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Iberia patrocina
la temporada.

Aquest any, niés 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.



Programa

I

Claude Debussy Prélude à l'après-midi
(1862-1918) d'un faune

Maurice Ravel Shéhérazade
(1875-1937) Trois poemes pour chant

et orchestre

Asie

La flûte enchantée
L'indifférent

II

Antonin Dvorák Simfonia núm. 8,
(1841-1904) en soi major, op. 88

Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro ma non troppo

Solista

Anne Howells, mezzo-soprano

Director d'orquestra
Josep Pons

Violí concertino Josep M. Alpiste

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Materials musicals Duran, S.A., París



 



Josep Pons
Va néixer a Piiig-reig. Estudià a l'Escolania de Montserrat i, després,
a Barcelona, i es diploma en piano, composició i direcció
d'orquestra amb Josep Soler i Antoni Ros Marbà. Des de molt jove
començà l'activitat professional, entre la direcció de cors i petits
grups instrumentals, i també com a pianista solista o en grups de
cambra. També exercí la docència com a professor d'anàlisi i fuga
i en cursos sobre la música del segle XX.
Fou director de la Coral Càrmina i des de l'any 1985 s'ha dedicat
d'una manera fonamental a la direcció d'orquestra. Fundà, amb
altres dos músics, l'Orquestra de Cambra Teatre Lliure, instrument
dedicat a la difusió de la música del segle XX, amb la qual, a part
de les temporades a Barcelona, ha actuat als festivals espanyols
de més prestigi (Granada, Santander, Canàries, Grec de Barcelo¬
na, Pamplona...), així com a les sales de concert més importants.
També han encetat actuacions internacionals en festivals europeus
com els de Vicenza i Várese a Itàlia, Metz a França i Oporto a

Portugal.
Josep Pons ha dirigit també l'Orquestra de la Ràdio Televisió
Espanyola, la Simfònica de Bilbao, la Philharmonie de Lorraine i
l'Orquestra Nacional d'Espanya. A més, ha realitzat un seguit de
programes monogràfics per la televisió i un gran nombre
d'enregistraments per la ràdio, a més de participar en dos repor¬

tatges sobre Manuel de Falla i Robert Gerhard.
En la seva discografia hom pot destacar un disc dedicat a Falla,
amb Victoria de los Ángeles, que ha estat editat fa pocs dies per
Harmonia Mundi; un altre amb obres d'autors catalans, guardo¬
nat amb el Premi Nacional del Disc i dos sobre Luis de Pablo.
Ha dirigit moltes estrenes i enguany alterna la seva activitat com
a director de l'orquestra de la qual és titular amb la de director
simfònic. Avui dirigeix per primera vegada en aquest Gran Tea¬
tre del Liceu.



 



Anne Howells

Anne Howells va néixer a Southport i és reconeguda internacio¬
nalment com a artista de gran mestria i versatilitat, que canta un

repertori ben ampli de personatges operístics que van des de les
obres de Cavalli fins a les de Tippett. Cantant-actriu de talent, ha
aconseguit triomfs notables arreu del món, especialment en les
òperes de Mozart i Strauss, i actua amb regularitat a Chicago i al
Covent Garden de Londres.
Ha fet una especialitat dels papers de mezzo-soprano travesti, com
Nicklausse de Les contes d'Hoffmann, que ha interpretat a Salz¬
burg, al Metropolitan de Nova York i sovint al Covent Garden, o
Octavian de Der Rosenkavalier al Covent Garden amb la direc¬
ció de Georg Solti (filmat en video i emès recentment pel Canal 33).
També ha tingut èxits importants amb Idamante (Idomeneo) al
Covent Garden i amb Annius (La clemenza di Tito) al Metropo¬
litan amb la direcció de James Levine.
A més, ha aconseguit creacions molt ben acollides en l'òpera
moderna, de la qual té en repertori Mélisande (Pelléas et Méli-
sande), Helena / Aphrodite (King Priam), Judith (El castell de
Barbahlava), Comtessa Geschwitz (Lulu), Leokadia Begbick
(Mahagonny), Baba the Turk (The Rake's Progress) i altres.
Anne Howells canta sovint en concert i recentment ho ha fet amb
The Dream of Gerontius d'Elgar a Viena, la Spring Symphony de
Britten a Los Angeles i la Simfonia niim. S de Mahler al Japó. El
concert d'avui és la seva primera actuació al 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 ca¬
tegoria 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 ràpidament
els bons fruits d'una memorable representació de Lohengrin, 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 instrumentistes 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 obtin¬

gut en la direcció de diferents òperes i en la inauguració de la
Temporada 1985-86 amb l'estrena a Espanya de l'òpera Mases unci
Aran d'Arnold Schônberg. 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¬

tagonismo.
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 lauda¬
tori, tal com succeí en les actuacions a les Arenes de Nîmes i al
Teatre de l'Òpera de Ludwigshafen. Conjuntament amb el Cor,
efectuà la presentació a París amb Lucrezía Borgia, que fou acollida
amb gran èxit.
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Prélude à l'après-midi
d'un faune

