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Favola in musica de Claudio Monteverdi

Estrenada el 24 de febrer de l607 al Palazzo Ducale de Mantua

ESTRENA

al Gran Teatre del Liceu

(Descans entre el segon i el tercer acte)

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 B
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Iberia patrocina
la temporada.

Aquest any, més que mai,
IBERIA dóna suport

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

Perquè, un any més, IBERIA
serà al Gran Teatre

del Liceu.
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LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA (conjunt vocal)
LE CONCERT DES NATIONS

(orquestra amb instruments d'època)



La Capella Reial de Catalunya
COR DE NIMFES I PASTORS

Sopranos: M. Henar Alvarez, M. Angels Biosca,
M. Teresa Garrigosa, Mercedes Hernández, Antonella Lalli,

Carme Marqués, Alexandrina Polo, Nadia Ragni
Contratenors: Jean Louis Comoretto, Paolo Costa,

Josep M. Gregori, Jean-Yves Guerry
Tenors: César Carazo, Jordi González, Pedro Ormazábal,

José Solano, Lluis Vilamajor
Barítons: José Enrique Pedrosa, J. Miquel Ramon, Xavier Sans

Baixos: Yves Berger, Joan Puigdellîvol
COR D ESPERITS

Contratenors: Laurence Bonnal, Jean Louis Comoretto,
Paolo Costa, Josep M. Gregori, Jean-Yves Guerry

Tenors: César Carazo, Jordi González, Pedro Ormazábal,
José Solano, Lluis Vilamajor

Barítons: José Enrique Pedrosa, J. Miquel Ramon, Xavier Sans
Baixos: Yves Berger, Joan Puigdellîvol

La Capella Reial de Catalunya té el suport de la Generalitat de Catalunya

Le Concert des Nations
BASSO CONTINUO

Arpa doppia: Andrew Lawrence-King
Clavicèmbal, Regal, Claviorgano i Organo di legno:

Michael Behringer, Guido Morini, Albert Romaní
Tiorba, Guitarra, Chitarrone, Colascione:

Robert Clancy, Kasia Eisner, Brian Feehan, Rolf Lislevand
Basso di Violino: Balasz Mate
Violone: Lorenz Duffschmid

Violino principale: Manfredo Kraemer
Violino secondo: Corrado Bolsi

Violini I: Lydia Cevidalli, Isabel Serrano, Pablo Valetti
Violini II: Brigitte Taubl, Mauro López, Johanna Gamerith

Violini piccoli: Pablo Valetti, Brigitte Taubl
Viole da braccio: Angelo Bartoletti, Judith Foldes

Viole da gamba: Eunice Brandao, Sergi Casademunt, Laurence Bonnal
Bassi di Violino: Balasz Mate, Laura Folch

Violone: Lorenz Duftschmid
Contrabasso di Viola: Roberto Sensi

Flauti: Lorenzo Cavasanti, Christoph Ersham
Cometti: Jean-Pierre Canihac, Bruce Dickey, Jean-Luc Machicot

Trombe: Guy Ferber, Roland Callmar, Jean-Luc Machicot
Tromboni: Richard Cheetham, Daniel Lassalle,

Laurent Madeuf, Thierry Durand, Bernard Fourtet
Percussione: Pedro Estevan

BALLARINS

Joan Alcaraz Ferreiro, Gemma Andreu Mas, Jon Arambarri Uranga,
Carmela Arrontes Junquera, Jaume Camarena Camacho,

Anna M® Casas Vallès, Belem Guitart Font, Emili Gutiérrez Sales,
Laura López Osornio de Vega, Juan Antonio Mochales San Vicente,

Elisenda Moya Sagues, Águeda Murillo Pulido, M® Jesús Olaizola
García, José Javier Pedrosa Laplana, Antoni Selma Borja,

Domingo Tejada Moreno



a plonner nomes entenem la

perfecció en termes de progrès.
D'evoluciû. De tecnologia.

Per aixO no ens conformem amb

Ni amb la maxima definició
audio visual oue ofereix el

Laser Disc.
Volem anar a mes.

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

deos. Ni amb la puresa i qualitat cada vegada mes a prop. Cada ve¬

de so dels nostres equips d'alta cada més a prop de la perfecció
fidelitat. en imatge i so.

C,!) PIONEER
The Art of Entertainment



Contingut argumentai
Orfeó i Euridice són feliços. Mort d'Euridice. Davallada
als inferns, a la recerca dEuridice el rescat de la qual
aconsegueix després d'haver persuadit amb el seu cant
les divinitats infernals. Euridice torna a la vida, però
Orfeó no respecta el pacte amb la divinitat i la seva

estimada desapareix per sempre. Apollo consola Orfeó i
se l'enduu cap a la immortalitat.

Lloc de l'acció: Grècia.

Època: temps mitològics.

