
 



GRAN TEATRE DEL LICEU

Temporada 1992-93

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Ministerio de Cultura
Diputació de Barcelona

Societat del Gran Teatre del Liceu



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

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

lextraordinAria nitidesa dtmat- Perquè la clau de la perfecció
ge dels nostres televisors i ví- resideix, precisament, en estar

deos. Ni amb la puresa i qualitat cada vegada més A prop. CaDA ve¬
de so dels nostres equips dalta gada més a prop de la perfecció

fidelitat. en imatge i so.

CiD PIONEER'
The Art of Entertainment



Orquestra Simfònica
i Cor del

rran Teatre del Liceu

Divendres, 26 de març, 21 h., funció núm. 77, torn C



En harmonia amb
el Liceu.

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
serci al Gran Teatre

del Liceu.

ÊBERÊJkt



Programa

Schicksalslied fur Chor unci
Orchester

Langsam unci sehnsuchtsvoll
Allegro
Adagio

Wesendonck Lieder

Der Engel
Stehe Still
Im Treibhaus
Schmerzen
Trdiime

Solista
Gundula Janowitz, soprano

11

Johannes Brahms Concert per a violí, violoncel i
orquestra, en la menor,
op. 102 (Doble concert)

Allegro
Andante
Vivace non troppo
Poco meno allegro

Solistes
Gerard Claret, violí

Lluís Claret, violoncel

Director d'orquestra
Uwe Mund

Director del cor

Romano Gandolfi

Subdirector del cor

Andrés Mâspero

Violí concertino Jaume Francesch

Johannes Brahms
(1833-1897)

Richard Wagner
(1813-1883)

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
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Gundula Janowitz
Gundula Janowitz va néixer a Berlín, encara que és d'origen austríac,
i féu els estudis musicals al Conservatori de Graz, a Àustria, amb
H. Tony. L'any 1959 fou contractada per Herbert von Karajan per
actuar a la Staatsoper de Viena, teatre en el qual ha actuat durant
molts anys i en un gran nombre de representacions. El 1966
s'incorporà també a l'Òpera de Berlín. Així mateix ha estat invitada
a totes les grans Òperes del món: Metropolitan de Nova York, La
Scala de Milà, Colón de Buenos Aires, Covent Garden de Londres,
Òpera de París, etc. i també als festivals més importants: Bayreuth,
Salzburg, Glyndebourne, Ais de Provença, Orange, Edimburg, etc.
És considerada com una de les grans intèrprets de Mozart i de
Strauss. El Lied és una de les seves grans passions: des del 1970
ha donat més de 300 recitals de Lied en els centres musicals més
prestigiosos del món.
L'any 1969 fou nomenada Kammersàngerin d'Àustria i el 1974 ho
fou de Berlín. Des de 1981 és Membre d'Honor de la Staatsoper
de Viena. Els anys 1990 i 1991 fou directora de l'Òpera de Graz.
El seu nom apareix en nombrosos enregistraments d'òperes i
concerts, gravacions en les quals figuren com a directors els més
famosos del nostre temps: Bóhm, Karajan, Knappertsbusch,
Klemperer, Szell, Bernstein, etc. Els seus enregistraments de Lieder
de Schubert li han proporcionat en dues ocasions el Primer Premi
del Disc Alemany.
Gundula Janowitz ha interpretat en aquest Gran Teatre del Liceu
Elisabeth de Tannhauser (1982-85) i Rosalinde de Die Fledennaus
(1983-84).



 



Gerard Claret

Gerard Claret va néixer a Andorra la Vella el 1951. A Barcelona,
marcaren la seva trajectòria els mestres Joan Massià i Enric Casals.
Més tard, a Brussel·les, becat per les Fundacions Castellhlanch i
March, es perfeccionà amb León Ara. Cal destacar els seus contactes
posteriors amb Gyòrgy Sebok. Durant la seva estada a la capital
belga fou nomenat professor-assistent de violí i de música de cambra
del Conservatori Reial. Llorejat al Concurs Tenuto de la Ràdiote-
levisió belga, guanyà també una Medalla al Concurs Internacional
Maria Canals de Barcelona.
Com a solista, ha estat invitat per orquestres d'Espanya, Erança,
Bèlgica, Holanda, Txecoslovàquia i Turquia, on va ser seleccionat
per la UER en un concert retransmès a tot Europa. Cal esmentar
també les actuacions a Itàlia, Alemanya, Suïssa, Portugal, Anglaterra.
Hongria i l'antiga URSS. L'any 1986 actuà com a solista amb
l'Orquestra Simfònica de Moscou. Ha estat dirigit per directors com
Antoni Ros-Marbà, Jacques Mercier, Rudolf Barshai, Peter Maag i
Veronika Dudarova, entre altres.
El seu profund interès pedagògic l'ha incitat sempre a fer compatible
el contacte amb el públic i les activitats pedagògiques. És professor
de l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals i el 1985 col·laborà en el
Curs Internacional Manuel de Falla de Granada.
L'any 1981, amb Albert Giménez Attenelle i Lluís Claret, creà l'Escola
de Música de Barcelona i el Curs Internacional de Música de Vic;
el mateix any formà amb aquests dos intèrprets el Trio de Barcelona.



