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Hay pocos instrumentos tan bien
afinados como éste.

LEGEIVID El Honda Legend es como
un instrumento musical. Su
motor es de una precisión singu¬
lar, y sus 204 caballos responden
de inmediato a la menor presión
sobre el acelerador. La nobleza
de las aleaciones con que está
construido y la exactitud milimé¬
trica de sus piezas, permiten que
el motor del Legend interprete
verdadera música.

La suspensión es suave, por

eso el Legend se desplaza por el
asfalto como las notas por el pen¬

tagrama.
La calidad de los acabados y

de los materiales en el Legend es

sólo comparable a la de un

Stradivarius.

B Honda Leger»d es realmen¬
te como un instrumento musical.
Pero el mejor afinado de todos.
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Concert

Rockwell Blake

tenor

Director d'orquestra David Robertson
Director del cor Romano Gandolfi

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Dissabte, 14 de novembre, 21 h., funció núm. 30, torn C



 



Rockwell Blake

El tenor Rockwell Blake va néixer a Plattsburgh, Nova York, on
realitzà els estudis musicals i on encara té el seu domicili. L'any
1978 fou el primer guanyador del prestigiós Premi Richard Tuc¬
ker, però ja abans el famós baríton George London, aleshores
director de l'Òpera de Washington, l'havia invitat a fer el debut
operístic com a Lindero de L 'italiana in Algeri, en la inaugura¬
ció de la temporada 1976 del Kennedy Center. Cinc anys després,
el 1981, Rockwell Blake debutà al Metropolitan Opera House de
Nova York, també amb L'italiana in Algeri al costat de Marilyn
Home.

Després d'haver cantat a Washington, Baltimore, Omaha, Michi¬
gan, Wolf Trap i altres ciutats, féu el debut esmentat al Metropo¬
litan i, des d'aleshores, ha cantat als teatres més importants dels
Estats Units i d'Europa, on és considerat com un dels millors te¬
nors especialitzats en el «bel canto».
Als E.U.A. ha actuat a la Chicago Lyric Opera (La Cenerentola i
L'italiana in Algeri), Òpera de San Francisco (Anjia Bolena, al
costat de Joan Sutherland), Houston (La Cenerentola, LI harhiere
di Siviglia i La donna del lago amb Marilyn Home), Metropoli¬
tan de Nova York (L 'italiana in Algeri, I Piiritani amb Joan Su¬
therland, Ll harbiere di Siviglia i Don Giovanni), New York City
Opera (Le comte Ory, Don Giovanni, Anna Bolena i La Cene¬
rentola), Dallas (La Cenerentola amb Frederica von Stade, Ll
barbiere di Siviglia i Cosífan tiitte), Carnegie Hall de Nova York
(Semele de Handel, La donna del lago i II crociato in Egitto de
Meyerbeer), Boston (I Piiritani), Pittsburgh (Faust), Washington
(Don Pasqiiale), Nova Orleans (Lakmé), etc.
També ha actuat en concerts amb la Simfònica de Chicago (Edipiis
Rex-¿.mh Claudio Abbado), Orquestra de Filadèlfia (Piilcinella),
Simfònica de San Francisco, Nacional de Washington (El Mes¬
sies) i altres orquestres. Al continent americà també ha actuat a
Otawa (Lucia di Lammermoor, II barbiere di Siviglia i La fille du
régiment) i Montreal (Le comte OryJ.
L'any 1983, tot i que abans ja havia cantat II barbiere di Siviglia



a Viena i Lakmé a Graz, va irrompre en els escenaris europeus al
Festival d'Ais de Provença i amb l'òpera de Mozart Mitridate, Re
di Ponto, títol que després va repetir a Viena, Zuric, Lió, Niça,
Estrasburg, etc. Des d'aleshores ha interpretat Robert le diable de
Meyerbeer a l'Òpera de París, I Puritani a l'Opéra Comique de
París, L'italiana m Algeriz Florència, París, Hamburg í Gènova,
La Cenerentola a Munic, Stuttgart i Schwetzingen, Mosè m Egitto
a Lisboa, Pesaro i Roma, // barbiere di Siviglia a Torí, Hamburg,
Viena, Gènova i Mòdena, Semiraitiide a Niça i Nàpols, La donna
del lago a París í Niça, Le comte Ory, Ermione i Otello de Rossíní
a Pesaro, La Sonnambula a Lisboa í Càller, LI Pirata a lesi i Ca-
tànía, LI Flaminio de Pergolesi a Nàpols, 'Wiesbaden i Dresden,
Elisabetta regina d'Lnghilterra de Rossini a Torí, La fille du ré¬
giment a Parma, Armida de Rossini a Ais de Provença, Zelmire
de Rossini a Roma i Carmina Burana al Festival de Salzburg, amb
la direcció de Riccardo Muti.