PRÒLEG

La Musica, personatge al·legòric, lloa els mèrits propis i les vir¬
tuts i presenta l'obra al públic, tot anunciant que vol parlar d'Orfeo,
el qual va atreure amb el seu cant les bèsties ferotges i va sotmetre
l'Infern a les seves pregàries.

ACTE I

A les proximitats d'un petit temple de marbre, circumdat de
prades, pastors i nimfes celebren amb càntics alegres el casament
d'Orfeo i Euridice. Per la joia que irradia de tots els presents i
per la sinceritat amb què expressen llur desig de fidelitat als nuvis,
hom adverteix clarament l'estimació i l'afecte que tots dos joves
els inspiren.
Una nimfa invoca sobre els esposos la protecció de les Muses i
mentre els grups dansen amb alegria, un pastor prega Orfeó que
els delecti tot entonant, amb la seva veu incomparable, una cançó.
La melodia que canta Orfeó, que emociona tothom, és una exaltació
de la seva estimada Euridice.
La festa continua. El seguici nupcial es posa en marxa presidit pels
nuvis i les prades bullen una altra vegada amb les danses de les
nimfes i els pastors.



ACTE II

La Messaggiera anuncia la mort d'Euridice, amb la quai cosa l'alegria
desapareix i dóna pas al dolor i a l'expectació. La situació arriba
al patetisme més gran quan Orfeó, que ha tornat als indrets de la
seva joventut i evoca amb emoció les hores de felicitat viscudes
en aquests paratges, rep la tràgica notícia. La commoció que

experimenta és terrible. Anorreat i amb una gran angoixa, resta
absent de tot allò que l'envolta, sumit fins al més profund en el
propi dolor, sense escoltar les paraules de consol dels pastors.
Només sortirà d'aquest tràgic silenci per anunciar una decisió ferma
i sorprenent: davallar als inferns i rescatar la seva estimada Euridice,
treient-la del fred i tenebrós món de la mort.

ACTE III

Orfeó, només amb la seva cítara, arriba a les ribes de l'Estígia,
frontera entre el regne dels morts i el dels vius. La Speranza (un
altre personatge al·legòric), que l'ha acompanyat fins aquest
moment, l'ha d'abandonar, perquè no pot penetrar en el regne
de les ombres. Caronte, encarregat de conduir les ànimes a l'altre
riba, tot i encisat pel cant d'Orfeo, refusa de transportar-lo al regne
dels morts. Aleshores els déus socorren Orfeó, tot endormint
Caronte, la qual cosa fa que Orfeó pugui creuar el riu.

ACTE IV

Proserpina, esposa de Plutone, el rei de les ombres, commoguda
per la grandesa de l'amor d'Orfeo, tracta d'aconseguir, amb la
tendresa de l'esposa i l'encís de la dona, l'alliberament d'Euridice.
Plutone, després d'uns instants de dubte, es deixa convèncer i
accedeix als precs de Proserpina. Euridice tornarà al món dels vius,
però amb una condició: Orfeó, que caminarà davant d'ella, no

podrà girar el cap ni un moment per mirar-la fins que no hagin
arribat a la terra. Orfeó accepta i comença el camí.
En un cert moment. Orfeó dubta que Euridice sigui realment darrera
d'ell i, desobeint les condicions imposades per Plutone, gira el
cap. El pacte s'ha trencat. Euridice haurà de retornar al regne de
les ombres i Orfeó, solitari i fracassat, tornarà a la terra sense la



companyia de la seva estimada. Euridice desapareix per sempre
davant els planys desesperats d'Orfeo.

ACTE V

Una altra vegada, en els paratges on va transcórrer la joventut
d'Orfeo, aquest invoca la Natura com a única font de consol da¬
vant les calamitats que pateix el seu esperit atribolat. Però ni tan
sols la Natura pot calmar l'angoixa produïda per la pèrdua
d'Euridice, davant el record de la qual qualsevol dona manca del
més mínim interès per a Orfeó.
Apareix el déu Apollo, pare de l'heroi, al qual ofereix la immor¬
talitat, perquè sap que mai més no trobarà consol sobre la terra.
Tots dos s'eleven cap als cels, on Orfeó sospirarà eternament per
la seva Euridice.



Maquetes de William Orlandi per a L'Orfeo. Teló i Acte V
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L ' Orfeo de
Claudio Monteverdi

El mite d'Orfeu és un dels més obscurs i més ple de simbolisme
de tota la mitologia hel·lènica. D'orígens antiquíssims, es va des¬
envolupar fins a devenir una veritable teologia, entorn de la qual
existia una abundant literatura, en gran part de caràcter esotèric.
Orfeu és el «cantant» per excel·lència, el Músic i el Poeta. Toca
admirablement la Lira i la Cítara, la invenció de la qual se li atri¬
bueix. D'ell es deia que sabia cantar i tocar uns cants tan suaus

que les bèsties salvatges el seguien, els arbres i les plantes
s'inclinaven cap a ell i els homes més ferotges es calmaven total¬
ment.