Harry Halbreich va dir, referint-se al Prélude à l'après-midi d'un
faune, que és fet de «deu minuts genials, que han obert les portes
de la música moderna». Es tracta d'una afirmació molt categòrica
i, com a tal, no pas indiscutible, tenint en compte els envitricollats
camins que va seguir la música després de Debussy. D'aquesta
definició en retenim, sobretot, el qualificatiu de genial, tan cert,
atribuït a aquesta partitura.
Claude Debussy (1862-1918) la va compondre entre el 1892 i el
1894, en pie procés de creació del Pelléas et Mélisande-, va ser
estrenada el 22 de desembre del mateix 1894 a la Societat Gene¬
ral de Música de París, sota la direcció de Gustave Doret, i
aconseguí un èxit remarcable.
L'obra havia estat concebuda com un tríptic, a partir del poema
de Mallarmé, intitulat Preludis, interludis i paràfrasi final per a
la migdiada d'un faune. Per la seva part, el poeta s'havia inspi¬
rat en un quadre de Boucher exposat a la National Gallery de
Londres. El compositor la va definir com «... una il·lustració molt
lliure del bell poema de Stéphane Mallarmé, que no pretén de
cap manera ser-ne una síntesi, sinó que més aviat descriu els de¬
corats successius a través dels quals es mouen els desigs i els somnis
del faune durant la calor de la migdiada. Després, cansat de per¬

seguir la fugida temorenca de les nimfes i de les nàiades, es deixa
vèncer per la somnolència embriagadora, farcida de somnis, a la
fi realitzats, de possessió total en la naturalesa universal».
Les paraules de Debussy són d'una claredat definitòria incontes¬
table. Ell rebutjava la qualificació de música descriptiva en be¬
nefici d'una idea de recreació personal de les suggestions que li
havia fornit el poema de Mallarmé.
El poeta temia que Debussy no pogués repetir en el pla musical
allò que el seu poema expressa de forma clara. Un cop l'obra
acabada, va restar admirat dels resultats assolits pel músic i li dedicà
la famosa quarteta: «Sylvain d'halaine prémière - Si sa flûte a réussi
- Ouïs toute la lumière - Qu'y soufflera Debussy».
Podríem parlar sobretot de música «atmosfèrica», en la seva ca¬

pacitat de creació -que no de descripció- de climes onírics i



d'exposició d'imatges vivencials metaterrenes, rotundament obertes
i subjectives, d'una immaterialitat única, només capible per l'esperit
del compositor a partir de l'aprehensió del poema. Es música que
suggereix però que mai no defineix, dibuixa ni imposa. I obre
portes sonores que successivament menen a noves imatges ines¬
perables.
El so de la flauta, agombolat per una completa secció de fusta,
corda i címbals antics, presideix un discurs d'una transparència i
lluminositat sonores irreals i d'inequívoques reminiscències mà¬
giques. La flauta no té «responsabilitats» concertants, sinó que
emergeix de l'orquestra, es fon i reapareix. No dialoga sinó que
actua de forma soliloquial, molt lliure i ensems confosa en el
paisatge sonor que li ofereix el conjunt instrumental en diverses
figures cambrístiques i amb un acusat predomini dels instruments
de fusta.
Obra gran en la seva brevetat, autèntic poema musical en el sen¬
tit més obert del terme, constitueix, amb La Mer, la composició
orquestral més coneguda de Debussy, unànimement celebrada tant
pels experts rigorosos com pel gran públic.