Després d'haver estat nomenat Doctor «honoris causa» per la
Universitat de Nova York, «per la seva investigació i contribució
a l'art del cant», en la dècada dels noranta ha interpretat, entre
altres. La fille du régiment i Cosifan tutte a Santiago de Xile, II
crociato in Egitto a Montpeller, Don Giovanni a Bolonya, Er¬
mione a Roma, L'italiana in Algeri a Torí, Otello de Rossini a

Chicago, Elisabetta regina d'Itighilterra al San Cario de Nàpols,
La Cenerentola a Parma i Bilbao, Il barbiere di Siviglia a Roma i
Gènova i La donna del lago a Bonn i a La Scala de Milà.
Entre els seus enregistraments més recents hom pot destacar una
versió de II barbiere di Siviglia dirigida per Bruno Campanella i
tres recitals amb àries de Rossini i Mozart.

Cantant cuit i molt preparat, estudia molt a fons no sols la músi¬
ca que interpreta, sinó també els diversos punts musicològics sobre
aquesta música i les seves interpretacions històriques. Amb facultats
vocals molt especials, s'ha dit d'ell que té -una tècnica excitant,
semblant a la de .Marilyn Horne-, -possiblement la veu masculina
més àgil del món», «virtuosisme excepcional» o -facilitat del tot
esbala'idora quan canta les coloratures».



Rockwell Blake debutà en aquest Gran Teatre del Liceu, amb Elvino
de La Sonnambula, la temporada 1986-1987 i tornà en el cicle 1989-
1990 com a Arturo de I Puritani.

Rockwell Blake i Rossini

Personatges d'òperes de Gioachino Rossini interpretats per
Rockwell Blake i alguns dels teatres en els quals ho ha fet.

Almaviva (// barbiere di Siviglia): Metropolitan de Nova York,
Houston, Dallas, Fort Worth, Otawa, Hamburg, Òpera de
Viena, Milwaukee, Pittsburgh, Tori, Gènova, Mòdena, Òpera
de Roma.

Giacomo {La donna del lago)-. Carnegie Hall de Nova York,
Houston, Niça, Châtelet de Paris, Bonn, La Scala de Milà.

Idreno iSemiramide)-. Niça, San Carlo de Nàpols.
Ilo iZelmira)-. Òpera de Roma.
Lindoro (L'italiana in Algeri): Metropolitan de Nova York,

Hamburg, Gènova, Kennedy Center de Washington, Lyric
Opera de Chicago, Comunale de Florència, Châtelet de Paris,
Regio de Tori.

Norfolk (Elisabetta, regina d'inghilterra): Regia de Tori, San Carlo
de Nàpols.

Oreste (Ermione): Festival de Pesaro, Òpera de Roma.
Cry (Le comte Ory): New York City Opera, Festival de Pesaro,

Montreal.

Osiride iMosè in Egitto): Sao Carlos de Lisboa, Festival de Pesa¬
ro, Òpera de Roma.

Ramiro (La Cenerentola)-. New York City Opera, Houston, Dallas,
Lyric Opera de Chicago, Festival de Schwetzingen, Stuttgart,
Munie, Niça, Regio de Parma, Albia de Bilbao.

Rinaldo (Armida): Festival d'Ais de Provença.
Rodrigo (Otello): Festival de Pesaro, Lyric Opera de Chicago.



 



David Robertson

Va néixer a Santa Mònica, Califòrnia. Realitzà estudis privats de
trompa, viola, direcció i composició. Entrà a la Royal Academy
of Music de Londres l'any 1976 i aconseguí premis de direcció,
trompa i composició i la graduació l'any 1979. Participà en els
cursos d'Hilversum i tot seguit perfeccionà els estudis de direc¬
ció amb Kiril Kondrashin a Holanda i amb Rafael Kubelik a Lucerna.

El 1980 és segon premi al Concurs Malko i el 1984 semifinalista
al Concurs Ansermet.

L'any 1981 és assistent de Hiroshi Wakasugi a l'Òpera de Düsseldorf
i de 1983 a 1986 de Janos Fürst a Dublín. De 1985 a 1987 és di¬
rector resident a la Simfònica de Jerusalem. Ha dirigit també les
orquestres de la Ràdio de Berlín, de la Ràdio de Colònia, Nacional
de França, de Ràdio France, Filharmònica de Marsella, de la RAI
de Torí, de Santa Cecília de Roma, de la RAI de Roma, de la Ràdio
de Dinamarca, del Liceu de Barcelona,etc.
Ha dirigit òpera a Suècia, Marsella, Avinyó, Bilbao, París, amb un

repertori ampli i variat que inclou obres de Cimarosa, Mozart,
Bellini, Rossini, Verdi, Puccini, Bizet, Tomasi, Ravel, etc.
Dedica també bona part de la seva activitat a la música contem¬
porània i ha tingut el suport d'una personalitat tan important com
Olivier Messiaen. Recentment ha dirigit l'Ensemble InterContem-
porain, i també les orquestres de la RAI de Nàpols i Milà, Santa
Cecília de Roma, Radio France, BBC Scottish, Simfònica de la BBC
{Sisena de Mahler),Hallé Orquestra, Òpera de Montpeller i l'estrena
d'una òpera de Philippe Manoury a París. Dirigí per primera ve¬

gada en aquest Gran Teatre del Liceu la temporada 1990-91, en
un concert amb Alessandra Marc i Dolora Zajick com a solistes.