En el llibre IV de Les Geòrgiques de Virgili (70-19 aC), trobem la
versió més rica i completa d'un dels mites més cèlebres relatius
a Orfeu: el de la seva davallada als inferns per amor a la seva
dona, Eurídice, morta d'una picada de serpent quan intentava
escapar-se de la persecució d'Aristeu. Amb els accents de la seva

Lira i del seu cant aconsegueix d'encisar no solament els mons¬

tres de l'infern, sinó també els déus infernals. Els poetes rivalit¬
zen en imaginació per descriure els efectes d'aquesta música divina.
Finalment, els déus infernals accepten les seves súpliques amb
la condició que Orfeu tornarà a la llum del dia, seguit d'Eurídice,
sense girar-se per mirar-la, abans de sortir del seu reialme. Arri¬
bat quasi a la fi, Orfeu té un dubte terrible: no l'han enganyat?
Euridice és realment darrera d'ell? Tot seguit es gira, i Euridice
mor una segona vegada. Orfeu prova de tornar-la a buscar, però
aquesta vegada Caront és inflexible i ha de tornar entre els humans,
inconsolable.
De totes les temptatives d'associar la música a aquest mite, la Favola
d'Orfeo amb el poema d'Alessandro Striggio i música de Claudio
Monteverdi -estrenada a la cort de Mantua el 24 de febrer de l607-
n'és l'exponent més reeixit i complet. Gràcies a la seva extraor¬
dinària concepció musical i dramàtica i a una partitura curosament
elaborada, L'Orfeo de Monteverdi assoleix una perfecció que
s'aconseguirà molt rarament en tota la història de l'òpera. Després
de les primeres experiències amb un tema similar, com VEuridice
de Jacopo Peri i Giulio Caccini, libretto d'Ottavio Rinuccini (Elo-



rència, I6OO), Monteverdi marca -amb aquesta primera òpera- el
veritable començament de l'expansió del nou stile rappresentativo. És
el primer músic per qui l'expressió dels sentiments «che movono
grandemente l'animo nostra-, la pintura de les passions, esdevé
absolutament prioritària. Per això, quan afirma que «el compositor
modern ha de fonamentar les seves obres sobre la veritat», defineix
un concepte revolucionari i radical, que modificarà definitivament
la relació text-música. La seva obra l'acredita com un d'aquests raríssims
genis polivalents, capaç de sintetitzar els estils més diversos. Monteverdi
és un compositor barroc, certament, però en la seva música hi ha
tots els ingredients essencials dels ideals posteriors. Un text molt
eloqüent de Harry Halbreich el defineix magistralment:
«Què és un Romàntic? És un artista que dóna a l'expressió la priori¬
tat sobre la construcció i la recerca; és un artista que procura, sobre¬
tot, traduir els sentiments i les passions dels seus personatges veient-
los a través del prisma de la seva pròpia personalitat: això és
Monteverdi.

Què és un Clàssic? És un artista que es nega a sacrificar la bellesa
pura, l'equilibri i l'harmonia de les proporcions; és un artista que crea
noves formes, i nous mitjans d'expressió que serviran de model a
les generacions següents: això és Monteverdi.
Què és un Impressionista És un artista que dóna a la matèria, al color
i a l'harmonia un valor propi i autònom, i creu que els sentits han
d'ésser satisfets tant com l'esperit o el cor: això és Monteverdi.
Què és un Modern? És un artista que, vivint apassionadament el seu
segle, l'avança constantment, obrint el camí a la conquesta de la seva
pròpia sensibilitat i expressió; és un músic eternament jove: tot això
és Claudio Monteverdi, un músic que serà sempre el nostre contem¬
porani.»
L'Orfeo (després de més de 380 anys de la seva estrena) i les dues
altres grans òperes de Monteverdi que s'han conservat demostren (en
l'escaiença del 350 aniversari de la mort del compositor) ser unes obres
vives i amb una capacitat d'emoció dirigida al més profund de la nostra
sensibilitat; així ho testimonia l'èxit cada vegada més gran arreu del
món i l'interès creixent que generen. Aquesta première al Gran
Teatre del Liceu ens permetrà de conèixer el poder de la música en
una de les seves formes més concentrades i pures.