 



Lluís Claret

Nascut a Andorra el 1951, inicià els estudis musicals al Principat.
Posteriorment, a Barcelona, treballà sota la direcció d'Enric Casals,
germà de Pau, el qual esdevingué durant anys el conseller més
important per a la seva formació musical. Paral·lelament estudià
a Roma i a París amb Radu Aldulescu i amplià els seus coneixements
als Estats Units, a Bloomington, amb Eva Janzer i Gyórgy Sebók.
Després d'obtenir els Primers Premis en els Concursos Internacionals
de Bolonya (1975), Pau Casals (1976) i I Concurs Mstislav
Rostropòvitx (1977), la seva carrera es projecta arreu del món,
convidat per orquestres com la National Symphony de 'Washington,
la Filharmònica de Moscou, la Nacional de França, l'English
Chamber Orchestra, la Philharmonia Hungarica, la Filharmònica
Txeca, etc., tot actuant sota la direcció de Mstislav Rostropòvitx,
Pierre Boulez, Karl Münchinger, Dimitri Kitaienko, Witold
Lutoslawski, George Malcolm i 'Václav Neumann.
El seu repertori inclou obres des de Bach fins als contemporanis
(Boulez, Dutilleux, Lutosla·wski, Xenakis, Guinjoan, flalffter, etc.).
Té una àmplia discografia i actualment està preparant nous

enregistraments per a Auvidis.
L'any 1988 va ser convidat al I Congrés Mundial de violoncel·listes
a 'Washington i el 1990 va formar part del jurat del Concurs
Rostropòvitx. Des de 1990 és convidat regularment al Banff Center
for the Arts a Canadà. Ha presidit el Jurat del Premi Internacional
de Música Pau Casals, Olimpíada Cultural Barcelona 1992.
Actualment és professor de violoncel de l'Institut Andorrà d'Estudis
Musicals, de l'Escola de Música de Barcelona i del Conservatori
Nacional de la Regió de Tolosa de Llenguadoc. Des de 1981,
juntament amb el violinista Gerard Claret i el pianista Albert G.
Attenelle, és membre del Trio de Barcelona.



 



Romano Gandolfi

Es diplomà 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 maschera, Don
Carió) per a Deutsche Grammophon, i amb Riccardo Muti {Emani)
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 Ereni, 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 Univesitat 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.



 



U w e M u n d

Va néixer a Viena i als 14 anys donà el seu primer concert de piano,
instrument en el qual es diploma al Conservatori de Linz. A la
Universitat de Viena cursà germàniques, direcció, composició i
piano. Als 20 anys, fou nomenat Director dels Petits Cantors de
Viena. Durant el 1963 fou mestre repetidor de Herbert von Kara¬
jan a l'Òpera de Viena i, després, mestre assistent als Festivals de
Salzburg i Bayreuth. Ha dirigit a l'Òpera de Viena, Òpera de Pa¬
rís i altres teatres importants.
En aquest Gran Teatre del Liceu debutà la temporada 1982-83 amb
Die Walküre. Posteriorment hi ha dirigit: Wozzeck, Der Rosen-
kavalier, Moses und Aron, La clemenza di Tito, Un ballo in
maschera, La Gioconda, Parsifal, Salome, Die Meistersinger von

Nilrnberg, Elektra, Simon Boccanegra, Capriccio, Die Zauberflote,
Idomeneo, La Traviata i Lohengrin. Des de juliol de 1987 és Director
de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Compagina
la seva activitat en aquest Gran Teatre amb actuacions a diversos
teatres d'òpera i sales de concert del món: Salzburg, Bratislava,
Viena, Tôkyô, San Francisco, etc.



 



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 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 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 Schònberg. 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 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 Lucrezia 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
la 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.



 



Wagner i Brahms:
dos rius d'una mateixa

font

Avui és molt normal fer un programa amb obres de Wagner i
Brahms, però no fa pas massa anys que això hauria estat una cosa

impensable. És proverbial l'amistat que els dos compositors es

professaren i, a més de proverbial, és totalment falsa. Avui dia està
clar que fou més un muntatge dels seus amics i admiradors que
d'ells mateixos, sobretot per part de Brahms. Ell mateix confessà
que hauria estat el primer dels wagnerians si la gent li ho hagués
deixat ser... Un exemple: el febrer de 1875 dirigí a Viena el seu

Rèquiem alemany, la vigília, a la mateixa sala, va tenir lloc un
concert amb obres de Wagner. El crític més famós del moment,
Hanslick, no va desaprofitar l'ocasió per establir comparacions,
amb un clar avantatge a favor de Brahms, i amb gran indignació
per part dels wagnerians. Són anècdotes com aquestes, les que
crearen la idea d'una aferrissada enemistat.

L'origen rau probablement en el famós manifest que va promoure
Brahms el març de I860 (tenia llavors 29 anys) contra els postulats
de la «Música de l'Avenir» de l'anomenada Nova Escola Alemanya
(Wagner i Liszt n'eren els principals apòstols). La protesta fou
motivada per la posició de la revista «Neue Zeitschrift für Musik»,
fundada el 1834 per Schumann amb el propòsit de lluitar contra
els «filisteus», i que l'any 1854 passà a mans de Paul Brendel, el
qual es convertí aviat en un gran defensor dels «nous alemanys»,
fins arribar a proclamar que tots els compositors de vàlua
combregaven amb aquesta doctrina. Brahms s'indignà i promogué
un escrit de protesta, que finalment fou redactat pel seu gran amic,
el violinista Joachim, juntament amb el director Bernhardt Scholz.
Brahms atacava sobretot Liszt i volia excloure de l'article els noms

de Wagner i Berlioz, però Joachim no li féu cas i publicà el manifest
a l'«Eco» de Berlín.