 



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

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

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



 



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



 



Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu

Des de la creació del Consorci del Gran Teatre del Liceu, la nor¬

malització de l'Orquestra, així com el millorament de la seva
categoria simfònica, han estat propòsits principals en els plans
de la nova etapa del Teatre. El treball que portà a terme el seu
primer Director Titular, el mestre Eugenio M. Marco, donà ràpi¬
dament els bons fruits d'una memorable representació de Lo¬
hengrin, òpera amb la qual el Consorci iniciava la seva gestió en
la Temporada 1981-82.
Insistint en aquell propòsit, l'Orquestra ha mantingut una línia de
superació que li ha permès d'assolir un alt nivell de conjunció,
havent-se efectuat una àmplia renovació dels instrumenti.stes i una
notable modernització de la dotació d'instruments.
Un fet molt important en la renovació de l'Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu fou la contractació, el mes de març de
1987, del mestre austríac Uwe Mund en qualitat de Director Titu¬
lar de l'Orquestra. La seva presència és el resultat de l'èxit obtingut
en la direcció de diferents òperes i en la inauguració de la Tem¬
porada 1985-86 amb l'estrena a Espanya de l'òpera Mases und Aran
d'Arnold Schónberg. A partir de la seva incorporació al Teatre,
un dels seus principals objectius ha estat dotar l'Orquestra d'un
repertori simfònic (Bach, Montsalvatge, Txaikovski, Mussorgski,
Mahler, Mozart, Brahms, Bruckner) a fi de donar-li un nou pro-

tagonisme.
Diferents directors invitats han treballat en el decurs d'aquests anys
amb l'Orquestra Simfònica, i també amb el Cor, del Gran Teatre
del Liceu, entre els quals cal citar els mestres Albrecht, Decker,
Gatto, Gandolfi, Hollreiser, Kulka, Nelson, Perick, Rennert, Ru-
del, Steinberg, Weikert, Schneider, Varviso, Maag i Neumann.
Les actuacions a Madrid del Cor i l'Orquestra (Teatro Real, Pala¬
cio Real) han estat èxits dels quals la crítica en féu ressò laudatori,
tal com succeí en les actuacions a les Arenes de Nîmes i al Tea¬

tre de l'Òpera de Ludwigshafen. Conjuntament amb el Cor, efectuà
la presentació a París amb Lucrezía Borgia, que fou acollida amb
gran èxit.



Cor del Gran Teatre del Liceu

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

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



En harmonia amb
el Liceu.
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Iberia patrocina
la temporada.

Aquest any, més que mai,
IBERIA dóna suport

a la música i als afeccionats
al "bel canto".

Perquè, un any més, IBERIA
serà al Gran Teatre

del Liceu.

iBERtJkim
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Programa

Gioachino Rossini

( 1 792- 1 868 )

I

L'occasione fa il ladro

Il turco in Italia

Obertura

«D'ogni più sacro impegno-
(Ària del Conte Alberto)

Obertura
«Un vago semblante di gioia»

(Ària de Narciso, acte I)

La Cenerentola Obertura
«Si ritrovarla io giuro»

(Aria de Ramiro, acte II)

II

L'italiana in Algeri Obertura
"Languir per una bella»

(Ària de Lindoro, acte I)

Il barbiere di Siviglia Obertura
«Cessa di più resistere»

(Ària alternativa del Conte

Almaviva, amb cor ma.sciilí,
acte II)

Director d'orquestra
Director del cor

Subdirector del cor

Violí concertino

David Robertson

Romano Gandolfî

Andrés Máspero
Josep Ma. Alpiste

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Materials musicals G. Ricordi & Co. Spa, Milà



CRUISES
UNA
EXCLUSIVA Costa

Cruceros

TRAYECTOS PARCIALES
ISRAEL·EGIPTO
YEMEN-INDIA
del 20/12/92 al 5/1/93
THAILANDIA-VIETNAM
HONG KONG-CHINA

JAPON-FILIPINAS
del 27/1/93 al 21/2/93

INDIA-MALDIVAS
SRI LANKA-THAILANDIA

MALASIA - SINGAPUR
del 5/1/93 al 27/1/93

FILIPINAS-INDONESIA
SEYCHELLES-KENIA

del 21/2/93 al 16/3/93
KENIA-YEMEN

EGIPTO-GRECIA
del 16/3/93 al 2/4/93

Informes y Reservas:
YBARRA y Cía. Agentes Generales de Costa Cruceros
Rambla de Cataluña, 63. 08007 BARCELONA. Tel: 487 24 11