Jordi Savall



 



L ' Orfe o o la invenció de
l'òpera

La primera notícia de què disposem sobre la representació de
L'Orfeo monteverdià procedeix d'una carta que, comentant les festes
i diversions del Carnaval, Carlo Magni adreça al seu germà
Giovanni, resident a Roma: «Demà a la nit, la seva altesa el Príncep
farà recitar una obra que és única, perquè els seus personatges
parlen musicalment, raó per la qual hi assistiré amb interès, si no
m'ho impedeixen les reduïdes dimensions del lloc», escriu el
diplomàtic, des de la Cort de Màntua, el 23 de febrer de l607.
Però l'afirmació resulta fal·laç: la faula que, des del dia següent,
sorprendria el món, ni era única, ni tan sols inaugural del nou
estil. La invenció havia fructificat a Florència, anys enrera: sota
el patrocini de Giovanni de Bardi, comte de Vernio, s'havia des¬
envolupat una «Camerata» de músics i poetes, amb l'objectiu de
la reconstrucció musical de la Tragèdia, l'intent utòpic i visionari
de formular allò que, en la Grècia conjectural del classicisme, hauria
estat la recitació cantada, en la qual (segons la hipòtesi del
pensament manierista) s'articulessin les representacions dels mites
eterns. Es tractava d'un gènere de música teatral sense precedents,
en la qual la polifonia era desterrada per donar pas a la monodia
acompanyada, tot separant en dos nivells rigorosament
independents (si bé dialècticament lligats) la melodia i l'harmonia,
la veu humana i l'acompanyament instrumental. Una mena de
música que es pogués adaptar a la superfície canviant de l'acció
dramàtica, evolucionant amb ella segons el seu dictat, permetent
l'efusió emotiva inherent al text, que fluís sense cap trava: a
principis dels noranta, Emilio del Cavaliere ja n'havia cristal·litzat
parcialment la invenció en els seus drames pastorils II sátiro, La
disperazione di Feleno i II giuoco delia cieca. El 1598 Giacopo Perl
sistematitzava, sobre els versos de Rinuccini per a la història de
Daphne, les propostes teòriques de Vincenzo Galilei (pare del
cèlebre astrònom); dos anys més tard, Giulio Caccini presentarà
Euridice i II rapimento di Cefalo, i una segona Euridice (altra
vegada de Peri, intèrpret, a més, del seu propi personatge d'Orfeo)
ampliarà, aquest mateix octubre de lóOO, el significatiu catàleg.



Com tornarà a succeir després (amb Gluck i la refundació de la
Tragèdia neoclàssica), el mític Cantor i el seu Destí exemplar
constitueixen el vehicle ideològic privilegiat per esbrossar, com
a indiscutible transeünt fundacional, un camí estètic que, en aquests
anys indubtablement memorables, inscriu el senyal primigeni del
seu ambiciós esdevenir futur: el naixement d'una nova forma teatral
hiperrepresentada, una dramatúrgia del cant i de la música que, en
el futur, serà coneguda amb el nom d'òpera.
Es aquella darrera composició, la que Vincenzo Gonzaga contempla
amb admiració, potser també amb enveja, en els fastos nupcials
de Maria de Mèdicis i Enric IV de França, la nit del 6 d'octubre.
A la cort de Màntua, l'encàrrec d'un espectacle semblant no sorgiria
fins sis anys més tard, a càrrec de Francesco, el fill petit del Duc,
membre de l'Accademia degli Invaghiti; i per realitzar-lo, caldrà
fer venir de Florència intèrprets especialitzats en aquest difícil art
avantguardista. Només tres noms han estat rescatats de l'oblit: els
de Francesco Rasi (o Rasio), un noble aretí, compositor i cantant,
des de feia nou anys al servei de la cort de Màntua, que va in¬
terpretar el protagonista i que havia participat en la celebració
nupcial medicea (i de qui sabem que, el I6II, encara actuarà com
a Neptú al ballet final d'una Psiché representada a Casale, on

s'acompanyarà d'una arpa doppia, igual que ho féu en l'ària
«Possente spirito» del tercer acte de L'Orfeó) i els del clergue Gi-
rolamo Bacchini, sopranista que donarà vida a Furidice, i de
Giovanni Gualberto Magli, un altre castrato, deixeble de Caccini,
que encarnarà La Musica, Proserpina i un altre personatge no
determinat, potser la Speranza o la Messaggiera. Un altre docu¬
ment de la mateixa data, escrit per Francesco Gonzaga (que té
21 anys) i destinat al seu germà Ferdinando, estudiant a Pisa,
testimonia »el bon comportament de Magli, en aprendre de me¬
mòria en tan poc temps els seus papers, i en dir-los molt bé, amb
remarcable gallardia i efecte». Un detall d'aquesta segona carta
mereix la nostra atenció i posa de manifest una iniciativa del príncep
hereu per tal d'afavorir la correcta comprensió del drama: «he fet
imprimir la faula, perquè cada un dels espectadors pugui llegir-
la mentre és cantada». La preocupació de distribuir el llibret com
una mesura de profilaxi intel·ligible constitueix la primera men¬
ció d'una pràctica (per cert, en una etapa força precoç) que, a