Qui s'indignà molt -quasi l'únic- fou Liszt, que no perdonà l'atac
de Brahms: mai no va tocar una sola obra d'ell i prohibí als seus
deixebles que les estudiessin; i comprovà, consternat, que tocaven
moltes més obres de Brahms que no d'ell mateix. (Malgrat l'antipatia



mútua, sempre que es trobaren mantingueren unes relacions
correctes. Liszt, fins i tot, li regalà una vegada un portacigarretes
de plata).
En general, tot el món musical més aviat es rigué dels joves
hamburguesos. Es podia dir ciue Brahms en fou la víctima principal,
ja que aquest silenci, ratllant el ridícul, l'afectà molt. Es prometé
que mai més no es deixaria portar pels seus impulsos, i ho féu
tant en la seva conducta com en la seva música, que probablement
hauria estat molt diferent si no hagués sofert aquesta crisi i hagués
deixat volar més la imaginació que reflecteixen les seves prime¬
res obres.

Wagner callà i ignorà l'atac. Però posteriorment, sempre que pogué,
aprofità qualsevol ocasió per proferir crítiques contra Brahms, sovint
molt cruels i càustiques. El criticà molt, per exemple, en els seus
llibres Sobre la direcció i Sobre versificar i compondre, amb atacs
dirigits menys a la seva música, com era habitual en ell (la trobava
passiva i poc enèrgica: «La importància de Brahms rau en el fet
que és un compositor que no vol crear efectes cridaners»), que a
la seva actitud, per «no haver fet callar opoitunament els atacs idiotes
dels portaveus crítico-literaris del seu mateix partit contra ell i pei¬
no haver encaminat adequadament les seves calúmnies personals
contra el mestre». Evidentment, Brahms mai no tingué «el seu partit»,
i es limità a envoltar-se de la gent que li resultava agradable.
Es conegueren a Viena l'any 1862. Wagner tenia 47 anys i Brahms
31. Aquest es trobava a Viena temptejant les possibilitats d'establir-
s'hi definitivament i Wagner, que estava acabant Els mestres
cantaires, preparava uns concerts amb obres seves al Teatre An
der Wien. Brahms donà tres concerts, amb gran èxit. Wagner hi
assistí, i Brahms també ho féu als de Wagner. Després de sentir
fragments de L'Or del Rhin, La Valquíria i Els mestres cantaires,
Brahms ho explicà al seu amic Joachim, tot expressant «la seva
admiració, la seva estima i el seu respecte pels dots prodigiosos
del músic i per les composicions que estava en situació de jutjar».
I li digué: «Potser em tractaràs de wagnerià, però això es deu
principalment a l'esperit de contradicció que no pot deixar d'excitar
un home sensible davant la increïble lleugeresa amb la qual parlen
d'ell els músics vienesos».
El concert de Brahms que escoltà Wagner incloïa la Sonata en fa



menor i alguns Lieder.
Després del concert es
trobaren a casa de

Tausig, on Brahms
continuà l'audició,
especialment amb obres
de Bach. Wagner li
demanà que toqués les
seves Variacions sobre

un tema de Handel i

quedà molt impres¬
sionat. Després digué
que «això prova el que
encara es pot fer amb
les velles fórmules, quan
són en mans d'algú que

sap com s'han de
tractar».

Es curiosa la versió que
dóna d'aquest primer
encontre en la seva

autobiografia (La meva
vida) que, com és sa¬

but, és una obra mestra
de cinisme, de simulació
i de l'art de la ter¬

giversació; Wagner està
preparant els concerts i Johannes Brahms. Dibuix de Willy Beckcrath.
necessita gent que li
copiï les partitures. Cornelius, Tausig i Weisheimer s'hi presten. I
escriu Wagner: «Tausig em digué que Brahms, "un bon noi", segons
deia, també volia participar en aquella feina, tot i la celebritat que
ja tenia. Li va correspondre el lot de Els mestres cantaires. Es mostrà
summament modest i servicial, però de caràcter apocat; passava

quasi sempre desapercebut en les nostres reunions» (Aquesta és
l'única vegada que menciona Brahms en tot l'extens volum).
Brahms s'interessà sempre per la música de Wagner. Quan a l'Òpera
de Viena es donava algun dels seus drames musicals, assistia no



solament a totes les representacions, sinó també a molts assaigs.
I viatjà sovint a altres ciutats per assistir a alguna representació
que li interessava. Amb l'excepció de Tristany, que no arribà a
entendre mai («si miro això al matí, estic de malhumor la resta del
dia», deia). Hanslick va escriure que la comprensió de Brahms de
les partitures de Wagner era més profunda que la de qualsevol
altre, llevat del mateix Wagner, i que sovint l'havia sentit defensar-
lo contra crítiques hostils. Quan un dia Heuberger comentava en
una reunió que Wagner era el culpable de la confusió mental que

regnava entre la joventut, Brahms li digué: «Bestieses! Ho fa el
Wagner incomprès. Són els qui no saben comprendre el veritable
Wagner els qui es deixen portar pel mal camí. Wagner és un dels
caps més clars que mai hagi existit».
Al crític musical Richard Specht, biògraf de Brahms, li digué un
dia: «Em creu tan curt de gambals per no poder quedar també encisat
per l'alegria i la grandesa de Els mestres cantairest O tan fals com

