena; disc, amb Otto
Ackermann.

Richard Strauss
Der RosenkavalieriOcticvmn)-. Viena, Wiesbaden, Nova York, Milà,
Hamburg, Buenos Aires, San Francisco; disc, amb Herbert von

Karajan.
Ariadne auf Naxos (Komponist i Ariadne): Viena, Wiesbaden,
Buenos Aires, Salzburg.
Die Frau ohne Schatten (Tintorera): Viena, Nova York, París,
Salzburg.
Capriccio (Clairon): Viena; disc, amb Wolfgang Sawallisch.
Der Rosenkavalier (MdínscdiL·')-. Viena, Salzburg, Chicago, Moscou,
Nova York, Paris; disc, amb Leonard Bernstein.
Elektra (Klytamnestra): Paris, Hamburg, Viena, Nova York,
Brussel·les; disc, amb Seiji Ozawa.

Piotr I. Txaikovski

Pique Dame (Comtessa): Viena.

Giuseppe Verdi
Aida (Amneris): Nova York, Viena, Hamburg, Berlin, Londres.
Don Carlo (Eboli): Salzburg, Milà, Viena.
Macbeth (Lady Macbeth): Viena, Nova York.
Falstaff iQuicklyy. Viena, Salzburg; disc, amb Herbert von Karajan.

Richard Wagner
Tannbauser (yenus): Viena; disc, amb Georg Solti.
Lohengrin (Ortrud): Berlin, Viena, Nova York, Buenos Aires; disc,
amb Rudolf Kempe.
Das Rbeingold (Erda): Viena, Nova York; disc, amb James Levine.
Die Walküre (Fricka): Chicago, Salzburg, Nova York, Viena,
Bolonya; disc, amb Georg Solti i James Levine.
Die Gotterdamerung (Waltraute): Viena, Salzburg, Nova York; disc,
amb Georg Solti i Herbert von Karajan.
Tristan und Isolde (Brangâne): Nova York, Bayreuth, Salzburg,
Orange; disc, amb Karl Bohm.



Parsifal (Kundry): Viena, Bayreuth, Nova York, Berlin; disc, amb
Georg Solti.

Altres obres que han estat interpretades alguna vegada per Christa
Ludwig són: II barbiere di Siviglia (Rosina), La cenerentola
(Angelina), Ifigenia ot AwfeClfigenia), Palestrina (Silla), Luisa Miller
(Federica), L'incoronazione di Poppea (Ottavia), Un ballo in
mascbera (Ulrica), Madama Butterfly (Suzuki) i Pelléas et Méli-
sande (Geneviève).

D'entre les obres poc habituals en el seu repertori, o fins d'entre
les que mai no ha interpretat en un escenari, ha enregistrat en
dise: Die Zauberflôtte (segona dama), amb Karl Bôhm i Otto
Klemperer; Don Giovanni (Donna Elvira), amb Otto Klemperer;
Samson et Dalila (Dalila), amb Giuseppe Patané; Hansel und Gretel
(Bruixa), amb John Pritchard; Suor Angelica (Principessa), amb
Richard Bonynge; Norma (Adalgisa), amb Tullio Serafin; Die
Meistersinger von Ntirnberg (Magdalene), amb Eugen Jochum;
Andrea Cèénter (Madelon), amb Riccardo Chailly i Candide (Old
Lady), amb Leonard Bernstein.

També ha enregistrat molts discs d'oratoris, misses, simfonies amb
veu, música d'escena, seleccions d'òperes i operetes, recitals
d'òpera i un gran nombre de recitals de «Heder» amb els autors
més destacats del seu repertori en aquest terreny.



Totes les joies Masriera estan numerades i firmades.Van acompanyades d'un certificat d'origen i autenticitat.
De venda només en establiments autoritzats.

BARCELONA • Bagués - Masriera i Carreras MADRID • Grassy SANTANDER • Presmanes

MASRIERA
Des de 1840

LA LLUM
FETA JOIA



Í^Roland
Instruments musicals



Actuacions de Christa
Ludwig a Barcelona

27 de setembre de 1965: Gran Teatre del Liceu (Festival Interna-
J clonal de Música): Orquestra Filharmònica de Viena, Cor de la

Societat d'Amics de la Música de Viena. Karl Bòhm (director). Amb
Elisabeth Grümmer, Anton Dermota i Walter Berry. Requiem de
Mozart.

