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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.



Programa

I

Sergei V. Rachmaninov El somni, op. 8, núm. 5
(1873-1943) Els lilàs, op. 21, núm. 5

En el misteriós silenci

de la nit, op. 4, núm. 3
Que n'és de bell aquest lloc,

op. 21, núm. 7
Vaig acostar-me a ella,

op. 14, núm. 4
És l'hora, op. 14, núm. 12
Oh, no, t'ho prego, no te'n

vagis!, op. 4, núm. 1
Aigües de primavera,

op. 14, núm. 11

I I

Modest P. Mussorgski Les fulles mormolaven
(1839-1881) tristament

Per tu les paraules d'amor
Cançó de l'ancià
Els vents estan hrumint
Nit

Cants i danses de la mort

Trepak
Cançó de bressol
Serenata

El General



 



Ferruccio Furlanetto

Després d'haver seguit els estudis clàssics i dos anys d'universitat
a la Facultat de Ciències Naturals, Ferruccio Furlanetto s'inicià en

el terreny musical l'any 1972 i seguí cursos de cant amb els mestres

Gasagrande i Campogalliani. L'any 1979 debutà a La Scala de Milà
amb Macbeth, al costat de Shirley Verrett i Piero Cappuccilli, en
la cèlebre producció de Claudio Abbado i Giorgio Strehler.
La temporada 1980-81 és la del debut al Metropolitan de Nova York,
tot començant una col·laboració ben important amb aquest teatre:
canta Don Cario amb Renata Scotto, Tatiana Troyanos y Sherrill
Milnes sota la direcció de James Levine i torna a interpretar la
mateixa obra amb Mirella Freni i Plácido Domingo, espectacle
transmès per Mondovision. Al Metropolitan canta també / vespri
síciliani i La Gioconda i tot seguit comença una «tournée» pel Japó
amb La Scala de Milà i Claudio Abbado.
Durant la temporada 1984-85 debuta amb l'Orquestra de París en
Le nozze di Figaro al Théâtre des Champps-Elysées, sota la di¬
recció de Daniel Barenboim i amb una producció de Jean Pierre
Ponnelle. El Metropolitan el torna a invitar per Rigoletto, Simon
Boccanegra i Li barbiere di Siviglia. A Berlin, amb Katia Ricciarelli,
Josep Carreras i la direcció de Riccardo Chailly, canta el Requiem
de Verdi, obra que també interpreta el mateix any a les Chorégies
d'Orange. Al mes de juny de 1985 pren part en un gran
esdeveniment al Vaticà, en presència del Papa Joan Pau II i transmès
per Mondovisión: la Missa de la Coronació de Mozart, sota la
direcció de Flerbert von Karajan.
Després de debutar amb gran èxit a Viena, Herbert von Karajan
l'invita l'any 1986 pel seu Don Giovanni al Festival de Salzburg,
en el qual canta Leporello, personatge que també enregistra en
disc i torna a interpretar en els festivals que segueixen, i del qual
és el gran intèrpret que el mestre estimava molt especialment. Al
Festival de Pasqua de 1986 a Salzburg, tres hores abans de la
primera representació, Karajan li demana de cantar Filipo II en
el Don Carlo que ell dirigeix amb la Filharmònica de Berlín, en
una producció que Karajan també dirigeix escènicament i que serà
filmada i enregistrada.



Entre 1987 i 1989 canta també en la cèlebre producció de II
viaggio a Reims a la Staatsoper de Viena, amb Claudio Abbado i
una pléiade de grans cantants, i en el mateix teatre interpreta també
Mustafa de L'italiana in Algeri. El Covent Garden de Londres el
contracta per Leporello, així com Salzburg una altra vegada, on
també interpreta Figaro.
El desembre de 1989 participa en la representació de 7 vespri
siciliani que inaugura la temporada de La Scala de Milà, sota la
direcció de Riccardo Muti, i aconsegueix un gran èxit com a Procida,
lloat amb unanimitat i reconegut per tota la crítica. En aquesta
mateixa temporada torna al Metropolitan de Nova York i al Festival
de Salzburg i en la temporada següent interpreta el personatge
que dóna el títol a Le nozze di Figaro a l'Òpera Bastilla de París.
En l'any del bicentenari de Mozart és l'únic cantant que interpre¬
ta dues òperes al Festival de Salzburg; Leporello de Don Gio¬
vanni amb Riccardo Muti i la Filharmònica de Berlín i Figaro de
Le nozze di Figaro amb Bernard Haitink i la Filharmònica de Viena.
Aquest any comença un seguit de recitals amb Alexis Weissen-
berg amb un repertori de cançons russes i el seu calendari està
absolutament ple fins a la temporada 1994-95.
A més d'una discografia ben important, ha participat en nombrosos
films i fa una carrera igualment esplèndida en el terreny del concert.
Considerat com un dels més grans baixos del moment, actor-cantant
d'una gran presència escènica, és un dels millors especialistes de
Mozart i pot interpretar amb el mateix encert Don Giovanni i
Leporello o Figaro i el Comte, i per aquest motiu és l'invitat
privilegiat de grans directors com Georg Solti, Riccardo Muti,
Claudio Abbado, James Levine i Daniel Barenboim, de la mateixa
manera que ho fou de Herbert von Karajan.
Ferruccio Furlanetto actuà per primera vegada en aquest Gran
Teatre del Liceu la temporada 1985-86 com a Jacopo Fiesco de
Simon Boccanegra, al costat de Mirella Freni, Josep Carreras i Joan
Pons.



a plonner només entenem la

perfecció en termes de progrés.
D'evoluciO; De tecnologia.