part de testimoniar quasi des dels orígens del mateix espectacle
operístic la impossibilitat efectiva de seguir simultàniament, en
la seva total plenitud, la música i el text literari, havia d'instaurar
un hàbit que ha permès a la posteritat d'inventariar una extraor¬
dinària quantitat d'obres la música de les quals (executada a tra¬
vés de còpies manuscrites úniques) ha desaparegut, mentre que
les seves paraules perviuen per mitjà de la multitud d'impresos
que les difonen, destinats a ser llegits pel públic en seguir la re¬
presentació: el precedent de l'actual sotstitulat.
Així, i com molt bé ha escrit Guido Pannara, «Monteverdi va arri¬
bar l'últim, però va ser el primer». De Cremona, alumne de Marco
Antonio Ingegneri, talent precoç, formava part del servei del Duc
des del 1590 i assolí el rang de «Mestre de Capella» des del I6OI.
L'amistat amb els Striggio i amb Giches de Weert li fou decisiva
per al coneixement de les innovacions tècniques; el seu Cinquè
llibre de madrigals, editat dos anys abans de la composició de
L'Orfeo, ja se servia àmpliament del cromatisme i de la recitació
cantada: allò que ens sorprèn en aquesta obra radica en el fet que
la idea quasi merament especulativa dels florentins havia pres cos
en ell, tot inserint-se de manera paradoxal en un context polifònic.
D'ací la infinita riquesa de l'articulació monteverdiana: en les seves
realitzacions el stile rappresentativo servia per nodrir el mateix nervi
de la tradició madrigalesca precedent; per enriquir-la i no pas per
abolir-la. De caràcter enciclopèdic, com en el cas de Bach, l'actitud
monteverdiana (com, segles més tard, la de Beethoven o de
Stravinsky) es mou en el sentit d'integrar qualsevol innovació al
substrat comú del saber heretat, tot dilatant les seves possibili¬
tats fins als límits del llenguatge. Als quaranta anys, Monteverdi
posseïa la totalitat del magisteri antic i el seu talent li permetia
d'incorporar i d'assumir qualsevol novetat, creant aquesta síntesi
que fa possible que, encara avui, en referir-nos al naixement del
melodrama, el nom d'aquest racionalista fogós, solitari i il·luminat
segueixi reclamant el dret a la invocació fundacional.
Del triomf immediat i imparable de L'Orfeó, en dóna fe el fet d'haver
estat editat pel venecià Ricciardo Amadino menys de dos anys
després de la seva estrena i d'haver-se reimprès altra vegada el
1615. L'interès que l'obra havia provocat fa que Francesco Gon-
zaga promogui una segona representació el març i encara una altra



en una data no determinada de la primavera, que no arribaria a
tenir lloc. Tres anys després, el príncep encara sol·licitava la
partitura des de Torí per donar-la a conèixer durant el carnaval
de 1610, el mateix any que s'oferí a Milà i a Florència. Es diu que,
abans de 1620, l'obra es pogué veure a Salzburg, i una represen¬
tació a Gènova està perfectament documentada en una data anterior
a 1646. Encara en una època tan tardana com 1653, deu anys

després de la mort del compositor, Girolamo Pinello parlava de
L'Orfeó, tot afirmant que «en totes les ciutats d'Itàlia va merèixer,
i encara mereix, universal aplaudiment». Les dimensions de l'èxit,
insòlit en una composició tan experimental i tan primerenca, han
permès que la música no desaparegui, com ha succeït amb la
majoria de les òperes d'aquesta època, incloses 14 de les 22 labors
monteverdianes de diversa mena pertanyents al teatre musical i
que, pel fet de no haver trobat un patronatge adequat, ens han
estat furtades pel Temps. Les més breus han sobreviscut gràcies
al fet que el mateix autor les va incloure en els seus posteriors
llibres de madrigals i, encara així, el que avui ens queda s'assembla
relativament poc a allò que, actualment, podem entendre per una

partitura operística: a part del fet que la gran ària d'Orfeo ofereixi
el seu desplegament cantable en dues versions optatives (una
sil·làbicament nua i l'altra dramàtica i expressivament carregada
d'ornaments i d'intenses figuracions melismàtiques), l'edició
únicament conté la relació d'instruments en el seu frontispici i un
text que, només, subministra la idea del baix xifrat i lleus indica¬
cions instrumentals en alguns llocs precisos, vestint la nua línia
vocal. Instrumentació que, d'acord amb l'inventari referit, és una
de les més nodrides i coloristes de l'època (cosa que no deixarà
de provocar alarmes, entre les quals la de Giovanni Battista Doni,
qui afirma que tant Monteverdi com Del Cavaliere desnaturalit¬
zen el propòsit historicista dels florentins en utilitzar i recomanar
tota classe d'instruments, «inclosos els clavecins actuals»): 2 cla¬
vecins, 2 llaüts, 2 chitarroni, 1 arpa doble, 2 orgues positius de
tubs de fusta, 1 orgue regal i 2 contrabaixos de viola, que integren
un continu riquíssim i tornasolat; 10 violes de braccio, 3 baixos
de viola, 2 violins petits «a la francesa», una flauta «alia vigésimo
secunda», clarino, 2 cometi, 3 trompetes amb sordina i 4 trom¬
bons formen la considerable nòmina d'allò que és requerit; al-