per amagar la meva opinió que considero un parell de compassos

d'aquesta obra més valuosos que totes les òperes que s'han escrit
després?»
Si sempre defensà el músic, mai no ocultà, en canvi, la seva antipatia
per la personalitat humana de Wagner; i, fins i tot, va arribar a
dites malicioses que fins els seus amics deploraven. I probablement
la seva manca de reacció a les crítiques continuades i sovint molt
càustiques de Wagner encara enfurismava més aquest. Una vegada
que li explicaren un comentari especialment àcid de Wagner,
Brahms comentà: «Déu meu! Wagner, honorat i triomfant, ocupa
quasi tota la carretera. Com puc jo, que vaig per un camí modest,
ser una interferència o una molèstia? Per què no em pot deixar
en pau, ja que no és probable que topem?»
Quan, durant un assaig coral, anunciaren a Brahms que Wagner
acabava de morir, suspengué immediatament l'assaig i digué: «Ha
mort un mestre. Avui és impossible cantar».
El que no hem de creure és que Wagner, que, corn deia Brahms,
tenia un cap molt clar, malgrat les seves crítiques, no sabés
reconèixer interiorment el mèrit de la música de Brahms, de la
qual tenia un coneixement suficient per poder jutjar-la amb
coneixement de causa. Ho il·lustra un fet significatiu: Brahms fou,
sense saber-ho, la causa de la ruptura entre Wagner i Nietszche,



el seu gran amic. Ell mateix ho explicà uns anys després a Wilhelm
Kienzl: «Nietszche va tornar a venir a veure'm a Bayreuth... Quan
el vaig anar a veure a la cambra del seu hotel, vaig veure-hi un

sospitós quadern vermell: era el Cant del destí (Schicksalslied),
de Brahms, Em volia atacar amb ell. Però jo no en vaig voler saber
res. El vespre va venir el mestre a Wahnfried i, mira, portava el
maleït quadern sota el braç. El volgué posar al faristol del piano
i es va entossudir a tocar-lo per a mi. Deia que l'havia de conèixer
per poder jutjar correctament aquest músic. Jo m'hi vaig negar.
Ell seguí insistint. Al final em vaig posar furiós (vostè ja em coneix
i sap com sóc quan m'enfurismo -i com ha hagut de sofrir per
això la meva estimada Còsima!). Em vaig tornar groller i -Déu sap
com succeí- Nietzsche se n'anà. Sí, així sóc jo! I ell no tornà! I
ara vegi, estimat amic, si no m'haig d'estimar Brahms, si per culpa
d'ell vaig perdre el meu Nietzsche!».
Era impossible que les dues personalitats més grans que dominaren
la música alemanya del segle XIX, malgrat les seves profundes
diferències, no es respectessin mútuament. Qui jo considero
l'intèrpret més gran de la música d'ambdós, "Wilhelm Furtwàngler,
publicà l'any 1934 un assaig que titulà Brahms i la crisi del nostre
temps, en què dóna un punt de vista original sobre la diferència
cabdal entre els dos, presentant Brahms com el primer compositor
per al qual no és el mateix la importància històrica que la
importància com a personalitat artística. Escriu que les obres més
audaces i atrevides de Wagner -com abans les de Beethoven o

després les de Debussy o Stravinsky- eren no solament fruit de
la seva voluntat creadora sinó també de la voluntat de la seva època,
mentre que en el cas de Brahms aquestes dues voluntats prengueren
camins diferents; i no pas perquè Brahms no fos profundament
un home del seu temps, sinó perquè les possibilitats del material
musical del temps no eren les adequades per a la seva classe de
voluntat, i que per això hagué de lluitar i defensar-se per a ser el
que era: «Es el primer que fou -com a artista i com a creador-
més gran que la seva funció musical». Per a Furtwàngler, allò que
mesura la importància d'una obra d'art no és el grau d'audàcia,
de novetat des del punt de vista de desenvolupament històric, sinó
el grau de coherència interna, d'humanitat, de força expressiva.
Brahms i Wagner coincidien necessàriament en moltes coses i les



seves vides es creuaren de maneres impensades. A títol anecdòtic,
i per no allargar-me més, podria citar, per exemple, la seva gran
admiració per Johann Strauss, o el fet que el rei Lluís II de Baviera
els concedís conjuntament, el Nadal de 1875, l'Orde de Maximilià.
Però hi ha una coincidència que és fonamental: la seva procedència,
la font de la qual begueren: Beethoven. Tots dos es proclamen
sempre i repetidament continuadors de l'obra de Beethoven.
Wagner anà més enllà quan explicà que fou la visió de la Schròder-
Devrient interpretant la Leonora beethoveniana allò que el decidí
a dedicar-se a la música. Els dos dedicaren tota la seva vida al culte
a la música de Beethoven, de la qual sembla que foren uns intèrprets
extraordinaris, i la Novena Simfonia és una de les obres que més
varen dirigir. Durant molts anys, Brahms fou l'unie pianista a Viena
que s'atrevia amb les darreres sonates beethovenianes. I allò que
té de gran la música és precisament això: que d'una mateixa font
puguin fluir dos rius tan cabalosos i tan diferents. Ho comenta,
amb belles paraules, el musicòleg Peter Latham: «La discussió s'ha
acabat i wagnerians i brahmsians ja no militen en camps hostils.
Els dos mestres proclamaven Beethoven com la font del seu art i
els dos, ara ho podem veure, tenien raó. Allò que els dos no
arribaren a comprendre és que les aigües d'una font tan abundosa
poden fluir en direccions diverses i fertilitzar aquí l'art dramàtic
de Wagner, allà l'art simfònic de Brahms. La tragèdia, per a nosaltres,
és que s'haguessin de barallar, perquè tenien molt en comú:
integritat artística, un amor i una comprensió de Beethoven com

cap altre compositor contemporani, el desig i la necessitat de crear
en termes grandiosos, així com una facultat crítica i lògica essencial
per a una tal creació. Com Balen i Balan en el vell conte, eren
dos germans condemnats a no entendre's mai i a consumir en lluites
estèrils les energies que, combinades, els haurien fet invencibles.
Avui els podem admirar tots dos sense sentir-nos culpables de traïció
a cap d'ells».