Shéhérazade
L'estètica oriental va colpir profundament els intel·lectuals fran¬
cesos amb motiu de l'impacte que va causar l'exhibició especta¬
cular d'aquest món a l'Exposició Universal de París de l'any 1889.
Poetes, músics i artistes plàstics van acusar de forma molt clara
l'energia creativa que van descobrir; amb major o menor intensi¬
tat i, també, amb major o menor conseqüència, també van ser
influïts per aquesta descoberta i van deixar petja del retruny que
els va causar en la seva sensibilitat.
Maurice Ravel (1875-1937) va tractar el tema del famós conte

oriental Shéhérazade, en una obra instrumental primerenca del
1897, estrenada el 1899, que va passar desapercebuda. Ravel
comptava aleshores només 22 anys. La reincidència fou causada
per la lectura del poema del mateix nom de Tristan Klingsor,
sobrenom de clares reminiscències wagnerianes, sota el qual
s'amagava Tristan Léctére. L'obra va ser composta l'any 1903.
Ravel va escollir les tres poesies menys musicals del poema, titu¬
lades «Asie», «La ñüte enchantée» i «L'indifférent». Sembla que el
compositor es va interessar més pel ritme intern d'aquests poe¬
mes que no pas pel sentit exacte de les seves paraules; i aquest
fet és ben palès a la partitura. Amb un protagonisme fonamental
de la veu, l'obra ofereix un món riquíssim de matisos expressius,
sobre la base no tant d'un discurs melòdic elaborat com d'una
successió de modulacions i de petites cèl·lules temàtiques que
apareixen i desapareixen, que es fonen amb el cos instrumental
i creen textures i tensions, de vegades fugisseres, sovint no

exemptes de cert dramatisme.
L'orientalisme és més present al principi, sobretot a la presenta¬
ció orquestral, i es va esvaint progressivament, en part per aquell
protagonisme vocal al·ludit. En el primer moviment, «Asie», molt
més llarg que els altres, la veu exposa els desigs de visitar l'Orient
i l'orquestra apareix rica, amb un joc d'iridiscències de les cordes
i d'efectes de percussió, mentre la cantant expressa el seu delit
per conèixer Pèrsia, l'índia i, després, Xina. El segon moviment,
«La flûte enchantée» és molt més íntim i presenta una esclava que
canta, mentre el seu senyor dorm i escolta al mateix temps l'amant
que toca la flauta. Finalment, «L'indifférent», ens mostra un qua-



dre graciós, en el qual un noi bell passa per davant la casa de la
donzella, tot cantant en un idioma bell però desconegut. El noi
s'allunya i la donzella resta amb la seva malenconia.
Música absolutament impressionista, en la qual plana, de vega¬
des, una lleugera ombra wagneriana, exigeix de l'auditor una
predisposició especial per penetrar en la màgia d'aquest tot que
és una rítmica musical molt particular i uns trets descriptivistes més
latents que no pas absolutament explícits, a la fi també ben sug¬
gestius.

Maurice Ravel (1875-1937)



Simfonia núm. 8

Antonín Dvorak (1841-1904) és justament considerat el creador de
la simfonia txeca. Les seves nou obres d'aquesta forma abonen
l'afirmació i li atorguen el benefici d'una altíssima consideració
en la història de la música. La seva obra és essencialment nacional,
malgrat que acusi, més que no pas altres compatriotes seus -

Smetana o Janácek- la influència germànica a través de Brahms,
un fet que atorga a la seva obra un cert caràcter eclèctic, en certa
manera com s'esdevé amb Txaikovski respecte de Rússia.
La Simfonia núm. 8 va ser escrita la tardor de 1889 i estrenada
poc temps després, a Praga, el 2 de febrer de 1890, dirigida pel
mateix autor. Amb aquesta simfonia Dvorak sembla haver volgut
trencar amb un nucli del seu opus caracteritzat per la densitat i el
dramatisme {Simfonia núm. 7, oratori Santa Ludmilla, cantata La
promesa de l'espectre) per retornar a la recerca de la placidesa vital.
La 'Vuitena retroba el goig per l'atmosfera alegre i assossegada,
pel gust de la natura i de les petites coses d'una quotidianitat amable,
d'acord amb la forma en què es desenvolupava aleshores la seva
idíl·lica existència al poblet de Vysoka. Aquesta composició sin¬
tonitza amb una altra, escrita poc temps després, significativament
titulada A la naturalesa.
Hom ha qualificat justament la Vuitena com la «Pastoral» de
Dvorak, en una línia argumentai d'una coherència prou explícita.
Tot s'esdevé, tant en els temps lents com en els ràpids, amb una
quasi total absència de dramatisme, amb un tractament instrumental
transparent i amb una inventiva temàtica que en alguns casos ens
remet a la millor tradició del món eslau.