gun dels efectius tímbrics no s'inclou en la relació inicial, però
la seva presència és reclamada en l'instant corresponent. Reconstruir
de la manera més exacta possible aquests dispositius o optar pels
mitjans sonors actuals (com es féu en els primers anys del redes-
cobriment de l'obra, des dels dies de la Schola Cantorum de Vincent
D'Indy, el 1904, fins a l'arqueologisme de Harnoncourt, passant
per les visions intermèdies de Malipiero, Orff, Orecife o Respi-
ghi) que puguin oferir una equivalència present és, juntament amb
l'espinós problema d'assignar-los les seves parts concretes a l'hora
de l'execució, l'aposta més arriscada que planteja la lectura de
l'obra. No és aliè a això la mateixa disposició de l'espai: sense

que sigui possible d'assegurar-ho de manera fidedigna, sembla
que L'Orfeo es va interpretar per primera vegada a la Gallería dei
Fiumi, una mena d'apartarñent de miralls que havia pertangut a

Margarita Gonzaga, vídua d'Alfonso D'Este i tia carnal del prín¬
cep Ferdinando, al segon pis de l'ala oest del Palau Ducal de
Mantua: qualsevol que conegui aquest exquisit i relativament reduït
espai (del qual l'esmentada carta de Magni ja ofereix una
significativa referència) haurà reflexionat immediatament sobre la
dificultat que, entre intèrprets i maquinària escènica, hagin deixat
lloc per a un nombre d'espectadors superior, diguem, a trenta o

quaranta persones. Qualsevol intent d'execució pública de l'obra
obliga, així, a plantejar-se, com a aspecte principal de la
contradicció, la pura dimensió quantitativa, volumètrica, del so
en brut, com a pas previ a la solució que s'hagi d'adoptar.
Alessandro Striggio, de la mateixa edat que el músic, fill del gran

madrigalista de nom idèntic, va dissenyar un llibret, si no genial,
almenys concebut dintre d'un grau de dignitat fonètica i precisió
dramàtica que no podríem trobar en molts dels equivalents del
segle posterior. El mite és tractat de manera sòbria, amb
convencionalitat lapidària i amb un propòsit aconseguit de fer del
protagonista alguna cosa més que l'emblema d'una història co¬

neguda i hàbilment narrada: Orfeó és un personatge bastant més
humà, en el seu tràgic dolor, d'allò que caldria esperar dels
intermezzi pastorils renaixentistes als quals, en principi, s'hauria
d'acomodar la present tragèdia. D'altra banda, si l'estructura en
cinc actes es reclama pertanyent a aquestes convencions, resulta
altament sorprenent el fet que cada un d'ells esculli un emplaça-



 



ment ficcional diferent, i transgredeixi la normativa unitat d'espai.
El llibret fou editat per Francesco Osanna, l'impressor ducal, i
presenta alguna diferència significativa respecte a la partitura; la
que més crida l'atenció afecta la conclusió, que en el text poètic
desenvolupa un episodi on les bacants posen en fuga Orfeó, quan
aquest -desesperat per la definitiva pèrdua d'Euridice— jura de no
tornar a entregar-se a l'amor de cap altra dona: la mort per des-
trossament, que és el destí de l'heroi, es deixa sobreentesa al sa¬
ber humanístic dels espectadors inicials de VAccademia. La ver¬
sió musical, impresa ja el l609 i destinada òbviament a públics
teatrals més amplis i indiscriminats (i que és l'única que ha
sobreviscut), ha substituït aquest final "dionisíac» per un altre
d'"apol lini», en què el déu, ex machina, descendeix de les altu¬
res per acompanyar Orfeó a un Olimp consolador, als sons ho-
mofònics d'una vibrant «moresca». Final didàctic, que premia la
infelicitat terrenal amb una promesa benaurança i en el qual,
malgrat la seva nomenclatura pagana, hom pot entreveure per¬
fectament una nítida contrafigura cristològica.
La declamació que Monteverdi ha construït per plasmar la repre¬
sentació d'aquesta història és d'un grau de plasticitat tan gran, d'una
expressió tan directa i tensa, d'una economia de mitjans tan efectiva
i subjugant que no ens pot sorprendre el paper paradigmàtic que
des de la seva mateixa estrena ha assumit en la història del tea¬
tre cantat: una declamació que és a la mateixa base de Lully o de
Gluck, però també de Pelléas o d'Elektra. Monteverdi, fill d'un
metge, ell mateix teòric, bon coneixedor de Zarlino, d'Aristòtil i
de Plató (ni que fossin traduïts: la seva ignorància del grec sembla
demostrada) estava obsessionat, des de les pròpies premisses
estètiques, per les mateixes preocupacions que la Camerata flo¬
rentina: la materialització sonora dels afetti, la realització musical
de les passions. I amb això, la comprensió de cada vers, de cada
paraula individual, com un univers de suggestió metafòrica al qual
la música havia de revestir i sobre el qual s'havia de projectar amb
la irradiació i la fermesa d'un bany auri. La utilització dels acords
augmentats, les resolucions excepcionals de les dissonàncies i l'ús
sistemàtic de línies melòdiques amb segments intensament
cromàtics no obeeixen a un caprici ni a un gust per l'element
rebuscat o inesperat en la direcció d'un gruttesco sonor, sinó a una