4: 4:

El Cant del destí, que fou la causa indirecta de la ruptura entre
Wagner i Nietzsche, és una de les obres més característiques de
la rica i inspirada literatura simfònico-vocal de Brahms. Brahms



Richard Wagner.

conegué el poema de Hôlderlin l'any 1868 i 11 agrada tant que
immediatament volgué musicar-lo i, a Wilhelmshaven, buscà un
racó tranquil a la platja per posar mans a l'obra. Però no pogué
dedicar-s'hi plenament fins tres anys més tard, durant una de les
seves estades a Lichtenthal, prop de Baden-Baden. L'estrenà a
Karlsruhe, el 18 d'octubre de 1871, la Societat Filharmònica, dirigida
per Hermann Levi (és curiós d'esmentar que aquest director, gran
amic i defensor de Brahms, acabà enemistant-s'hi, precisament per

culpa de la seva creixent dedicació a la música de Wagner).
Hôlderlin és considerat el continuador de Schiller en la tendència
hel·lenística de la cultura alemanya, i n'és probablement l'exponent
més brillant. Amb el Cant del rfesú'Brahms inicià una mena de tríptic

i
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hel·lenístic, que seguí amb El Cmit de les Parques de Goethe i
conclogué amb la Nènia de Schiller. No les compongué com un

tríptic, però les tres beuen en les fonts del món clàssic i les tres
tracten del destí. Claude Rostand remarca les grans afinitats del
Cant del destí, anomenat «Petit Rèquiem», i Un Rèquiem alemany,
en el tractament comú dels eterns contrastos entre la vida i la mort,

entre les misèries terrenals i les consolacions celestes.
El poema presenta en dues estrofes la vida esplendorosa i tranquil·la
del més enllà, contraposant-la en una tercera estrofa a la vida dels
homes a la terra, plena d'incertituds. (Les tres parts de la partitura
no coincideixen amb les tres estrofes del poema).
Els que som admiradors del gran escultor i pintor Max Klingsor
podem alegrar-nos amb l'important regal que rebé Brahms amb
motiu del seu 60è aniversari: la «Brahms-Phantasie», una col·lecció
d'aiguaforts i gravats inspirats per la música de Brahms que Klingsor
anà pintant durant molts anys. L'obra que més motivà Klingsor per
ésser plasmada en imatges és precisament el Cant del destí.
Setze anys separen la composició del Cant del destí de la seva última
obra simfònica, el Doble concert, que va escriure l'any 1887 durant
la seva estada al llac de Thun. És coneguda la història de la
composició del concert, que motivà que Clara Schumann el titulés
«Concert de la reconciliació».

Brahms havia perdut l'amistat del violinista Joachim, que durant
molts anys havia estat el seu millor amic, perquè aquest es molestà
quan, en una de les nombroses baralles que tenia amb la seva
muller, Brahms va prendre partit per ella. (Amalia Joachim era una
excel·lent cantant, que contribuí a popularitzar la seva Rapsòdia
i les dues cançons amb viola). Visqueren alguns anys distanciats,
i quan el violoncel·lista del Quartet Joachim, Robert Hausmann,
el convencé per escriure-li un concert, decidí afegir-hi un segon
instrument solista, el violí, i es dirigí a Joachim demanant consells
d'ordre tècnic. Joachim acceptà aquest pont que se li oferia i es
reconcilià amb Brahms. El 21 de setembre es reunien a casa de
Clara Schumann, a Baden-Baden; amb Brahms al piano, Joachim
i Hausmann en feren la primera lectura. Dos dies després, a la
Kurhaus de Baden-Baden, es féu la primera lectura amb orquestra,
dirigida pel compositor. L'estrena tingué lloc el 18 d'octubre a
Colònia.



És interessant, sobretot per als violinistes, llegir la correspondèn¬
cia Brahms-Joachim i veure el tipus de preguntes concretes que
li feia sobre detalls tècnics i possibilitats d'execució, i com unes

vegades feia cas dels consells del seu amic i unes altres no. En
una de les cartes, Brahms escriu: «Ai! És més agradable i intel·ligent
escriure per a un instrument que hom coneix bé, com penso que
conec el piano!»
(Rellegint aquesta rica correspondència -535 cartes en l'edició que

jo tinc-, en la qual els dos comenten sovint allò que han sentit
darrerament, m'he adonat que no hi surt ni una sola vegada el
nom de Wagner).
He escrit abans que, a l'autobiografia de Wagner, el nom de Brahms
hi surt una sola vegada, i en una versió molt particular, l'any 1868.
Curiosament, també l'any 1868 inclou l'única citació que fa, molt
de passada, dels Cinc poemes de Matbilde Wesendonck: Wagner
era a "Viena intentant acabar Els mestres cantaires i estava buscant
diners per sobreviure. Una de les gestions que féu fou amb el seu
editor Schott. Escriu: «Li vaig oferir al meu editor cinc poemes de
la meva amiga la senyora Wesendonck. Hi havia posat música en

l'època en què m'ocupava dels estudis sobre Tristany. Les romances
foren acceptades».
Així despatxa Wagner en la seva autobiografia una obra fruit de
l'època més turmentosa i apassionada que visqué. Feliçment, queda
el testimoni de les seves cartes a Mathilde, on el record de les
vivències viscudes pels dos en aquell agitat hivern de l'any 1858
resten clarament reflectides. No cal sinó llegir les cartes que li envià
Wagner des de Venècia, el 18 de setembre, el primer, el 9 o el 31
d'octubre o el 22 de desembre.
I és veritablement curiós veure com Wagner descriu en La meva
vida tota aquella època tan complicada, la seva relació amb Mathilde
i Otto, el seu marit, la gelosia (infundada, és clar) de Minna... Tot
plegat, d'allò més innocent.
Probablement, Tristany no existiria sense les passions que despertà
en Wagner la «senyora Wesendonck». Cada dia passat a Zuric -de
març a juliol, escrivint el llibret de Tristany, pensant en Mathilde,
i aguantant les escenes de Minna— comptava els minuts que li
faltaven per entrar a casa de la seva veïna, on anava cada vespre.
Allà l'esperava la seva Musa, i li llegia el que havia escrit durant