29 de setembre de 1965: Palau de la Música Catalana (Festival
' Internacional de Música): Orquestra Filharmònica de Viena, Cor

de la Societat d'Amics de la Música de Viena. Karl Bòhm (direc¬
tor). Amb Elisabeth Grümmer, Anton Dermota i Walter Berry.

, Simfonia núm. 9 de Beethoven.

31 d'octubre de 1974: Palau de la Música Catalana (Eestival In¬
ternacional de Música): Erick Werba (piano). Obres de Franz
Schubert, Johannes Brahms, Gustav Mahler i Antonín Dvorák.

^ 6 de març de 1981: Palau de la Música Catalana (Patronat Pro
Música): Edelmiro Arnaltes (piano). Obres de Franz Schubert,
Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler i Richard Strauss.

30 de novembre de 1991: Gran Teatre del Liceu: Charles Spencer
t (piano). Obres de Franz Schubert, Gustav Mahler, Franz Liszt,

Johannes Brahms i Richard Strauss.

Biografies 1 repertori: Pau Nadal
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Volar
y otras artes

* IBERIA; Patrocinador de la Tem¬

plada de Opera de) Teatro del
Liceo de Barcelona.

IBERIA colabora con el

teatro (leí Liceo en esta

temporada de Opera! Es
nuestra manera de dar alas

al Arte. Y a la cultura.

h



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: ^rt ( q/2ooo

Disseny: Carmelo Hernando



FUNDACIÓ
f. K A N T A T K E DEL

LICEU

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

En aquest sentit, les empreses que formen el primer Pa¬
tronat i les que s'han anat adherint a la nova Fundació,
ja sigui com a Protectores, Col·laboradores o Coopera¬
dores, entenem que la societat catalana d'avui no pot
desentendre's de la sort d'una institució tan arrelada a
la vida cultural de Barcelona i tan representativa de la
vida musical de Catalunya com és el Gran Teatre del Liceu.

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

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



FUNDACIÓ
(.RAN TEATRE DEL

LICEU

Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM
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

Requiem
Wolfgang A. Mozart

Director d'orquestra: Uwe Mund
Helen Donath, Marjana Lipovsek, Gosta Winbergh, Kurt Moll

Dijous, 5 de desembre, 21 h., funció num. 42, torn B

La Bohème
Giacomo Puccini

MlreUa Frenl/Miriam Gauci (18 i 29), Jaume Aragall/Roberto
Alagna (19 i 23)/Kaludi Kaludov (29), Vicenç Sardinero/Roberto ServUe
(18, 23, 27 i 30), Patricia Orciani/Daniela Mazzucato (18, 27 i 30), Stefano
Palatchi, Manuel Garrido, Vicenç Esteve, Ignacio Giner, Antoni Lluch,

Cristóbal Viñas, Xavier Ribera

Director d'orquestra Roberto Abbado
Director d'escena Giuseppe de Tomasi

Funció de Gala

Dilluns, 16 de desembre, 21 h., funció núm. 43, torn A
Dimecres, 18 de desembre, 21 h., funció núm. 44, fora d'abonament

Dijous, 19 de desembre, 21 h., funció núm. 45, torn B
Dissabte, 21 de desembre, 21 h., funció núm. 46, fora d'abonament

Dilluns, 23 de desembre, 21 h., funció núm. 47, torn D
Divendres, 27 de desembre, 21 h., funció núm. 48, torn C
Diumenge, 29 de desembre, 17 h., funció núm. 49, torn T

Diluns, 30 de desembre, 21 h., funció núm. 50, torn E

Pikovaia Dama
(La dama de piques)

Piotr I. Txaikovski
Director d'orquestra Mark Ermler

Director d'escena Gilbert Deílo
Escenografia i vestuari William Orlandi

Nova producció Gran Teatre del Liceu
Natalia Romanova, Leonie Rysanek, Claire Powell, Jan BUnkhof, Sergei

Leiferkus, Dmitri Karitonov, Giancarlo Boldrini, Rosa M® Conesa,
Francesca Roig, Miguel López Galindo, Josep Ruiz, Alfredo Heilbron,

Ignacio Giner, Mercè Obiol
Funció de Gala

Dijous, 16 de gener, 21 h., funció núm. 51, torn B
Diumenge, 19 de gener, 17 h., funció núm. 52, torn T
Dimecres, 22 de gener, 21 h., funció núm. 54, torn D
Dissabte, 25 de gener, 21 h., funció núm. 55, torn C
Dimarts, 28 de gener, 21 h., funció núm. 56, torn A

Divendres, 31 de gener, 21 h., funció núm. 57, torn E



 