Per aixû no ens conformem amb

Ni amb la màxima definició
Audio-visual que ofereix el

Làser Disc.
Volem ànàr a més.

l'extraordinària nitidesa d'imàt- Perouè la clau de la perfecció
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deos. Nl amb la puresa i oualitat cada vegada més a prop. Cada ve-
de so dels nostres equips d'alta gada més a prop de la perfecció

fidelitat. en imatge i so.

CiD PIONEER
The Art of Entertainment
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Alexis Weissenberg
Alexis Weissenberg, considerat arreu del món com un dels pia¬
nistes més grans del seu temps, amb un repertori que va des de
Bach fins a Stravinsky i Bartók, va néixer a Sofia, la capital de
Bulgària.
Després de començar una carrera precoç, li arribà la fama mundial
quan aconseguí el primer premi del Concurs Leventritt de Nova
York de l'any 1947 i pels debuts que seguiren, l'any 1948, amb
l'Orquestra Filharmònica de Nova York i George Szell i amb
l'Orquestra de Filadèlfia i Eugene Ormandy.
D'aleshores ençà, actua arreu del món, moltes vegades sota la
direcció dels directors més importants del nostre temps (William
Steinberg, George Szell, Sergiu Celibidache, Eugene Ormandy,
Victor de Sabata, Lorin Maazel, Claudio Abbado, Ataúlfo Argen¬
ta, Stanislav Skrowaczewski, Seiji Ozawa, Leonard Bernstein,
Georges Prêtre, Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Georg
Solti). Ha enregistrat més de cinquanta discs, ha participat en
diversos films (sol o amb la Filharmònica de Berlín i Herbert von

Karajan) i ha esdevingut un dels artistes més populars del seu
temps.
Com a compositor, I'any 1979 estrenà La Fuga, la seva primera
comèdia musical, que aconseguí seixanta representacions al teatre
de la Porte Saint Martin de Paris.
Alexis Weissenberg ha actuat sovint a Barcelona, però ara és la
primera vegada que ho fa al Gran Teatre del Liceu.

♦ ♦ ♦

«Un ràpid examen comparatiu entre diverses biografies d'intèrprets
ens mostraria que, a banda de l'edat, del lloc de naixement i d'alguns
detalls personals menors, totes són sorprenentment semblants.
En el meu cas, el treball és realment l'element més important de
la meva vida, ha estat la constant bàsica, el nervi indispensable,
la llar de totes les preocupacions, l'espina dorsal de la meva carrera.

Vaig néixer l'any 1929 a Sofia, on vaig iniciar els meus primers
estudis de piano i composició amb Vladiguerov. Uns anys després,
el 1946, a l'edat de disset anys, vaig perfeccionar la meva educació
musical a Nova York, a la Juilliard School of Music, sota l'excel·lent



vigilància d'Olga Samaroff. Diversos grans consells de Schnabel i
sobretot els nombrosos i inoblidables exemples de Landowska,
han il·luminat el camí que vaig escollir de seguir.
Malgrat la precoç carrera que vaig iniciar al meu país nadiu i els
molts i molts concerts a Bulgària, Turquia, Palestina, Egipte, i també
una primera gira per l'Àfrica del Sud, haig de considerar que, el
veritable debut, el vaig fer amb el meu primer concert al Carne¬
gie Hall, amb l'Orquestra Filharmònica de Nova York sota la di¬
recció de George Szell, després del Concurs Internacional Leventritt,
del qual vaig ser afortunat guanyador l'any 1947. Aquest mateix
any vaig aconseguir el primer premi del Concurs de Composició
per a Joves de l'Orquestra de Filadèlfia, amb la qual vaig debutar
sota la direcció d'Eugene Ormandy.
Posteriorment, he conegut la mateixa rutina que segueixen els meus

col·legues: les pors i les compensacions de l'aprenentatge en

adquirir, els dubtes i les alegries degudes a l'antagonisme inevitable
entre l'impuls instintiu i la realització «artesanal», l'enorme res¬

ponsabilitat individual que representa la unió del coneixement
instrumental i l'expressió espiritual, la vida monòtona entre maletes
i teatres, però, al mateix temps i sobretot, aquells moments me¬
ravellosos en què aquesta comunicació, aquesta transfusió màgi¬
ca, sobrenatural, s'estableix entre el públic i un artista, entre un
director d'orquestra i un solista, entre un esperit sensible i un altre.
És una existència en la qual escollir constitueix el comú denomi¬
nador principal, en la qual millorar, perfeccionar-se, simplificar,
revisar, reaprendre i reinterpretar, constitueixen els factors pre¬
dominants i són també les úniques garanties d'una esperança quasi
infinita».

Alexis Weissenberg



Hay pocos instrumentos tan bien
afinados como éste.

LEGErsID 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.

El Honda Legend es realmen¬
te como un instrumento musicà.