Retrat de Mathilde Wesendonck i el seu fili Guido. E. B. Kietz, 1856

el dia. El 18 de setembre li escriu: «Avui fa un any que vaig acabar
Tristany i et vaig portar l'últim acte. Em vas acompanyar fins a la
cadira; i davant del sofà em vas abraçar tot dient "ara ja no em
queda res per desitjar!" Aquest dia, en aquest precís moment, vaig
néixer veritablement. El que havia precedit no era més que el pròleg
de la meva vida, i llavors començà l'epíleg... Gràcies, àngel bell,
ple d'amor!»



En el decurs d'aquest breu període en el qual pogueren gaudir
del seu amor exaltat, Mathilde va escriure cinc poemes i els anà
donant a Wagner, que els musicava immediatament. És natural que,
capficat del tot en Tristany, aquest hi sigui molt present: «Traume»
donà origen després al duo d'amor del segon acte. El preludi del
tercer acte és una adaptació al llenguatge orquestral de «Im
Treibhaus». Wagner va escriure a Mathilde, comentant la relació
entre "Traume» i el duo d'amor: «He trobat l'esbós escrit en llapis
d'aquesta cançó, de la qual sorgí l'escena de la nit. Déu ho sap!
La cançó m'agrada més que l'aparatosa escena! Oh, cels! És molt
més bella que tot el que he escrit! Fins allò més íntim del meu

ésser es contrau en una esgarrifança cada vegada que l'escolto!»
Tenia raó. Aquestes cinc cançons es poden incloure entre les
pàgines més belles que mai escrigué. S'hi expressa lliurement, deixa
sorgir els seus sentiments sense haver-los d'adaptar a les necessitats
o conveniències d'una acció escènica. I amb la seva música convertí
en immortal la seva Musa, dépassant àmpliament el valor literari
dels poemes.
Ara la seva Musa reposa en el petit cementiri vell de Bonn, molt
a prop de la tomba de Clara Schumann, que, en certa manera, fou
la Musa de Brahms; i les dues, molt a prop del lloc de repòs de
la mare de Beethoven, sense la qual la música de Wagner i la de
Brahms haurien estat -d'estar- molt diferents del que són.

Manuel Capdevila i Font
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Textos

Johannes Brahms
Schicksalslied

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glanzende Gòtterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Kiinstlerin
Heiligen Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
Saugling, atraen die Hiramlischen;
Keusch bewarht
In bescheidener Knospe
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller,
Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben
Auf Keiner Statte zu ruhn;
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen

Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Text de F. Hôlderlin



Cant del destí (Cant d'Híperió)

Vosaltres feu via allà dalt
En la llum, per un sòl que no cansa,
Genis feliços!
Lúcides aures dels déus

Us toquen lleugeres.
Com els dits de l'artista
Cordes sagrades.

Sense fat, com l'infant de mamella
Adormit, alenen
Els celestials!

Castament preservat
En modesta poncella,
Els creix en eterna

Flor l'esperit.
I els ulls venturosos

Miren en tranquil·la
Eterna claredat.

Però a nosaltres
No ens és donat de tenir

Repòs en cap lloc,
S'assequen, rodolen
Els mísers humans
A cegues de l'una
Hora dins l'altra.
Com aigua de roca
A roca llançada.
Anys i anys dins l'incert, daltabaix.

Versió de Carles Riba

(Els llibres de L'Escorpí.
Poesia, 6. -Edicions 62

Barcelona, 1971)



Wagner
Wesendonck Lieder

1. Der Engel

In der Kindheit frühen Tagen
Hôrt ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre Wonne

Tauschen mit der Erdensonne,

Dass, wo bang ein Herz in Sorgen
Schmachtet vor der Welt verborgen,
Dass, wo still es will verbluten,
Und vergehn in Tranenñuten,

Dass, wo brünstig sein Gebet
Einzig um Erlôsung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder

Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinen Geist nun himmelwárts!

2. Stehe still!

Sausendes, brausendes Rad der Zeit,
Messer du der Ewigkeit;
Leuchtende Spharen im weiten All,
Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schopfung, halte doch ein,
Genug des Werdens, lass mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
Hemmet den Atem, stillet den Drang,
Schweigend nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
Ende, des Wollens ewger Tag!

Dass in selig süssem Vergessen
Ich mog allé Wonne ermessen!
Wenn Auge in Auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet.



Cinc poemes de Mathilde Wesendonk

1. L'àngel

A l'alba de la infantesa
sovint sentia dir d'àngels,
que el sublim gaudi celest
pel sol terrenal canvien;

que on un cor anguniat
es consum, ocult al món,
que on, callat, vol dessagnar-se
i anegar-se en dolls de llàgrimes,

que on sols el seu prec demana,
ardent, la salvació
allà l'àngel descendeix
1, benigne, al cel l'emmena.

També ha baixat vers mi un àngel
i damunt fulgent plomatge
ara, lluny de tot dolor,
se m'enduu al cel l'esperit.