...y en todas las AGENCIAS DE VIAJES



El tenor i els tenors:
les veus de Rossini

Diu Stendhal, a Vida de Rossini, que «en música només es re¬

corden Ies coses que poden repetir-se i que en això mateix es
basa la gran diferència entre la música alemanya i la italiana. Un
jove italià posseït per una gran passió, després de reflexionar durant
algun temps en silenci, mentre la seva passió és més aguda, co¬
mença a cantar suaument una melodia de Rossini». Aquest plaer
a què es referia Stendhal solament esdevé real a través de l'intèrpret,
de tal manera C|ue cada autor ha de considerar-se afortunat si troba
aquell intèrpret capaç de poder reproduir i fer sentir al públic
l'emoció que ell va voler transmetre amb l'obra. Especialment potser
amb les veus de tenor que, justament perquè tenen un artifici,
un punt irreal respecte de la veu viril, ens transporten a les re¬

gions de la més pura fantasia i l'emoció més fascinant. Parlem doncs
d'aquestes veus de Rossini.
L'any 1992 .se celebra el bicentenari del naixement de Rossini, que
coincideix amb un moment històric en què ja podem gaudir d'unes
veus apropiades per a tot el repertori rossinià, que no era a l'abast
del públic abans de la Segona Guerra Mundial. Situació òptima,
que és fruit d'una llarga evolució de les veus, sobretot les mas¬

culines, i de la tècnica interpretativa. Els nostres avis coneixien
només II barhiere di Siviglia; possiblement havien escoltat alguna
vegada el GuiUaume Teli i havien sentit també algunes àries de
L italiana in Algeri i de La Cenerentola. Més aviat consideraven
que aquestes òperes eren excessivament reiteratives i previsibles.
Alguns fins i tot opinaven que la coloratura emprada en totes les
veus era superficial i segurament amagava la manca d'inspiració.
Que, en definitiva, es tractava de focs artificials. I aquesta sensa¬
ció es confrontava amb la densitat de tota l'obra de Wagner. I també
amb la de Verdi. I amb el Verisme. Rossini havia deixat d'aixecar

aquelles passions a què es referia Stendhal i, per tant, era un autor
passat de moda. ¡Ell que havia dit a Wagner, en una conversa
famosa a París, que segurament havia fet la música del futur sen¬
se saber-ho!
Ro.ssini depenia dels cantants i, al llarg del segle XIX. aquests havien
derivat cap a una altra tècnica que n'impedia la interpretació



correcta i que reliutjava la coloratura en les veus masculines. Rossini
havia perdut els seus intèrprets.
Però fem una mica d'història, anant enrera en el temps: a partir
de VOtello de Verdi, l'escola italiana s'imposa sobre les altres,
consolidant el tipus de tenor emprat pel mateix Verdi en obres
anteriors. Es consagra així el tenor dramàtic o tenor robusto, capaç
d'afrontar les obres de Verdi i del Verisme. Els noms de Tam-

berlink, que estrenà La forza del destino, o de Erancesco Ta-
magno, que estrenà VOtello i que ha estat considerat com un dels
grans tenors robnsti de la història, ens demostra que el gust del
públic, al final del segle XIX, s'inclinava poc en favor de les veus

agudes i que les veus capaces d'aixecar aquelles passions
stendhalianes eren les que podien afrontar sense problemes el do
de pit. Aquesta tècnica fou considerada com a normal i la conso¬
lidació i consegüent standardització va tenir un paral·lel en les
veus wagnerianes. La interpretació dels rols de tenor en les obres
de "Wagner per cantants amb una preparació molt diferent, heretada
de la tècnica del beldentenor, generalitzà aquest tipus de tenor.
Per una i altra via, això portà al públic a considerar que hi havia
EL TENOR, és a dir l'home de veu aguda, però dramàtica, capaç
de cantar qualsevol paper, tenyint-los tots d'una mateixa estèti¬
ca. Però la història dels alemanys pertany a un món diferent del
de Rossini.