L'«Allegro con brio» inicial comença amb una cantilena a la part
mitja de la corda, amb acusat protagonisme dels violoncels, me¬
lodia que jugarà un paper cabdal en el desenrotllament del mo¬
viment. Una modulació posterior dóna entrada a una melodia
animada servida per la flauta, que esdevé el tema de l'exposició.
El ràpid crescendo en el qual es perceben uns tocs de metall
condueix a la resposta temàtica de les cordes greus. El joc de
desenrotllament i diàleg temàtic mena a un clima d'alegria,
d'exaltació continguda i de pau espiritualitzada, amb repeticions
textuals dels temes ornamentats i elaborats instrumentalment amb
sàvies combinacions de la flauta -instrument molt important en



aquesta simfonia, pel seu caràcter pastoril- i la corda, d'una ex¬
traordinaria bellesa.

L'«Adagio» s'obre amb uns compassos sobre la corda que reme¬
ten pràcticament a un breu coral, de considerable efecte. Tot seguit
s'estableix un diàleg amorós entre les flautes, que eleven un motiu
serè. Posteriorment apareix un deliciós ritme de dansa elegant i
senyorivola, que deixa pas a una nova melodia de la flauta. El clima
d'alegre dolçor es transforma, cap a mig moviment, en una
solemnitat cavalleresca, de la mà d'una suggestiva marxa lenta sobre
el metall. Un cert alè de dramatisme sorgeix amb la reaparició del
tema del coral inicial, transformat en doloroses queixes de les
trompes i la corda, en allò que hom ha volgut veure una certa in¬
fluència de Txaikovski. Però a la fi torna el moviment de dansa,
servit pels violins, per posar una fi serena i amable a aquest elegant
moviment.

L'-Allegretto grazioso» és una deliciosa i curta plana, en forma de
«Scherzo», segons el tradicional esquema ABA. La part A porta el
segell indiscutible de les Danses hongareses de Brahms, mentre que
la B se centra en una senzilla melodia popular cantada per l'oboè.
El retorn de la part A porta novament la dansa intensificada i amb
un canvi de ritme.

Una arcaïtzant crida de la trompeta en forma de fanfara marca l'inici
d'aquest moviment. Després d'uns retrunys sords del timbal, els
violoncels exposen la càlida i vibrant melodia que es desenrot¬
llarà en forma de variacions, agrupades en dues parts separades
per un episodi central. El primer grup és caracteritzat per una at¬
mosfera solemne i alegre, culminada en una breu i vertiginosa
bacanal, en la qual reapareix el tema de la crida. La segona sèrie
de variacions és sensiblement diferent de la primera. És més
melòdica i elegiaca i valora més els timbres aïllats. Tot plegat atorga
al moviment un esperit rapsòdic, presidit per un clima amable i
lluminós; optimista però no pas exultant. És una pàgina orquestral
d'un gran equilibri, d'un mestratge absolut i d'una bellesa rotunda.
Hi ha una difícil conjunció entre profunditat i lleugeresa, rigor i
gust popular. Per això la Vuitena de Dvorák ha estat justament
considerada com un dels moments més autènticament grans de
tot el conjunt de la seva obra.

Jaume Comellas



 



Shéhérazade

Asie
Asie, Asie, Asie
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice.
En sa forêt tout emplie de mystère,.,
Asie, je voudrais m'en aller avec la goélette
Qui se berce soir dans le port
Mystérieuse et solitaire.
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d'or.

Je voudrais m'en aller vers des îles de fleurs,
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.

Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l'air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires;
Je voudrais voir des yeux sombres d'amour
Et des prunelles brillantes de joie,
En des peaux jaunes comme des oranges;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche;
Je voudrais voir de vrais marchands aux regards louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Je voudrais voir la Perse, et l'Inde, et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines.
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté;
Je voudrais m'attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin,
Avec un personnage au milieu d'un verger;
Je voudrais voir des assassins souriant
Du bourreau qui coupe un cou d'innocent



Avec son grand sabre courbé d'Orient,
Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de haine...

Et puis m'en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves,
En élevant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu'à mes lèvres
Pour interroiupre le conte avec art...

La flûte enchantée
L'ombre est douce et mon maître dort
Coiffé d'un bonnet conique de soie,
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.