Pero el mejor afinado de todos.
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Les arrels i l'herència

En el terreny sempre apassionant de la música russa, la cançó o
la música vocal de concert ocupa un lloc ben destacat. Hom podria
dir que els seus principis foren, amb Glinka, els del nacionalisme
musical en aquells indrets, un nacionalisme amb unes arrels po¬

pulars ben establertes. Uns anys després de Glinka (1804-1857),
la personalitat gegantina i sempre fascinadora de Mussorgski (1839-
1881) li donà una embranzida molt personal, en la qual, malgrat
tot, eren ben presents les arrels i no tan sols les arrels musicals, algunes
vegades més brillants, coloristes i líriques que no pas profundes.
Mussorsgki anà més enllà i també penetrà amb un grau més alt
d'aprofundiment en les autèntiques arrels personals i psicològiques
del poble rus, en totes les seves grandeses i misèries.
En el cas de Rachmaninov (1873-1943) sempre surt a la palestra
la qüestió de la seva no identificació amb els corrents de la música
del seu temps. S'ha de dir, però, que quan hom prescideix del
calendari i hom oblida la data de naixement del compositor, aquesta
música, que pot semblar d'una altra època, segueix agradant i
commovent els públics. Rachmaninov, que tan bé sabia fer can¬
tar el piano, també fou un magnífic autor de cançons, amb les quals
sembla com si hagués volgut fruir de l'herència dels seus avant¬
passats musicals, sense modificar-la gaire. El vessant líric del
temperament i el melodisme de moltes de les seves cançons, de
vegades amb un deix de melangia, l'acosten més, sens dubte, a
Txaikovski que no pas al més greu i tràgic Mussorgski.
El catàleg de Rachmaninov inclou setanta-set cançons, en les quals
no pot sobtar gens que la part del piano tingui un relleu especial.
Totes foren escrites abans que el compositor marxés de Rússia,
en els opus 4, 8, 14, 21, 26 i 34. D'aquesta part de la seva pro¬
ducció s'ha dit amb encert que inclou algunes de les millors pàgines
del compositor: a l'elegància formal, a l'extraordinària càrrega
expressiva del piano -que no res té de fred instrument acompa¬
nyant- i a la vivesa i originalitat d'inventiva s'afegeix una recu¬
peració encertada i intel·ligent del cant popular. És així com
aquestes melodies per a cant i piano són les úniques creacions
de Rachmaninov que enllacen amb la tradició musical russa, tot
aconseguint alguns cims de gran intensitat poètica.



Quant a Mussorgski, va compondre seixanta-dues cançons, entre
les quals hom podria destacar La nit, L'innocent, Líopak, En el
Dniéper o la molt popular Cançó de la puça, però, sobretot, els
cicles Lnfantils, Sense sol i Cants i danses de la mort. Abans d'arribar
a aquests tres grans cicles, Mussorgski ja palesà amb les seves

cançons una personalitat ben original i la seva independència en
relació al famós grup dels "Cinc». Ja començava aleshores una

antologia poètica, variada i personal, amb el tractament d'elements
de tota mena: tràgics, grotescs, realistes, populars, que també podien
alternar amb un intimisme encisador o amb la contemplació de
la natura.

Cants i danses de la mort

La mort fou un dels temes que van atreure Mussorgski i, des de
les primeres cançons, esperonaren la seva inspiració, amb un
tractament mestrívol en mostres ben conegudes i diferents, com
la turmentada mort individual de Boris o el místic sacrifici col·lectiu

que clou Kovantxina.
El cicle de quatre cançons amb piano Cants i danses de la mort
fou escrit entre els anys 1875 i 1877, quan ja feia quatre anys que
havia mort (1871) Golenistchev-Kutusov, amb el qual havia vis¬
cut Mussorgski i que fou l'autor dels bells poemes del cicle, un
cicle en el qual és ben palès, segons opinà Guido Pannain, que
"la mort, per a Mussorgski, és odiosa, perquè apareix sempre abans
de temps. Devora incansablement la vida humana, la destrueix amb
tots els mitjans, carícies, cançons, mentides. L'acompanya sempre
l'alè glaçat que anuncia els darrers instants. La tragèdia de la mort
és especialment impressionant en la darrera cançó. El General, la
qual desperta amb molta força en l'oïdor el sentiment de la inutilitat
odiosa de les guerres fratricides».
En les quatre cançons del cicle, per a les quals Mussorgski havia
previst una instrumentació que, finalment, no realitzà, la mort és,
respectivament, segons Marcel Marnat, "la companya dels qui no
tenen més que una fràgil esperança a la terra, dels malalts d'ideal,
dels miserables i l'única triomfadora d'aquestes guerres entre
germans que no cessen de dividir els homes.».
Cançó de bressol (composta el mes d'abril de 1875 a San Peters-



 



burg i dedicada a Anna J.V. Petrov). Diàleg en la cabana d'un
llogarret entre la mort i una mare, junt al bressol del fill. La mare
es resisteix, però la mort canta serena i solemnial al fill, fins que
resta «adormit».

Serenata (composta el maig de 1875 a San Petersburg i dedicada
a Ludmilla I. Chestakova-Glinka). També en una cabana, jeu una

jove, malalta, al seu llit. La mort l'enganya amb una bella melo¬
dia, tot fingint que és un cavaller que va a cercar-la.
Trepak (composta el febrer de 1875 a San Petersburg i dedicada
al baix Ossip A. Petrov). Enmig d'una tempestat de vent i de neu
en un bosc, la mort dansa el Trepak amb un pobre borratxo que
s'ha extraviat; li anuncia «el proper estiu» i li diu que trobarà ca¬
lor si s'adorm sota el blan mantell de la neu.