Si centrem la nostra revisió històrica a les veus d'estil italià, ob¬
servarem que la tècnica emprada en l'època era la que s'anomenava
veu mixte, és a dir, una barreja de voix de tête i de falset, segu¬
rament més semblant a la veu de contratenor, però més dúctil i
adaptable. És el cas del tenor espanyol Manuel García, pare de
la Malibran i la Viardot, que estrenà II barbiere di Siviglia. I del
francés Nourrit, que estrenà el Guillaume Tell a París i era famós
per les seves notes agudes. Diuen els crítics que els contemporanis
de Nourrit no trobaven -estranyament- que la seva veu fos efe-
minada i que el seu tipus de tenor es relacionava amb la tradició
divuitesca dels castrati, els quals havien reemplaçat progressi¬
vament els tenors rossinians en els papers protagonistes de les
òperes.
El Guillaume Tell utilitza encara un tenor a mig camí entre

aquestes veus mixtes i l'estil italià, que s'anava imposant, com ho



El tenor francès Gilbert Duprez (1806-1896)
famós pel seu fraseig i pels seus do de pit

demostra l'èxit de Duprez, inventor, sembla, del do de pit i que
substituí Nourrit en ei favor del públic francès.
És evident, per tant, que certs papers rossinians no podien i no
poden ser assumits amb èxit per determinats tenors. Segurament



per això, les autèntiques protagonistes de les òperes de Rossini
han estat les veus femenines, perquè s'ha considerat més natu¬
ral la seva forma de cantar. Això ha succeït amb els Barbieri: les
exquisides àries de tenor del primer acte no sonen massa bé en
certs tipus de veus. I ningú, o quasi ningú, no és capaç avui de
cantar l'ària «Cessa de piú resistere», del final de II barhiere di
Siviglia, creada per García, que és una adaptació del «Non piú
m'esta» de La Cenerentola. Escrita per a una mezzo!
El punt de no retorn, per tant, en la història d'aquests tenors, el
marca segurament l'Arnoldo del Guillaume Tell. Penso que
Rossini utilitzà aquí aquell tenor encara no consolidat en l'evolució
que indubtablement s'estava produint. Marca, per tant, la davallada
d'un estil que ja no podia seguir existint tal com era i que donà
pas a uns altres tipus de personatges, més romàntics i més d'acord,
per tant, amb la ideologia de l'època i amb el públic.
No es pot dir, però, que Rossini emprés un únic tipus de tenor.
Obres com Ermione o Otello demostren que existia una doble
concepció: els tenors més dramàtics, en els papers més seriosos,
amb una tessitura que fa necessari l'accés a uns greus poc co¬
muns en les veus de tenor robusto, però més afins a aquest tipus
de veus. I el tenor coloratura, molt àgil i agut: els personatges
d'Otello i de Rodrigo en V Otello així ho demostren. Es distin¬
geixen així els baritenors i els tenors pròpiament dits.
La diferència es troba en l'ús de la coloratura. Un tenor que vul¬
gui cantar apropiadament L'italiana in Algeri, La Cenerentola, II
barhiere di Siviglia i els personatges de la Ermione, VOtello, la
Semiramide o el Comte d'Ory, ha de ser un tenor amb una gran
capacitat de vocalització, amb facilitat pels aguts i que podria ser
perfectament hereu de la tècnica de l'afortunadament desapare¬
gut castrato. Però que no empra la tècnica del contratenor, per¬
què no canta amb veu de falset.
Aquest tenor havia desaparegut. Com hem pogut constatar en
moltes representacions, el tenor coloratura no sovinteja en les sales
d'òpera, salvades les excepcions de rigor. Ha calgut un estudi
musicològic de les obres rossinianes i un adecpiat aprenentatge
de la tècnica vocal per tal de poder escoltar Rossini com Rossini.
L'escola anglo-saxona i més concretament els tenors americans
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han realitzat el miracle. I un d'ells, Rockwell Blake, ha de ser
considerat com un dels millors intèrprets actuals de Rossini, es¬
pecialment en els papers de tenor coloratura. Ha estat ell un dels
primers, sinó el primer, en interpretar el "Cessa di più resistere»,
al final de II harbiere, tal com ho féu el seu creador. Els recomano

vivament l'audició d'aquesta ària en qualsevol de les versions de
Blake.
Blake té una meravellosa veu per interpretar i cantar aquells rols
helcantistes que s'escauen a la tècnica i tessitura d'un tenor co-



loratura. En definitiva, Blake fa veritat allò que tots hauríem de
practicar com a regla d'or de qualsevol professió: l'especialització
i l'orgull del treball ben fet. I en això Blake és un mestre.
Estem retrobant avui dia obres oblidades; segurament perquè ningú
no era capaç d'interpretar-les. Ens delectem amb el que es pre¬
tén que siguin versions originals (però, n'hi ha cap de versió
original?). I de manera contradictòria, demanem al TENOR que
ho canti tot: de Donizetti a "Wagner, passant per "Verdi i Mascagni.
És a dir, li demanem que sigui molts tenors alhora, oblidant que
solament quan hom aconsegueix fer allò per què està capacitat
es pot assolir la perfecció. Aquella perfecció que buscava Stendhal
en l'òpera italiana, tan allunyada de la raó i la mesura que ca¬
racteritzen altres estils. Amb Blake i amb els tenors de la seva

formació podem aconseguir-ho.
Encarna Roca

Gioachino Rossini (1792-1868)



a plonner només entenem la ni amb la màxima definició
perfecció en termes de progrès. audio-visual que ofereix el