Mais moi, je suis éveillée encore
Et j'écoute au dehors
Une chanson de flûte où s'épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie...
Un air tour à tour langoureux ou frivole.
Que mon amoureux chéri joue.
Et quand je m'approche de la croisée
Il me semble que chaque note s'envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

L'indifférent
Tes yeux sont doux comme ceux d'une fille,
Jeune étranger.
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encore de ligne.

Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse.
Entre! Et que mon vin te réconforte...

Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t'éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce,
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse...

Tristan Kiingsor



 



Prélude à l'après-midi
d'un f a u ne

Harry Halbreich ha dicho, en referencia al Prélude à l'après-midi
d'un faune, que contiene «...diez minutos geniales que han abierto
las puertas de la música moderna». Se trata de una afirmación muy
categórica y, en este sentido, no indiscutible, si tenemos en cuenta
los caminos vidriosos que siguió la música después de Debussy.
Retenemos especialmente de esta definición el adjetivo genial, tan
evidente, atribuido a la partitura.
Claude Debussy (1862-1918) la compuso entre 1892 y 1894, en

pleno proceso de creación de Felléas et Mélisande-, y se estrenó
el 22 de diciembre del mismo año en la Sociedad General de Música

de París, bajo la dirección de Gustave Doret, con gran éxito.
La obra había sido concebida como un tríptico, a partir del poe¬
ma de Mallarmé Preludios, interludios y paráfrasis final para la
siesta de un fauno. Por su parte, el poeta se inspiró en un cua¬
dro de Boucher, expuesto en la National Gallery de Londres. El
compositor la definió como «...una ilustración muy libre del bello
poema de Stéphane Mallarmé, que de ninguna manera pretende
ser una síntesis de éste sino que más bien describe los decora¬
dos sucesivos a través de los cuales se mueven los deseos y los
sueños del fauno durante la siesta. Después, cansado de perseguir
la huida temerosa de las ninfas y de las náyades, se deja vencer

por una somnolencia embriagadora, llena de sueños finalmente
realizados, de posesión total, en la naturaleza universal».
Las palabras de Debussy son de una claridad explícita incontestable.
El compositor rehusó el concepto de música descriptiva en be¬
neficio de una idea de recreación personal de las sugestiones que
el poema de Mallarmé le había brindado.
El poeta temía que Debussy fuera incapaz de reproducir en el plano
musical lo que su poema expresaba tan claramente. Concluida la
obra, quedó no obstante admirado por los resultados alcanzados
por el músico, a quien dedicó la famosa cuarteta: «Sylvain d'halaine
prémiére - Si sa flûte a réussi - Ouïs toute la lumière -Qu'y soufflera
Debussy».
Sobre todo deberíamos hablar de música «atmosférica», de su

capacidad de creación -que no de descripción- de climas oníricos



y de exposición de
imágenes vivenciales
metaterrenales, rotun¬
damente abiertas y

subjetivas, de una
inmaterialidad única,
sólo capaz de ser

captada por el espíri¬
tu del compositor a

partir de la percepción
del poema. Es una
música que sugiere
pero nunca define,
dibuja o impone. Y
que abre puertas
sonoras, las cuales
conducen
sucesivamente a

Claude Debussy (1862-1918)^
nuevas imágenes

inesperables.
El sonido de la flauta, arropado por una completa sección de
madera, cuerda y címbalos antiguos, preside un discurso de una

transparencia y luminosidad sonoras irreales y de inequívocas
reminiscencias mágicas. La flauta no posee «responsabilidades»
concertantes, sino que emerge de la orquesta, se funde y reapa¬
rece. No dialoga sino que actúa, en forma de soliloquios, muy li¬
bremente y al mismo tiempo fundida en el paisaje sonoro que le
ofrece el conjunto instrumental, en diversas figuras camerísticas
y con un predominio acusado de los instrumentos de madera.
Obra grande a pesar de su brevedad, auténtico poema musical en
el sentido más abierto de la expresión, constituye, con La Mer, la
composición orquestal más conocida de Debussy, unánimemen¬
te celebrada tanto por los expertos rigurosos como per el público.