subtil casuística fonamentada en una teorètica psicofísica dels
humors, reflexionada al costat del seu pare. No era pas cap altre
el propòsit de Peri o de Caccini: però, entre l'eixutesa espartana
del primer o l'exaltat virtuosisme mecànic del segon, Monteverdi
va saber dissenyar un sistema de flexibilitat infinita, aliè a tota
rigidesa o patró estereotipat que, sense abjurar dels seus supòsits
abstractes, sabia cenyir-se a les exigències discursives de l'element
estrictament musical. Una discursivitat en la qual, juntament a la
recitació, són presents tots els gèneres del moment, des de la
polifonia madrigalesca ricament utilitzada en les intervencions
corals fins al tractament del duo, amb duplicació de la línia melòdica
com a signe d'acord (tot instaurant un arquetip que perviurà fins
a Puccini), des de les intervencions balletístiques fins als sump¬
tuosos ritomellos instrumentals en els quals la tímbrica assumeix
ja una inequívoca funció argumentai (tal com succeeix amb la
presència dels trombons en les escenes infernals), aglutinant en
una unitat superior models molt diferents, i tractant-los amb un

refinament, una depuració i un sentit de l'oportunitat dramàtica
que transcendeixen completament el model florentí i converteixen
L'Otfeo en la primera òpera vertaderament digna d'aquest nom.
Però no només aquests valors permeten considerar Monteverdi
com el creador indiscutible del gènere: també ho és -i sobretot-
pel fet d'haver aportat un prototipus dramàtic, per la seva actitud
de pioner en la construcció d'un personatge genuí. Orfeó no és
tant un tenor que emet i interpreta una música sublim com una
veritable entitat músico-dramàtica individual i singularitzada, que
expressa la seva angoixa personal a través d'aquesta mateixa
matèria cantable que el configura com a subjecte teatral. En acabar
d'escoltar L'Orfeo no recordem unes agilitats, uns acords o unes

vocalitzacions, sinó el dolor d'una pèrdua, la frustració d'un desig
i el desconhort davant d'una separació irremeiable que, per ser
perfecta, suma al seu propi drama el del seu mateix creador: el
10 de setembre d'aquell l607 mor Claudia, l'esposa del músic, que,
en els dos anys successius, viurà en un estat de prostració de¬
pressiva, a la qual la mort, el l609, de la cantant Caterina Marti-
nelli (que no arribarà a estrenar L'Arianna, la seva faula successiva,
creada per a ella) afegirà un nou motiu d'infelicitat. ¿Com no llegir
en L'Orfeó una premonició de semblants fatalitats o no intuir en



la figura del músic de Màntua un antecedent de l'artista romàn¬
tic, la vida del qual resulta indestriable de la seva creació? ¿Com
no veure la música com una xifra que emmascara l'adversitat d'un
enigma? L'Orfeo s'ofereix així a la nostra contemplació, ostentant
un «plus de sentit» que no fa sinó redundar, doblement i
premonitòriament, en les característiques de l'art del futur, aquest
art emblemàtic de la burgesia naixent que és el teatre cantat.
Però res de tot això no seria possible sense la música, una músi¬
ca que hom qualificaria de «durchkomponiert», escrita d'un sol traç,
sense una sola estructura formal apriorística, ni tan sols la de Vària
da capo: pensem en aquest segment extraordinari construït per
les tres estrofes diferents del «Possente spirito», sobre un baix idèntic
que rebla els melismes ardents i canviants de la súplica a Caronte.
Monteverdi aconsegueix mostrar com la millor música operística
és aquella que s'imposa per la seva pròpia articulació, ni que s'hagi
originat en l'agògica i l'èmfasi de la paraula: música com a «carà¬
tula del text», el definitiu triomf de la qual resideix en amagar la
seva total apropiació d'aquesta mateixa paraula en la qual neix i
sobre la qual es dissenya. Il·lusionisme d'una pura transparència
que fingeix mostrar-se com a mitjancera del poema per evitar que
descobrim la seva condició de força original, de matèria directriu.
Però en aquest artifici, en aquesta al·lucinació sempre fugissera,
rau la mateixa essència d'aquesta condició indesxifrable que
anomenem Bellesa.