D'evolucio. De tecnologia. laser disc.
Per aixû no ens conformem amb Volem anar a mes.

l'extraordinària nitidesa d'imat- Peroue la clau de la perfecció
ge dels nostres televisors i vl- resideix, precisament, en estar

deos. Ni amb la puresa i qualitat cada vegada mes a prop. Cada ve¬
de so dels nostres equips d'alta gada mes a prop de la perfecció

fidelitat. en imatge i so.

CU PIONEER'
The Art of Entertainment



L'occasione fa il ladro
(Obertura i «D'ogni più sacro impegno»)
Aquesta òpera de Rossini, no representada mai en aquest Gran
Teatre del Liceu, fou estrenada al Teatro San Mosè de Venècia el
24 de novembre de 1812. Si hem de fer cas a la llegenda rossi-
niana, aquí la peresa encara no 11 havia mossegat l'ànim, perquè
el mateix any ja havia estrenat altres quatre òperes. Només feia
dos anys de l'estrena de la primera òpera i aquesta «burletta per
musica», amb text de Luigi Prividali, és una obra que té frescor i
alegria inconfusibles. Don Parmenione és el baix buf que s'enamora
d'Ernestina, una minyona disfressada de senyora, mentre el dis¬
tingit Conte Alberto (el tenor) acaba enamorat d'aquella que creu
que és la minyona (en realitat Berenice disfressada, la seva au¬
tèntica promesa, la qual encara no coneixia). Una lenta introducció
i un temporal fan el paper d'obertura, d'una gran transparència,
amb els solos de flauta i de clarinet, i els «pizzicati» dels violins.

II turca in Italia
(Obertura i

«Un vago semblante di gicla»)
Quan aquesta òpera fou estrenada a La Scala de Milà el 14 d'agost
de 1814, el públic no li donà una acollida molt bona, perquè creia
que era pràcticament una imitació d'un èxit de l'any anterior,
L'italiana in Algeii. S'equivocaven, perquè l'obra té plantejaments
originals, temes nous i un rerafons patètic o irònic, lluny de la
rialla molt directa de Paîtra obra. També el llibret de Felice Ro¬
mani té un personatge, el Poeta, no gens convencional i que hom
ha volgut veure com a pirandellià, tot i que ja té un precedent
en el Don Alfonso de Mozart/Da Ponte. Aquest personatge, paral·lel
a l'acció c]ue li seiveix per a escriure la seva obra, és un dels punts
forts d'aquesta òpera amb l'eixerida Fiorilla, el turc babau, el marit
enganyat o el «cavalière» Narciso. Aquest Narciso (tenor) interpreta
una ària molt difícil i fins fa poc gairebé sempre tallada en les
representacions d'aquesta òpera, l'obertura de la qual és pràcti¬
cament única en Rossini, per la seva forma cíclica.



La Cenerentola
(Obertura i «Si ritrovarla io giuro»)
No cal repetir massa que La Cenerentola, amb text de Jacopo
Ferretti i estrenada al Teatre Valle de Roma el 25 de gener de 1817,
és una de les millors obres de Rossini. Pot ser considerada com

un model d'òpera "Semiseria» (els autors la denominaren «dram-
ma giocoso», igual que el Don Giovanni áe Mozart), en bona part
perquè el personatge central, i també Don Ramiro, no fan riure
ni un sol moment, tasca reservada als personatges de Don Mag¬
nifico i Dandini, i també a les germanastres Clorina i Tisbe. L'obra
té un refinament especial, com hom pot veure ja en l'obertura,
alegre sens dubte, però no tan desbordant com altres. «Si ritro¬
varla io giuro» és la gran escena de Don Ramiro, el príncep que,
disfressat d'escuder, ha descobert la Ventafocs i en aquest moment
jura que ha de trobar-la i fer-la la seva esposa, determinació que
té una accentuació progressiva en un final brillant i amb agilitats,
«Noi voleremo, domanderemo», amb el cor.