El General (composta el juny de 1877 a Zarskoie-Selo i dedicada
a Golenistchev-Kutusov). Mussorgski es va servir per a aquesta
cançó del tema de la marxa revolucionària polonesa «Z'dymen
pozarow». Camp de batalla, canonades, vessament de sang. Amb
la serenor de la nit només se senten els gemecs dels moribunds.
A la llum de la lluna, la mort arriba a cavall i recorda amb rotunditat
tots els homes que ja són seus. Segons Mamat, «és així com apareix
la mort insaciable, el vampir terrible dels millors contes fantàstics
russos».

Pau Nadal



 



L O ADMITIMOS
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Las raíces y la herencia
En el terreno siempre apasionante de la música rusa, la canción
o la música vocal de concierto ocupa un lugar destacado. Se podría
decir que sus principios fueron, con Glinka, los del nacionalismo
musical de este país, un nacionalismo con una raíces populares
bien establecidas. Unos años después de Glinka (1804-1857), la
personalidad gigantesca y siempre fascinante de Mussorgsky (1839-
1881) confirió a este género un impulso muy personal, en el cual,
a pesar de todo, estaban presentes las raíces, no sólo musicales,
a veces más brillantes, colorísticas y líricas que profundas.
Mussorgsky dio un paso adelante y penetró con un grado más alto
de profundización en las auténticas raíces personales y psicológicas
del pueblo ruso, con toda su grandeza y miseria.
En el caso de Rachmaninov (1873-1943), siempre se plantea la
cuestión de su no identificación con las corrientes de la música
de su tiempo. Pero hay que decir que, si prescindimos del calen¬
dario y olvidamos la fecha de nacimiento del compositor, esta
música, que podría parecer de otra época, sigue gustando y con¬
moviendo al público. Rachmaninov, que hacía cantar al piano de
una manera tan personal, también fue un magnífico autor de
canciones, con las cuales parece haber querido gozar de la he¬
rencia de sus antepasados musicales, sin modificarla en exceso.
La vertiente lírica del temperamento y el melodismo de muchas
de sus canciones, a veces con un deje de melancolía, lo acercan

más, indudablemente, a Tchaikovsky que al más grave y trágico
Mussorgsky.
El catálogo de Rachmaninov incluye setenta y siete canciones, en
las cuales no nos puede extrañar el hecho de que la parte del
piano posea un relieve particular. Todas ellas fueron escritas antes
de la partida del compositor de Rusia, en los opus 4, 8, 14, 21,
26 y 34. De esta parte de su producción, se ha dicho, acertadamente,
que incluye algunas de las mejores páginas del compositor: a la
elegancia formal, a la extraordinaria carga expresiva del piano -

que nada tiene de frío instrumento acompañante- y a la viveza y
la originalidad de inventiva, hay que añadir una acertada e inte¬
ligente recuperación del canto popular. Es así como estas melo¬
días para canto y piano son las únicas creaciones de Rachmaninov



que enlazan con la tradición nacional rusa y consiguen algunas
cimas de gran intensidad poética.
En cuanto a Mussorgsky, compuso sesenta y dos canciones, entre
las cuales podríamos destacar La noche, El inocente, Hopak, En
el Dniéper o la muy popular Canción de la pulga, pero, sobre¬
todo los ciclos Infantiles, Sin sol y Cantos y danzas de la muerte.
Antes de llegar a estos tres grandes ciclos, Mussorgsky ya puso
de manifiesto con sus canciones una personalidad muy original
y su independencia en relación al famoso grupo de los «Cinco».
Entonces ya comenzaba una antología poética, variada y perso¬
nal, con el tratamiento de los elementos más diversos: trágicos,
grotescos, realistas, populares, que también podían alternar con
el íntimismo más delicioso o con la contemplación de la natura¬
leza.

Cantos y danzas de la muerte

Des de sus primeras canciones, el tema de la muerte constituyó
un frecuente motivo de inspiración para Mussorgsky, con un tra¬
tamiento magistral en muestras bien conocidas y diversas, como
la atormentada muerte individual de Boris o el místico sacrificio
colectivo que cierra la Kovantcbina.
El ciclo de cuatro canciones con piano Cantos y danzas de la
muerte fue compuesto entre los años 1875 y 1877, cuatro años
después de la muerte (1871) de Golenistchev-Kutusov, con quien
Mussorgsky había vivido y que fue el autor de los bellos poemas
del ciclo; un ciclo en el cual es patente, según opinión de Guido
Pannain, que «la muerte, para Mussorgsky, es odiosa, porque
aparece antes de tiempo. Devora insaciablemente la vida huma¬
na, la destruye con todos los medios, caricias, canciones, menti¬
ras. Siempre está acompañada por el aliento gélido que anuncia
los últimos instantes. La tragedia de la muerte es particularmente
impresionante en la última canción del ciclo, El General, que , con
mucha fuerza, despierta en el oyente el sentimiento de la inutilidad
odiosa de las guerras fratricidas».
En las cuatro canciones del ciclo (para las cuales Mussorgsky ha¬
bía previsto una instrumentación que, finalmente, no realizó), la
muerte es, respectivamente, según Marcel Marnat, «la compañera



Modest P. Mussorgski (1839-1881)



de los que solo poseen, en la tierra, una frágil esperanza, de los
enfermos de ideal, de los miserables, y la única triunfadora de estas
guerras fratricidas que no cesan de dividir a los hombres».
Canción de cuna (compuesta en abril de 1875 en San Petersbur-
go y dedicada a Ana J.V. Petrov). Diálogo, en la cabaña de una

aldea, entre la muerte y una madre, junto a la cuna del hijo. La
madre se resiste, pero la muerte canta, serena y solemne, al hijo,
hasta que éste queda «dormido».
Serenata (compuesta en mayo de 1875 en San Petersburgo y
dedicada a Ludmilla I. Chestakova-Glinka). También en una ca¬

baña, una joven yace, enferma, en su cama. La muerte la engaña
con una bella melodía, fingiendo que es el caballero que va a
buscarla.