Shéhérazade

La estética oriental dejó un impacto profundo en los intelectua¬
les franceses, con motivo del impacto que causó la exhibición
espectacular de este dominio, en la Exposición Universal de Pa¬
rís de 1889. Poetas, músicos y artistas plásticos acusaron de for¬
ma muy clara la energía creadora que descubrieron y también
fueron influidos -com mayor o menor intensidad o, también,con
mayor o menor consecuencia- por este descubrimiento y dejaron
huellas tangibles del efecto que produjo en su sensibilidad.
Maurice Ravel (1875-1937) trató el tema del famoso cuento oriental
Shéhérazade en una temprana composición instrumental, de 1897,
estrenada el 1899, que pasó desapercibida. El compositor sólo tenia
22 años. La reincidencia tuvo por causa la lectura del poema del
mismo nombre de Tristan Klingsor, pseudónimo, de claras con¬
notaciones wagnerianas, del poeta Tristan Léctére. La obra fue
escrita en 1903.
Ravel escogió las tres poesías menos musicales de la colección,
«Asie», «La flûte enchantée» y «L'indifférent». Parece que tuvo más
interés en ser fiel al ritmo interno de estas poesías que al sentido
literal de sus palabras. Este hecho queda bien reflejado en la
partitura. Con un protagonismo fundamental de la voz, la obra
ofrece un universo muy rico en matices expresivos, basados no
tanto en un discurso melódico elaborado como en una sucesión

de modulaciones y de pequeñas células temáticas que aparecen

y desaparecen, se funden con el cuerpo instrumental y crean
texturas y tensiones, unas veces fugaces y a menudo no despro¬
vistas de cierto dramatismo.

La presencia del orientalismo es más patente al principio, espe¬
cialmente en la presentación orquestal, y se diluye progresivamente,
en parte a causa del ya aludido protagonismo vocal. En el primer
movimiento, «Asie», más extenso, la voz expone el deseo de visi¬
tar Oriente y la orquesta aparece muy rica, con un juego iridis¬
cente de las cuerdas y efectos de la percusión, mientras la can¬
tante expresa su afán de conocer Persia, la India y, después. China.
El segundo movimiento, «La flûte enchantée», és más intimo y

presenta una esclava que canta mientras su señor duerme, al mismo
tiempo que escucha a la amante que toca la flauta. Finalmente,



«L'indifférent» muestra un gracioso cuadro en el cual un bello
muchacho pasa por delante de la casa de la doncella, cantando
en un idioma bello pero desconocido. El muchacho se aleja y la
doncella queda sola con su melancolía.
Música absolutamente impresionista, sobre la que se cierne, a veces,
una leve sombra wagneriana, exige del oyente una especial
predisposición para penetrar en la magia de este todo que es una
rítmica musical muy peculiar y unos rasgos descriptivos, más latentes
que absolutamente explícitos, y en cualquier caso muy sugesti¬
vos.



Sinfonía núm. 8

Antonín Dvorák (1841-1904) es considerado, con toda justicia, como
el creador de la sinfonía checa. Sus nueve obras de esta forma
abonan la afirmación y le conceden el beneficio de una muy alta
consideración en la historia de la música. Su obra es esencialmente
nacional, aunque acuse más que otros de sus compatriotas (Sme-
tana ojanácek) la influencia germánica, particularmente a través
de Brahms, un hecho que confiere a su obra un cierto carácter ecléctico,
como sucede con Tchaikowsky respecto de Rusia.
La Sinfonia núm. 8 fue compuesta durante el otoño de 1889 y
estrenada el 2 de febrero de 1890, en Praga, bajo la direccción
del compositor. Con ella, Dvorák parece querer salir del núcleo
de su obra caracterizado por la densidad y el dramatismo {Séptima
Sinfonía, oratorio Santa Ludmila o cantata La promesa del es¬

pectro) para volver a la búsqueda de la placidez vital. La Octava
reencuentra el goce de la atmósfera alegre y tranquila, el gusto
por la naturaleza y las pequeñas cosas de una cotidianeidad amable,
de acuerdo con el género de vida casi idílica que llevaba el com¬

positor en aquella época en el pequeño pueblo de Vysoka. Esta
composición sintoniza con otra, escrita poco tiempo después,
significativamente titulada A la naturaleza.
Se ha caracterizado, acertadamente, la Octava como la «Pastoral»
de Dvorák, en una línea argumentai de una coherencia suficien¬
temente explícita. Todo sucede, tanto en los movimientos rápi¬
dos como en los lentos, con una ausencia casi total de dramatismo,
con un tratamiento instrumental deliberadamente transparente y
con una inventiva temática que, en algunos casos, nos remite a
la mejor tradición del mundo eslavo.
El «Allegro con brio» inicial comienza con una cantilena en la región
central de la cuerda, con acusado protagonismo de los violonce¬
los, una melodía que tendrá un papel importante en el desarrollo
del movimiento. Una modulación posterior deja paso a una melodía
animada, servida por la flauta, que se convierte en tema de la
exposición. Un rápido crescendo (con unos toques de metal)
conduce a la respuesta temática de las cuerdas graves. El juego
de desarrollo y diálogo temático conduce a un clima de alegría,
de exaltación contenida y de paz espiritualizada, con repeticio¬
nes textuales de los temas ornamentados y elaborados instru-