L'italiana in A l g e r i
(Obertura i «Languir per una bella»)
Aquesta és potser l'òpera bufa més bufa de totes les òperes de
Rossini. És la gran, fresca i vital rialla del gran geni teatral rossi-
nià, sense cap complicació ni rerafons. L'estrena tingué lloc al
Teatre San Benedetto de Venècia el 22 de maig de 1813 i el text
és d'Angelo Anelli. L'obertura és brillant i lluminosa, i és una

introducció perfecta per a tot allò cjue vindrà tot seguit. Quan
Lindoro canta la seva cavatina «Languir per una bella», a les pri¬
meres escenes de l'obra, encara és l'enamorat una mica tou i passiti
que només pensa en la seva enamorada llunyana. Tot i així aquesta
passivitat, entre la melangia i el desesper, fa que alternin lirismes
i agilitats molt compromeses; quan arribi Isabella a Alger, però,
Lindoro es veurà involucrat en una acció trepidant.



Il harhiere di Siviglia
(Obertura i «Cessa di più resistere»)
Amb llibret de Cesare Sterbini i estrenat al Teatro Argentina de
Roma el 20 de febrer de 1816, II barbiere di Siviglia és la més
popular de totes les operes rossinianes. En aquest cas la popula¬
ritat coincideix amb la qualitat i, tot i que és just de recordar que
durant molt de temps l'obra fou desfigurada amb afegitons i falses
tradicions, també s'ha de dir que ha estat l'única òpera de Rossini
que mai no ha estat arraconada en la programació de tots els teatres.
Hom ha dit que Rossini va escriure una obertura Original, amb
temes espanyols suggerits per Manuel García (primer intèrpret
d'Almaviva), però aquesta obertura es va perdre i l'obra sempre
ha estat donada amb l'obertura que Rossini va incloure i que

pertany a una òpera anterior, Aureliano in Palmira. Quant a
«Cessa di più resistere», la intervenció més brillant i difícil
d'Almaviva, en la darrera escena i sovint tallada en les represen¬

tacions, és més coneguda per la inclusió que Rossini féu un any
després a La Cenerentola, com a rondó final de la protagonista.



 



L'occasione fa il ladro
(Obertura y «D'ogni più sacro impegno»)
Esta ópera de Rossini, nunca representada en este Gran Teatre
del Liceu, fue estrenada en el Teatro San Mosè de Venecia el 24
de noviembre de 1812. Si hemos de hacer caso a la leyenda ros-
siniana, aquí la pereza todavía no le había mordido el ánimo,
porque el mismo año ya había estrenado otras cuatro obras. Sólo
hacía dos años del estreno de su primera ópera y esta «burletta
per musica», con texto de Luigi Prívidali, es una obra que tiene
frescura y alegría inconfundibles. Don Parmenione es el bajo bufo
que se enamora de Ernestina, una criada disfrazada de señora,
mientras que el distinguido Conte Alberto (el tenor) acaba ena¬

morado de aquella que cree es la criada (en realidad Berenice
disfrazada, su auténtica prometida, a la que todavía no conocía).
Una lenta introducción y una tempestad hacen el papel de ober¬
tura, de una gran transparencia, con los solos de flauta y de cla¬
rinete, y los «pizzicati» de los violines.

II turco in Italia
(Obertura y

«Un vago sembiante di gioia»)
Cuando esta ópera fue estrenada en La Scala de Milán el 14 de
agosto de 1814, el público no le tributó una acogida muy buena,
porque creía que era prácticamente una imitación de un éxito del
año anterior, L'italiana in Algeri. Se equivocaban, porque la obra
tiene planteamientos originales, temas nuevos y un trasfondo
patético e irónico, lejos de la risa muy directa de la otra obra.
También el libreto de Felice Romani tiene un personaje, el Poe¬
ta, muy poco convencional y que se ha querido ver como piran-
delliano, aunque ya tuviese un precedente en el Don Alfonso de
Mozart/Da Ponte. Este personaje, paralelo a la acción que le sir¬
ve para escribir su obra, es uno de los puntos fuertes de esta ópera,
con la avispada Fiorilla, el turco simplón, el marido engañado o
el «cavaliere» Narciso. Este Narciso (tenor) interpreta una aria muy
dificil y hasta hace poco casi siempre cortada en las representa¬
ciones de esta ópera, cuya obertura es prácticamente única en
Rossini, por su forma cíclica.



La Cenerentola
(Obertura y «Si ritrovarla io giuro»)
No hace falta repetir demasiado que La Cenerentola, con texto de
Jacopo Ferretti y estrenada en ei Teatro Valle de Roma el 25 de
enero de 1817, es una de las mejores obras de Rossini, Puede ser
considerada como un modelo de ópera "semiseria» (los autores
la denominaron «drama giocoso», igual que Don Giovanni de
Mozart),en buena parte porque el personaje central, y también
Don Ramiro, no hace reír ni un solo momento, cometido reser¬

vado a los personajes de Don Magnifico y Dandini, y también a
las hermanastras Clorinda y Tisbe. La obra tiene un especial refi¬
namiento, como se puede ver ya en la obertura, alegre sin duda,
pero no tan desbordante como otras. «Si ritrovarla io giuro» es la
gran escena de Don Ramiro, el príncipe que, disfrazado de escu¬
dero, ha descubierto a la Cenicienta y que en este momento jura
que ha de encontrarla y hacerla su esposa, determinación que tiene
una acentuación progresiva en un final brillante y con agilidades,
«Noi voleremo, domanderemo», con el coro.