Trepak (compuesta en febrero de 1877 en San Petersburgo y
dedicada al bajo Ossip A. Petrov). Entre una tempestad de viento
y de nieve, en un bosque, la muerte baila el Trepak con un po¬
bre borracho que se ha extraviado; le anuncia «el próximo verano»
y le dice que encontrará calor si se duerme bajo el blanco manto
de la nieve.

El General (compuesta en junio de 1877 en Zarskoie-Selo y de¬
dicada a Golenistchev-Kutusov). Mussorgsky se sirvió, en esta
canción, de la marcha revolucionaria polaca «Z'dymen pozarow».
Campo de batalla, cañonazos, derramamiento de sangre. En la
quietud de la noche, sólo se escuchan los gemidos de los mori¬
bundos. A la luz de la luna, llega la noche cabalgando y recuer¬
da con rotundidad a todos los hombres que ya son de su perte¬
nencia. Según Marnat, «es así como aparece la muerte insaciable,
el vampiro terrible de los mejores cuentos fantásticos rusos».

Pau Nadal
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Textos

Sergei V. Rachmaninov
El somni

I jo tenia una terra nadiua:
que n'és de bonica!
Allí, un avet es gronxava sobre meu...
Però només era un somni...

Aleshores vivia la família d'amics,
em voltaven paraules d'amor...
Però només era un somni!

Els Ulàs

A trenc d'alba,
sobre l'herba humida de rosada
on trobo el nou dia com una besada,
a l'ombra suau i fragant dels lilàs,
vago cercant la meva benaurança...
Car una joia, només una,
el destí m'ha donat,
i s'està en aquell recer del bell lilà,
en les seves branques verdes i lluminoses,
en el seu vel frondós i perfumat.
Allà floreix la meva única i pobra joia perduda.

Kath. Beketov

En el misteriós silenci de la nit

Oh, passaré llargs moments
en el misteriós silenci de la nit

foragitant pensaments de
la teva insidiosa xerradissa,
del teu somriure, la teva mirada,
una mirada despreocupada,
dels cabells que obe'íen els teus dits,
dels rínxols espessos dels teus cabells,
i fent-los retornar,
xiuxiuejant i corregint
paraules pronunciades



©
en converses amb tu

que eren desmanyotades, plenes de timidesa,
i omplint la foscor amb el nom estimat,
embriagat, cec a la raó.
Oh, passaré llargs moments
en el misteriós silenci de la nit

omplint la foscor amb el nom estimat.

Que n'és de bell aquest lloc

Que n'és de bell aquest lloc!
Contemplo encantat el curs de la riera daurada.
Els camps són farcits de flors,
els núvols blancs naveguen molt enlaire.
Res no se sent,
tal és el silenci que regna.
Semblo sol amb Déu;
amb ell i amb els pins seculars,
i amb tu, el meu únic somni.

G. Galina

Vaig acostar-me a ella

Vaig acostar-me a ella i ella em va confessar:
«T'estimo, amic meu escollit»
Has de defensar aquest secret
i mantenir el teu bé gloriós més estimat.
Vaig acostar-me a ella i ella va jurar al cel
que no tenia anhel de riqueses mundanes;
donava només l'amor que em tenia,
només m'era donada la seva fe.
Novament vaig acostar-me a ella, premiat,
quina força podria profanar la nostra unió
si ella ha disposat l'amor que em té?
El premi no serà mai refusat.

Kolzov



És l'hora

És l'hora! Oh, profeta, vine!
Amb tota la força de la tristor,
amb tota la força de l'amor,
imploro la teva ajuda!
Oh, mira que fràgils i dèbils ens hem tornat,
ja no podem lluitar,
ja no podem encarar-nos amb l'enemic,
només podem morir l'un darrera l'altre!
És l'hora, ja tot està perdut!
No podem ajudar-nos
i la consciència dorm per vergonya nostra.
Al voltant no es veu cap raig de llum
i només la vanitat ofereix consell amb paraules superbes.

S. Nadson

Oh, no, t'ho prego, no te'n vagis!

Oh, no, t'ho prego, no te'n vagis!
Qualsevol patiment abans que la separació
em seria d'una gran felicitat,
si m'estrenyies amb força contra el pit
i em deies: «T'estimo!» - He tornat de nou,
malalt, desfet i esgotat.
Mira que pàl.lid i esgotat que estic
i com necessito el teu amor!

Nous turments tinc jo al davant
com una carícia, com una besada.
Per això una única pregària, trista,
et faig: «T'ho suplico, no te'n vagis!»

(Traducció: Jaume Creus (L'Avenç, S.L.))