mentalmente con ingeniosauS combinaciones de la flauta (instru¬
mento muy importante en la sinfonía, por su carácter pastoral) y
la cuerda, de extraordinaria belleza.
El «Adagio» se abre con unos compases sobre la cuerda, que re¬
miten prácticamente a un breve coral, de considerable efecto.
Enseguida se establece un diálogo amoroso entre las flautas, que
elevan un motivo sereno, la cuerda y la madera grave. Después
aparece un delicioso ritmo de danza, elegante y señorial, que da
paso a una nueva melodía de la flauta. El clima de alegre dulzura
se transforma, hacia la mitad del movimiento, en una solemnidad
caballeresca, en una sugestiva marcha lenta sobre el metal. Un cieño
hálito de dramatismo surge con la reaparición del tema de coral inicial,
transformado en dolorosas quejas de la trompa y de las cuerdas. Pero
finalmente retorna el movimiento de danza en los violines, para fi¬
nalizar, de manera serena y amable, el movimiento.
El «Allegretto grazioso» es una página breve y deliciosa, en forma
de «Scherzo», según el tradicional esquema ABA. La parte A tiene
el sello inconfundible de las Danzas húngaras de Brahms,
mientras que la B se centra en una sencilla melodía popular can¬
tada por el oboe. La reexposícíón de la paite A, introduce de nuevo
la danza, intensificada y con un cambio de ritmo.
Una arcaizante llamada de la trompeta, en forma de fanfarria, marca
el inicio del cuarto movimiento. Después de unos golpes sordos
del timbal, los violoncelos exponen la cálida y vibrante melodía
que se desarrolla en forma de variaciones, agrupadas en dos partes
separadas por un episodio central. El primer grupo se caracteriza
por una atmósfera al mismo tiempo solemne y alegre, que culmi¬
na en una breve y vertiginosa bacanal, en la que reaparece el tema
de la llamada. La segunda serie de variaciones difiere sensible¬
mente de la primera. Es más melódica y elegiaca y pone en valor
en mayor grado los timbres aislados. Todo ello confiere al
movimiento un espíritu rapsódico, presidido por un clima amable
y también luminoso; vital pero no desbordado; optimista pero no
exultante. Es una página orquestal de gran equilibrio, de una
maestría absoluta y de una rotunda belleza. Presenta una difícil
conjunción de profundidad y ligereza, de rigor y gusto popular,
de alegría y serenidad. Por ello la Octava de Dvorák ha sido
considerada como uno de los momentos más auténticamente

grandes del conjunto de la obra del compositor.
Jaume Comellas



 



Discografia

Claude Debussy
Prélude à l'après-midi d'un faune

Ernest Ansermet. Suisse Romande. Decca.

Daniel Barenboim. Orquestra de Paris. Deutsche Grammophon.
Serge Baudo. Filharmònica Txeca. Supraphon.
Leonard Bernstein. Filharmònica de Nova York. Columbia.
Pierre Boulez. New Philharmonia. CBS.

Charles Dutoit. Simfònica de Montreal. Decca.

Jean Fournet. Concertgebouw d'Amsterdam. Philips.
Bernard Haitink. Concertgebouw d'Amsterdam. Philips.
Armin Jordan. Suisse Romande. Erato.
Herbert von Karajan. Filharmònica de Berlín. Deutsche Gram¬
mophon.
Jean Martinon. Nacional de l'ORTF. EMI.
Pierre Monteux. Simfònica de Londres. Decca.

Charles Munch. Simfònica de Boston. RCA.

Michel Plasson. Capitol de Toulouse. EMI.
André Previn. Simfònica de Londres. EMI.

Leonard Slatkin. Simfònica de Saint Louis. Telare.

Georg Solti. Simfònica de Chicago. Decca.
levgueni Svetlanov. Simfònica de la Ràdio de l'URSS. Zafiro.
Michael Tilson Thomas. Simfònica de Boston. Sony.
Yan-Pascal Tortelier. Ulster Orchestra. Chandos.