2. Para't

Roda del temps brunzent i frement,
rival de l'eternitat;
esferes brillants a l'univers

que el globus còsmic circumdeu;
creació perenne, para't tu ja,
prou de renou i deixa'm ser!

Detura't, força engendradora,
primera idea sempre creadora!
Conteniu l'alè, freneu l'impuls,
calleu només durant un segon!
Polsos frenètics, reprimiu-vos,
conclou, jorn etern del voler!

Que, en un dolç, feliç oblit
tots els goigs pugui abastar,
quan ulls en ulls s'adeliten
i ànimes en ànimes s'abismen;
es retroba l'ésser en l'ésser



Und alies Hoffens Ende sich Kündet,
Die Lippe verstummt in staunendem Schweigen,
Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen:
Erkennt der Mensch des Ewgen Spur,
Und lost dein Ratsel, heilge Natur!

3. Im Treibhaus

Hochgewolbte Blatterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr Klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer Zeuge
Steiget aufwarts, süsser Duft.

Weit in sehnendem Verlangen
Breitet ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Oder Leere nichtgen Graus.

Wohl, ich weiss es, arme Pflanze;
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird's, ein sauselnd Weben
Füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh ich schweben
An der Blatter grünem Saum.

4. Scbmerzen

Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schonen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel badend
Dich erreicht der frühe Tod!



i dels espers la fi s'anuncia,
el llavi emmudeix en silenci admirable
i cap més desig vol el cor engendrar:
l'empremta de l'Etern reconeix l'home,
l'enigma t'endevina, natura santa!

3. A l'hivernacle

Altes voltes de fullatge,
baldaquins esmaragdins,
filles de zones llunyanes,
per què, digueu-me, us queixeu?

Silents, acaleu les branques,
dibuixeu senyals en l'aire
i, dels mals mut testimoni,
feu pujar una dolça olor.

Amples, en fervent anhel,
esteneu els vostres braços
i abraceu només, il·luses,
l'esglai destructor del buit.

Bé sé prou, oh pobres plantes,
que un mateix fat compartim.
Ni que brilli amb llum i pompa
nostra pàtria no és aquí!

I, com, feliç, el sol deixa
la buida esplendor del dia,
l'autèntic sofrent s'abisma
en la foscor del silenci.

Ve la calma. Una remor

omple el clos fosc, temorega:
veig denses gotes suspeses
al verd doblec de les fulles.

4. Dolors

Sol, tu cada tarda plores,
els bells ulls envermellits,
quan, mentre a la mar et banyes,
t'ateny la mort primerenca.



Doch erstehst in alter Pracht,
Glorie der diistren Welt,
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

Ach, wie sollte ich da Klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn.
Muss die Sonne selbst verzagen,
Muss die Sonne untergehn?

Und gebieret Tod nur Leben,
Geben Schmerzen Wonne nur:

O wie dank ich, dass gegeben
Solche Schmerzen mir Natur!

5. Traume

Sag, welch wunderbare Traume
Halten meinen Sinn umfangen,
Dass sie nicht wie leere Schaume
Sind in odes Nichts vergangen?

Traume, die in jeder Stunde,
Jedem Tage schoner blühn,
Und mit ihrer Himmelskunde

Selig durchs Gemiite ziehn!

Traume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken.
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken!

Traume, wie wenn Friihlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten Küsst,
Dass zu nie geahnter Wonne
Sie der neue Tag begriisst,

Dass sie wachsen, dass sie blühen,
Triiumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühen.
Und dann sinken in die Gruft.



Però amb l'esclat antic t'alces,
glòria del món ombrívol,
al matí, redeixondit,
com soberg i invicte heroi.

Com, doncs, m'hauria de plànyer,
veure't, cor, tant oprimit;
si fins s'ha d'abatre el sol,
s'ha d'enfonsar també el sol?

Si infanta sols la mort vida,
donen sols els dolors plers;
com m'és grat que la natura
m'hagi dat tals sofriments!

5. Somnis

Digues, quins esplèndids somnis
retenen la meva ment

que no hagis, talment l'escuma,
finat als erms del no res?

Somnis que, a qualsevol hora,
es fan més bells cada dia
i amb el seu astral saber

feliços, passen pel cor.

Somnis que, com raigs augustos,
es submergeixen dins l'ànima
gravant-hi una idea eterna:
oblit de tot, recordeu!

Somnis, com quan des la neu
el sol vernal les flors besa,
que a una joia insospitada
el nou dia les saluda,

que creixen i que floreixen
somniant donen perfum,
al teu pit, dolces, llangueixen
i després cauen al clot.
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Wolfgang Sawallisch. London Philharmonie, Ambrosian Singers.
EMI.

Giuseppe Sinopoli. Filharmònica Txeca, Filharmònica de Praga.
Deutsche Gammophon.
Hans Swarowsky. Filharmònica Eslovaca i cor. Zafiro.

Wagner
Wesendonck Lieder

Janet Baker. Adrian Boult. London Philharmonic. EMI.
Régine Crespin. Georges Prêtre. Nacional de França. Seraton.
Eileen Farrell. Leonard Bernstein. Filharmònica de Nova York.

Columbia.

Kirsten Flagstad. Hans Knappertsbusch. Filharmònica de Viena.
Decca.

Kirsten Flagstad. Gerald Moore (piano). EMI.
Magdalena Hajossyova. Libor Pesek. Filharmònica Eslovaca. Opus.
Marilyn Home. Henry Lewis. Royal Philharmonic. Decca.
Tiana Lemnitz. Robert Heger. Staatskapelle de Berlín. Acanta.
Christa Ludwig. Otto Klemperer. Philharmonia. EMI.
Yvonne Minton. Pierre Boulez. Simfònica de Londres. CBS.