Aigües de primavera

Tot i que els camps encara són blancs de neu,
és a prop l'ímpetu de les riuades de primavera,
per on corren les vorades són plenes de sol
i es fa més clar l'espurneig;
la seva veu agita el glaç:
La primavera ja és aqui! La primavera ja és aqui!
Som els joves missatgers de la primavera,
els seus heralds.
La primavera ja és aqui! La primavera ja és aqui!
Tornen els lluminosos i suaus dies de maig
que, movent-se en una dansa falaguera,
s'apressen joiosament a afegir-se al tren de la primavera.

Teodor Tioutchev

Traducció: Rosa Moretó (L'Avenç, S.L.)



Modest P. Mussorgski
Les fulles mormolaven tristament

A la nit, les fulles mormolaven tristament
en el bosquet de roures.
Van baixar el taüt fins a la fossa.
El taüt, il.luminat per la lluna.
El taüt, il.luminat per la lluna.

Ningú no plorava, en silenci van tapar el taüt amb la terra
i van marxar.

Només les fulles van mormolejar tota la nit,
brunzint sobre la tomba.

Per tu les paraules d'amor

Per tu les paraules d'amor? Diràs que són poca-soltades.
Per tu les meves llàgrimes? Tampoc no les podràs entendre.
Deixa que els meus somnis s'estiguin amb mi.
No enverinis el meu cor amant

amb la teva paraula o la teva mirada freda.
Tans sols ella estimo,
l'estimo tant com la meva pròpia vida,
l'estimo tant com la mateixa llum

l'estimo tant com el silenci del meu encanteri.

Fujo de les multituds malèfiques
i me'n vaig a terres tàcites i distants.
I les ales dels meus somnis em porten lluny cap a ella.

Cançó de l'ancià

Em quedaré dret, humilment, en el llindar,
silenciosament entraré per la porta,
si algú m'ofereix alguna cosa per amor de Déu
avançaré una mica més.
Dóna felicitat als qui em veuen.
Ell plorarà una mica a causa de la meva condició.
Plorarà,
no sé per què, no sé per què.



Els vents estan brumint

Els vents estan brumint, els vents incontrolats.
Els núvols estan immòbils, els núvols negres.
Els núvols estan immòbils, immòbils.
Els núvols negres.
No hi veig cap llum, no hi veig cap llum blanca,
cap llum blanca.
No veig cap sol roig, cap sol roig.
En la foscor nebulosa, a través de la boira,
veig una nit negra, tan sols una nit negra.
Els vents estan brumint, els vents incontrolats
Els núvols estan immòbils, immòbils...
Els núvols negres.
Els núvols estan immòbils, els núvols negres.

Nit

La teva imatge subtil és plena d'encant,
és desitjable, m'encisa,
pertorba el meu son tranquil en la nit silenciosa.
Et sento murmurejar,
les teves paraules es fonen i sonen com un doll pur,
canten damunt meu, són paraules d'amor, d'exaltació.
Són la força màgica de la benaurança i la sublimació.

Traducció: Rosa Moretó (L'Avenç, S.L.)

Cants i danses de la mort

Trepak

Bosc i clarianes, tot desert.
La tempesta de neu plora i gemega,
com si, en les tenebres de la nit,
maligna, s'emparés d'algú.
I és cert! En la foscor, la mort

enllaça i besa un pobre mugic,
i li fa ballar, borratxo, un trepak,
mentre a cau d'orella li canta una cançó:
«Ah, vell mugic, pobre miserable
que, tot i anar begut, has volgut fer camí!
La borrufada, com una bruixa, s'ha aixecat



i, sense adonar-te'n, t'ha fet perdre al bosc.
En pena i en destret et trobes,
però ajeu-te a terra i dorm, desventurat!
Amb neu t'abrigaré, fill meu,
i al teu voltant jo dansaré.
Fes-li un bressol, blanca tempesta!
Au, entona el teu cant, temporal,
una contalla, sí, que duri la nit sencera
i que faci dormir del tot aquest borratxo.
I vosaltres, bosc i cel i núvols,
fosca, vent i flocs de neu,
teixiu-li un mantell de vellutada blancor,
que jo taparé, com una criatura, aquest vell.
Dorm, amic meu, feliç mugic,
que l'estiu és aquí, tot florit! El sol somriu
sobre els camps on les dalles van segant,
s'alça una cançó, els coloms s'envolen...»

Cançó de bressol

L'infant gemega. L'espelma, consumint-se,
fa pampallugues tot a l'entorn.
En tota la nit, bressolant el seu fill,
la mare no ha pogut tancar els ulls.
De matí, de matinet, compadida, la mort
truca discretament a la porta. Toc, toc!
Se sobresalta la mare i mira espantada.
«Res no has de témer, amiga meva!
L'alba pàl.lida ja entra pel finestró.
El plor, l'ànsia, i tant d'amor
t'han esgotat. No cal que estiguis més desperta,
jo vetllaré per tu.
No has aconseguit de calmar el teu nen,
jo li cantaré més dolçament que tu.»
«Calla! El meu fillet es belluga i s'agita,
i el meu cor sofreix.»
«Doncs amb mi de seguida es calmarà,
fes nones, nonetes, fes nones, ninó!»
«Les galtes empal.lideixen, s'afebleix el seu alè,
para ja, t'ho suplico!»
«És un bon senyal, el seu sofriment s'atenua,
fes nones, nonetes, fes nones, ninó!»
«Fuig d'aquí, maleïda! Les teves carícies
s'emporten el meu fill, la meva felicitat.»