Maurice Ravel
Shéhérazade

Arleen Auger. Libor Pesek. Philharmonia. "Virgin.
Janet Baker. John Barbirolli. New Philharmonia. EMI.
Régine Crespin. Ernest Ansermet. Suisse Romande. Decca.
Maria Ewing. Simon Rattle. Simfònica de Birmingham. EMI.
Linda Finnie. Yan-Pascal Tortelier. Ulster Orchestra. Chandos.

Marilyn Home. Leonard Bernstein. Nacional de França. CBS.
Jessye Norman. Colin Davis. Simfònica de Londres. Philips.
Gisella Pasino. Hans-Martin Schneidt. Simfònica de la Ràdio de



Berlín. Capriccio.
Margaret Price. Claudio Abbaclo. Simfònica de Londres. Deutsche
Grammophon.
Federica von Stade. Seiji Ozawa. Simfònica de Boston. CBS.
Jennie Tourel. Leonard Bernstein. Filharmònica de Nova York. CBS.

Antonín Dvorák
Simfonia núm. 8, en sol major, op. 88

Jiri Belohlavek. Filharmònica Txeca. Chandos.
Myung-Whun Chung. Simfònica de Gòteborg. BIS.
Colin Davis. Concertgebouw d'Amsterdam. Philips.
Christoph von Dohnanyi. Orquestra de Cleveland. Decca.
Cario Maria Giulini. Concertgebouw d'Amsterdam. Sony.
Eliahu Inbal. Philharmonia. Teldec.
Neeme Jarvi. Scottish National.- Chandos.
Herbert von Karajan. Filharmònica de Berlin. EMI.
Istvan Kertesz. Simfònica de Londres. Decca.
Zdenek Kosler. Filharmònica Eslovaca. Zafiro.
Rafael Kubelik. Filharmònica de Berlín. Deutsche Grammophon.
Charles Mackerras. Filharmònica d'Hamburg. Nonesuch.
Neville Marriner. Academy of St. Martin in-the-Fields. Capriccio.
Zubin Mehta. Filharmònica de Los Angeles. Decca.
Vaclav Neumann. Filharmònica Txeca. Quin.
Libor Pesek. Royal Liverpool Philharmonic. Virgin.
André Previn. Filharmònica de Los Angeles. Telare
Mstislav Rostropovitx. London Philharmonic. EMI.
"Wolfgang Sawallisch. Philadelphia Orquestra. EMI.
Vaclav Talich. Filharmònica Txeca. Supraphon.

Biografies i discografia: Pau Nadal



 



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. Edició i publicitat: ^Irt-Co/2ooo

Disseny: Hernando Asociados



FUNDACIÓ
GKAN TFATRE D FL

LICEU

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

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

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

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

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

projectes.
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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

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 Líric

Francesca Roig, Bradley Williams, Josep Ruiz, Marcello Lippi,
Fernando Relaza, Giancarlo Tosi

Enrique Ricci, piano

Dilluns, 8 de febrer, 20 h., funció núm. 58

Ballet de l'Òpera de París
Director de dansa Patrick Dupond

La Bayadère
Música Ludwig Minkus

Director d'orquestra Vello Pâhn
Coreografia Rudolf Nureiev

Escenografia Ezio Frigerio
Vestuari Franca Squarciapino

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Dilluns, 15 de febrer, 21 h., funció núm. 60, torn E
Dimarts, 16 de febrer, 21 h,, funció núm. 61, torn A

Dimecres, 17 de febrer, 21 h., funció núm. 62, torn D
Dijous, 18 de febrer, 21 h., funció núm. 63, torn B

Divendres, 19 de febrer, 21 h., funció núm. 64, torn C
Dissabte, 20 de febrer, a les 17 h., funció núm. 65, torn T

Soirée Jerome Bobbins
Coreografia

Jerome Robbins

In the night
Música: Frederic Chopin; Vestuari: Antony Dowell

Dances at a gathering
Música Frederic Chopin; Vestuari: Joe Eula

En sol
Música (enregistrada): Maurice Ravel

Henri Barda, pianista

Dimarts, 23 de febrer, 21 h., funció núm. 66, torn A
Divendres, 24 de febrer, 21 h., funció núm. 67, torn D
Divendres, 25 de febrer, 21 h., funció núm. 68, torn B
Divendres, 26 de febrer, 21 h., funció núm. 69, torn E
Divendres, 27 de febrer, 17 h., funció núm. 70, torn T

Divendres, 27 de febrer, 21,30 h., funció núm. 71, torn C
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