Jessye Norman. Colin Davis. Simfònica de Londres. Philips.



Brahms
Doble concert

Salvatore Accardo, Siegfried Palm. Bruno Maderna. RAI de Roma.
Arkadia.

Salvatore Accardo, Heinrich Schiff. Kurt Masur. Gewandhaus de
Leipzig. Philips.
Willi Boskovski, Emanuel Brabee. Wilhelm Furtwângler.
Filharmònica de Viena. EMI.

Christian Ferras, Paul Tortelier. Paul Kletzki. Philharmonia. Seraton.
Zino Francescatti, Pierre Fournier. Bruno Walter. Simfònica
Columbia. CBS.

Jascha Heifetz, Emanuel Feuermann. Eugene Ormandy. Orquestra
de Filadèlfia. Biddulph.
Guidon Kremer, Misha Maisky. Leonard Bernstein. Filharmònica
de Viena. Deutsche Grammophon.
Yehudi Menuhin, Paul Tortelier. Paavo Berglund. London
Philharmonie. EMI.

Misha Mishakoff, Frank Milleer. Arturo Toscanini. NBC. RCA.
Lidia Mordkovitx, Raphael Wallfisch. Neeme Jârvi. Simfònica de
Londres. Chandos.
Anne Sophie Mutter, Antonio Meneses. Herbert von Karajan.
Filharmònica de Berlin. Deustche Grammophon.
David Oistrakh, Pierre Fournier. Alceo Galliera. Philharmonia. EMI.
David Oistrakh,Mstislav Rostropòvitx. George Szell. Orquestra de
Cleveland. EMI.

Itzhak Perlman, Mstislav Rostropòvitx. Bernard Haitink.
Concertgebou-w. EMI.
Itzhak Perlman, Mstislav Rostropòvitx. Guenaid Rozhdestvenski.
Simfònica de Londres. Inta'glio.
Ruggiero i G. Ricci. Kurt Masur. Gewandhaus de Leipzig. Turnabout.
Wolfgang Schneiderhan, Janos Starker. Ferenc Fricsay. Ràdio de
Berlin. Deustche Grammophon.
Wolfgang Schneiderhan, Enrico Mainardi. Karl Bôhm. Filharmònica
de Viena. Stradivarius.
Isaac Stern, Leonard Rose. Eugene Ormandy. Orquestra de Fila¬
dèlfia. Columbia.



Isaac Stem, Yo Yo Ma. Claudio Abbado. Simfònica de Chicago.
Sony.
Henryk Szeryng, Janos Starker. Bernard Haitink. Concertgebouw.
Philips.
Jacques Tibaud, Pau Casals. Alfred Cortot. Pau Casals de Barcelona.
Pearl.

Pinchas Zukerman, Lynn Harrell. Zubin Mehta. Filharmònica de
Nova York. CBS.

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 Taverna de Lillas 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: ^rt-Co/2ooo

Disseny: Hernando Asociados



FUNDACIÓ
GRAN TFATRE O 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 culairal, 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
GRAN T F. AIRE DFL

LICEU

Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

GAS NATURAL SDG, S.A.
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
BUEET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

cf. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Recital
Anna T o m o w a - S i n t o w

Obres de Piotr I. Txaikovski, Johannes Brahms i Richard Strauss
Helmut Oertei, piano

Dilluns, 29 de març, 21 h., funció num. 80, torn A

Recital Líric
Rosa M® Conesa, Susan Chilcott, M® José Sánchez,

Vicenç Esteve, Stefano Palatchi, Lluís Sintes i Cristòfor Viñas

Enrique Ricci, piano

Dimarts, 30 de març, 20 h.

Il Trovatore

Giuseppe Verdi
Direcció d'orquestra Lamberto Gardelli

Direcció d'escena Horacio Rodríguez Aragón
Escenografia Llorenç Corbella

Vestuari Pepe Rubio
Disseny de llums Josep Solbes

Vicenç Sardinero (19, 22, 1 i 3)/Joan Pons (25, 28, 30 i 4), Aprile Millo
(19, 22, 25 i 28)/Sharon Sweet (30 i 3), Nina Terentieva (19, 22, 25, 28, 1 i

4)/Dolora Zajick (30 i 3). Dennis O'Neill/Kristian Johannsson/
Vladimir Popov, Stefano Palatchi, Maria Uriz, Alfredo Heilbron,

Joan Tomàs i Antoni Lluch

Co-prociucció: Teatro Lírico Nacional La Zarzuela/Festival de Òpera de Oviedo/
IVAECM, València (1992)

Producció patrocinada per WINTERTHUR

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
(Amb sobrelitulai)

Funció de Gala
Dilluns, 19 d'abril, 21 h., funció mlim. 83, torn C
Dijous, 22 d'abril, 21 h., funció núm. 84, torn B

Diumenge, 25 d'abril, 17 h., funció núm. 86, torn T
Dimecres, 28 d'abril, 21 h., funció núm. 87, torn E

Divendres, 30 d'abril, 21 h., funció núm. 88, fora d'abonament
Dissabte, 1 de maig, 21 h., funció núm. 89, fora d'abonament

Dilluns, 3 de maig, 21 h., funció núm. 90, torn D
Dimarts, 4 de maig, 21 h., funció núm. 91, torn A



GUES

PASSEIG DE GRÀCIA. 41

TELÈFON 216 01 73

08007 BARCELONA

EL REGULADOR BAGUÉS

RAMBLA DE LES FLORS. 105

TELÈFON 317 19 74

08002 BARCELONA