«No, jo li daré un son tranquil,
fes nones, nonatas, fes nonas, ninó!»
Tingues pietat, atura, ni qua sigui un moment,
al teu horrible cant!»

«Mira-te'l, s'ha adormit amb la meva dolça cançó,
fes nones, nonetes, fes nonas, ninó!»

Serenata

Màgica dolçor, nit blava,
primavera d'ombres tremoloses.
La malalta escolta, amb al cap reclinat,
al murmuri del silenci nocturn.

La son no tanca als seus ulls brillants,
la vida incita a la voluptat,
però sota la finestra, en el silenci de la mitjanit,
la mort canta una serenata:

«En la fosca d'un captivari rigorós i estrat,
la teva joventut as marceix.
Jo sóc el cavaller desconegut que, amb màgic poder,
t'alliberarà.

Alça't, contempla't: la bellesa
il·lumina el teu rostre diàfan,
et puja la color a les galtes, la cabellera,
com un núvol, t'envolta la figura.
El blau dels teus ulls immòbils
és més clar que el cel i el foc,
ardent com el migdia bufa el teu alè...
M'has conquistat.
I les teves orelles han cedit a la meva serenata,

el cavaller acut al reclam del teu murmuri,
el cavaller que ve a dur la darrera recompensa,
l'hora de l'èxtasi ha arribat.
La teva tendra figura, encantador estremiment!
Oh, t'ofegaré amb poderosa abraçada!
Escolta el meu balbuceig d'amor...
No diguis res... Ets meva!»



El General

La batalla esclata, brilla l'acer, xoquen les armes,
els exèrcits hi acuden, galopen els cavalls i flueixen rius vermells.
És migdia, els homes combaten!
El sol declina, la guerra s'endureix!
Arriba el capvespre, però els enemics
s'ataquen amb més fúria! Cau la nit sobre el camp de batalla.
Els batallons se separen en la foscor. Tot és en calma.
I en la broma nocturna s'eleven cap el cel els gemecs.
Llavors, a la claror de la lluna, cavalcant el seu corser,
amb la blanca brillantor dels ossos, apareix la mort.
I escoltant en el silenci queixes i pregàries, orgullosament satisfeta,
com un general recorre el camp de batalla.
Després puja a un turó i, mirant tot a l'entorn,
s'atura, somriu i, per damunt de la plana,
fa ressonar la seva veu fatídica:
"La batalla s'ha acabat. Jo he vençut tothom!
Soldats, jo he aconseguit apaivagar-vos!
La vida us havia enfrontat, jo us retorno la pau!
Morts, alceu-vos tots junts per passar revista!
Al so d'una marxa solemne desfileu davant meu,
que vull fer el recompte. Després reposeu els vostres ossos damunt la
terra,
car és molt grat descansar de la vida a la terra.
Els anys succeiran els anys, imperceptiblement,
s'esborrarà el vostre record del pensament dels homes,
però jo no oblidaré, i damunt les vostres tombes
donaré grans festins a l'hora de la mitjanit.
Dansant pesadament, trepitjaré i calcigaré la terra humida,
a fi que els ossos ja no puguin deixar l'ombra del sepulcre
i que mai més no sortiu de la terra!»

Traducció: Jaume Creus (L'Avenç, S.L.)



Reserves: Tel. 265 44 77. Fax 265 77 33

d'airesPer canviar
Si vol canviar d'aires no li

cal sortir de la ciutat.
A la Plaça de Tetuân, hi

trobarà un dels racons més
acollidors de l'actual

Barcelona.

Quan hi arribi no s'amoïni
pel cotxe: deixi'l a la porta i

nosaltres ens n'ocuparem.
Pot entrar. Un ambient

especial, directe. Música de
fons. Demani, pot triar. Una

cuina creativa i

espectacular, entre la «nova
cuina" i la catalana
tradicional. Carta

interessant de vins. Després,
tenim carret de postres
especialíssim. Totper a

vostè. Sense sortir de
Barcelona.

I si vol saberpreus... No
l'enganyem: s'bipot gastar

el que vulgui. Depèn de
vostè. Però li recomanem el
nou "Menú de degustació".
A partir de 2.900pessetes.

Vingui a la Plaça de
Tetuàn. No està tan lluny. I

podrà canviar d'aires.

Sense sortir
de Barcelona

Plaça de Tetuàn 27



 



Selecció discogràfica

Ferruccio Furlanetto

Halévy: Brogni (La Juive). Dir.: Antonio de Almeida.
Philips.

Mozart: Guglielmo (Cosífan lutte). Dir.: Daniel Baren-
boim. Erato.

Mozart: Don Alfonso (Cosífan lutte). Dir.: James Levine.
Deutsche Grammophon.

Mozart: Don Giovanni (Don Giovanni). Dir.: Daniel Ba-
renboim. Erato.

Mozart: Leporello (Don Giovanni). Dir.: Herbert von
Karajan. Deutsche Grammophon.

Mozart: Missa de la Coronació. Dir.: Herbert von Karajan.
Deutsche Grammophon.

Mozart: Conte Almaviva (Le nozze di Figaro). Dir.: Colin
Davis. RCA.

Mozart: Figaro (Le nozze di Figaro). Dir.: James Levine.
Deutsche Grammophon.

Rossini: Fernando Villabella (La gazza ladra). Dir.:
Gianluigi Gelmetti. Sony.