L'italiana in Al g e r i
(Obertura y «Languir per una bella»)
Esta es quizás la ópera bufa más bufa de todas la óperas de Ros¬
sini. Es la gran, fresca y vital risa del gran genio teatral rossinia-
no, sin ninguna complicación ni trasfondo. El estreno tuvo lugar
en el Teatro San Benedetto de Venecia el 22 de mayo de 1813 y
el texto es de Angelo Anelli. La obertura es brillante y luminosa,
y es una introducción perfecta para todo aquello que vendrá a
continuación. Cuando Lindoro canta su cavatina «Languir per una

bella», en las primeras escenas de la obra, todavía es el enamorado
un poco blando y pasivo que sólo piensa en su amada lejana. A
pesar de ello, esta pasividad, entre la melancolía y la desesperación,
hace que alternen lirismo y agilidades muy comprometidas; cuando
llegue Isabella a Argel, no obstante, Lindoro se verá involucrado
en una acción trepidante.



Il barbiere di Siviglia
(Obertura y «Cessa di più resistere»)
Con libreto de Cesare Sterbini y estrenado en el Teatro Argenti¬
na de Roma el 20 de febrero de 1816, II barbiere di Siviglia es la
más popular de todas las óperas rossinianas. En este caso la po¬
pularidad coincide con la calidad y, aunque es justo recordar que
durante mucho tiempo la obra fue desfigurada con añadidos y
falsas tradiciones, también se tiene que decir que es la única ópera
de Rossini que nunca ha sido arrinconada en la programación de
todos los teatros. Se ha dicho que Rossini escribió una obertura
original, con temas españoles sugeridos por Manuel García (pri¬
mer intérprete de Almaviva), pero esta obertura se perdió y la obra
siempre ha sido dada con la obertura que Rossini incluyó y que

pertenece a una ópera anterior, Aureliano in Palmira. En
cuanto a «Cessa di più resistere», la intervención más brillante y
difícil de Almaviva, en la última escena y frecuentemente corta¬
da en las representaciones, es más conocida porque Rossini la
incluyó un año después en La Cenerentola, como rondó final de
la protagonista.



Biografies i comentaris breus: Pau Nadal
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Notes importants

En atenció als artistes i al públic en general, es prega la màxima
puntualitat: no es permetrà l'entrada a la sala un cop començada
la representació, ni verificar enregistraments, fotografies 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

Maurici Vilomara (1848-1930). Esbós escenogràfic per a l'acte segon
de Carmen, de Bizet: La Taberna de Lilas Pastia.
Gran Teatre del Liceu, atribuït a la producció del 1888, any de
l'Exposició Universal de Barcelona. Arxiu del Centre d'Investigació,
Documentació i Difusió de l'Institut del Teatre.

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Programes: ^■lrt·Co/2ooo

Disseny: Hernando Asociados



FUNDACIÓ
GRANTFATKEDFL

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 conseivar 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
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SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUEET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Recital Karita M a 11 i 1 a

Obres de Giacomo Puccini, Gustav Mahler, Richard Strauss,
Claude Debussy i Jean Sibelius

Piano: limo Ranta

Dilluns, 16 de novembre, 21 h., funció num. 31, torn B

Anna Bolena
Gaetano Donizetti

Direcció d'orquestra Richard Bonynge
Direcció d'escena Giancarlo del Monaco

Escenografia i vestuari Ramon B. Ivars
Albert Dohmen, Edita Gruberova (9, 13, 17, 21 i 25)/ Christine

'Weidinger (29), Eugenie Grunewald, Stefano Palatcbi,
Eernando de la Mora, Itxaro Mentxaka, Antoni Comas

Nova Prod.: Gran Teatre del Liceu

patrocinada per SEAT
ORQUESTRA SIMEÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

(Amb sobretitulat)

Dimarts, 17 de novembre, 21 h., funció núm. 32, torn A
Dissabte, 21 de novembre, 21 h., funció núm. 34, torn C
Dimecres, 25 de novembre, 21h., funció núm. 36, torn E

Diumenge, 29 de novembre, 17 h., funció núm. 38, torn T

Concert Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu

Richard Wagner: Obertura de Rienzi
Richard Strauss: Quatre darreres cançons per a soprano i orquestra

Johannes Brahms: Concert per a piano i orquestra núm. 2

Solistes
Alessandra Marc, soprano

Ramon Coll, piano
Director d'orquestra: Uwe Mund

Divendres, 20 de novembre, 21 h., funció núm. 33, torn D
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