Rossini: Stabat Mater. Dir.: Semyon Bychkov. Philips.
Verdi: Procida (L vespri siciliani). Dir.: Riccardo Muti. EMI.

Mozart: Àries de Cosífan lutte, Don Giovanni, Die Zau-
berflote i Le nozze di Figaro; «Rivolgete a lui lo
sguardo». Dir.: Ion Marin. Sony.

Alexis Weissenberg

Bach: Obres diverses. EMI.
Bach: Clavierubung, Fantasia cromàtica. Obertura

francesa, Fartites. EMI.
Beethoven: Concerts per a piano i orquestra nüms. 1, 2, 3,

4 i 5. Orquestra Filharmònica de Berlín. Dir.:
Herbert von Karajan. EMI.

Brahms: Concert per a piano i orquestra núm. 1. Orquestra
de Filadèlfia. Dir.: Riccardo Muti. EMI.



Chopin: Nocturns (versió integral), Masurques. EMI.
Chopin: Sonates per a piano nüms. 2 i 3, Polonesa núm. 7.

EMI.

Debussy: Obres diverses. Deutsche Grammophon.
Franck: Variacions simfòniques. Orquestra Filharmònica

de Berlín. Dir.: Herbert von Karajan. EMI.
Mussorgski: Quadres d'una exposició. EMI.

Mozart: Concerts per a piano i orquestra núms. 9 i 21.
Orquestra Simfònica de Viena. Dir.: Cario Maria
Giulini. EMI.

Prokofiev: Concertper a piano i orquestra núm. 3- Orquestra
Simfònica de la RAI de Torí. Dir.: Sergiu Celibi-
dache. Hunt.

Rachmaninov: Preludis (versió integral). RCA.
Rachmaninov: Sonates per a piano núms. 1 i 2. Deutsche Gram¬

mophon.
Saint-Saëns: Carnaval dels animals (versió per a dos pianos i

orquestra). Aldo Ciccolini. Orquestra de la Societat
de Concerts del Conservatori de París. Dir.:

Georges Prêtre. EMI.
Schumann: Àlbum per a la joventut. EMI.

Turina: Canto a Sevilla. Montserrat Caballé. EMI.

Txaikovski: Concert per a piano i orquestra núm. 1. Orquestra
de París. Dir.: Herbert von Karajan. EMI.

Diversos

autors: Obres de Bach, Brahms i Chopin. Ermitage.
«Els encores»: obres de Beethoven, Chopin,
Debussy, Liszt, Rachmaninov, Schumann, Scriabin,
Severac, Txaikovski i Vladiguerov. EMI.



CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

CONCERT EXTRAORDINARI WAGNER

I

Die WalkUre
It. acte

Sieglinde Gabriele Schnaut
Siegmund James King
Hunding Kurt Rydl

n

Gotterdammerung
Marxa fúnebre

3r. acte, escena final:
"Starke Scheite schichtet mir dort"

Brünnhilde Gabriele Schnaut

Peter Schneider, director d'orquestra
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL

GRAN TEATRE DEL LICEU

Amb el patrocini de la
FUNDACIÓ GRAN

TEATRE DEL LICEU

Preus

De 1.350 a 10.300 ptes.

V Venda de localitats, a partir del dia 19 d'abril
Gran Teatre del Liceu (de 8 a 20 h.; dissabtes de 8 a 13 h.)

Tel. 412 35 32 -412 19 03

Palau de la Música (de 10 a 21 h; dissabtes de 15 a 21 h.) Tel. 268 10

GRAN TEATRE DEL LICEU

Dimecres, 26 de maig de 1993, a les 21 h.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

00



 



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: ^1rt (lo/2ooo

Disseny: Hernando Asociados



FUNDACIÓ
CRAN TFATRE D FI

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 TFATRE D FL

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

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

L ' o r f e o

Claudio Monteverdi

Direcció musical Jordi Savall
Direcció d'escena Gilbert Deflo

Coreografia Nadejda Loujine
Escenografia i vestuari William Orlandi

Mark Tucker, Montserrat Figueras, Jennifer Larmore,
Bernarda Fink, Daniele Carnovich, Allison Browner,
Iñaki Fresán, Fulvio Bettini, Elisabeth Tiso, Markus

Scháfer, Kai Wessel, Gerd Türk, Fulvio Zanasi
Nova producció Gran Teatre del Liceu

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA (conjunt vocal)
LE CONCERT DES NATIONS (orquestra amb instruments d'època)

Funció de Gala

Dijous, 20 de maig, 21 h., funció núm. 93, torn E
Diumenge, 23 de maig, 17 h., funció núm. 94, torn T
Dimarts, 25 de maig, 21 h., funció núm. 95, torn D
Dijous, 27 de maig, 21 h., funció núm. 96, torn A

Dissabte, 29 de maig, 21 h., funció núm. 97, torn C
Dilluns, 31 de maig, 21 h., funció núm. 98, torn D

Concert Orquestra Simfònica i Cor
del Gran Teatre del Liceu

Franz Schubert Nachtgesang im Walde
Giuseppe Verdi Quattro pezzi sacri

Arrigo Boito Pròleg de Mefistofele
Romano Gandolfi

Director d'orquestra
Andrés Máspero
Subdirector del cor

Francesco Filero d'Artegna
Baix

Dimecres, 2 de juny, 21 h., funció núm. 99, torn B
Dijous, 3 de juny, 21 h., funció núm. 100, torn D
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