José Luis Téllez

(Aquest text es va publicar en el programa corres¬
ponent a una representació de L'Orfeó al Palau de la
Música de València, i ha estat ampliat i reelaborat
per l'autor, especialment per a aquesta ocasió)



 



Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Cronologia

1567 Neix a Cremona, en una família benestant, fill del metge
Baldassare Monteverdi.

1576 Comença a estudiar amb Marco Antonio Ingegneri, un dels
músics més il·lustres de la seva època, el qual l'inicia en la
tradició polifònica del Renaixement italià.

1582 Publica la seva primera obra, Sacrae Cantiunculae tribus
vocibus.

1583 Madrigali spirituali.
1584 Canzonette z tres weus.

1587 Primer llibre de Madrigals a cinc veus.
1589 Es trasllada a Milà.
1590 Torna a Cremona. Segon llibre de Madrigals. Entra al ser¬

vei del Duc de Màntua, Vincenzo Gonzaga, com a cantant
i instrumentista de viola.

1592 Tercer llibre de Madrigals, dedicat al Duc de Màntua.
1595 Acompanya el duc a Hongria, en una primera expedició

contra els turcs.

1596 Es trasllada a Ferrara.
1599 Torna a Màntua i es casa amb Claudia Cattaneo. Acompanya

el duc en un viatge a Flandes.
1600 Estada a Florència (amb el duc), on probablement assisteix

a les primeres manifestacions escèniques de la Camerata
florentina.

1602 És nomenat mestre de música de la cort de Màntua.
1603 Quart llibre de Madrigals.
1605 Cinquè llibre de Madrigals.
1607 Estrena de L'Orfeo a Màntua. Scberzi musicali a tres veus.

Mort de la seva esposa Claudia.
1608 Estrenes à'Arianna i II ballo delle ingrate 2í Màntua. Torna

a Cremona.

1609 El Duc de Màntua 11 concedeix la ciutadania mantuana i una

pensió vitalícia.
1610 Vespro delia Beata Vergine. Viatge a Roma.



1612 Mort del Duc de Mantua, Vincenzo Gonzaga, al quai suc¬
ceeix el seu fill Francesco. Poc després Monteverdi és
acomiadat de la cort de Màntua i es retira a Cremona.

1613 És nomenat mestre de capella de San Marc, a Venècia, on
romandrà durant trenta anys, fins a la seva mort.

1614 Sisè llibre de Madrigals.
1619 Concerto. Setè llibre de Madrigals.
1620 Estrena de l'ègloga Apollo. Viatge a Bolonya.
1621 Missa de rèquiem, escrita a la mort del gran Duc de Tos-

cana.

1623 Lamento dArianna.
1624 Estrena de II comhatimento di Tancredi e Clorinda al

Palau Mocenigo.
1627 Revisió dels madrigals d'Arcadelt. Primers contactes amb la

cort de Parma. Interrupció de la relació amb la cort de
Màntua.

1628 Representacions a Parma de Gli amori di Diana, Endi-
mione i el ballet Mercurio e Marte.

1630 Estrena de Proserpina rapita al Palau Mocenigo.
1631 Missa d'acció de gràcies pel final d'una epidèmia de pes¬

ta. Rep els ordes sagrats i es fa sacerdot.
1638 Vuitè llibre de Madrigals.
1639 Estrena d'una altra versió á'Arianna.
1640 Publicació de Selva Morale e Spirituale.
1641 Primeres representacions de Le nozze di Enea con Lavinia

a Venècia, del ballet La vittoria d'amore a Parma i de II
ritorno d'Ulisse in patria al Teatre Cassiano de Venècia.

1642 Estrena al Teatre dels S. S. Giovanni e Paolo, a Venècia, de
la darrera obra de Monteverdi, l'òpera L'incoronazione di
Poppea.

1643 Viatge breu a Cremona i Màntua. Se sent malalt i torna a

Venècia, on mor el 29 de novembre.



L'estrena de L'Orfeo tingué lloc, en una representació privada, el
mes de febrer de l'any 1607 a Mantua, a l'Accademia degl'Invanghiti,
amb el castrat Giovanni Gualberto Magli en el personatge principal.
Pocs dies després, el 24 de febrer, fou representat al Teatre de la
Cort de la mateixa ciutat. L'obra fou donada amb gran èxit tam¬
bé a Cremona, Torí, Florència, Milà i altres ciutats, i fou publica¬
da dues vegades (l609 i l6l5), però fou pràcticament oblidada
durant els segles XVIII i XIX. Amb l'arribada del segle XX l'obra
fou recuperada i foren unes quantes les revisions i versions que
hom realitzà, entre les quals poden ser destacades les de Vincent
d'Indy (París 1904), Giacomo Orefice (1909), Hans Erdmann-Guckel
(1913), Gian Francesco Malipiero (1923), Carl Orff (1930), Gia¬
como Benvenuti (1934), Ottorino Respighi (1935) i més recentment



Paul Hindemith, Walter Goehr, Denis Stevens, August Wenzinger,
Edward Tarr, Bruno Maderna, Raymond Leppard, Nikolaus Har-
noncourt i Jürgen Jürgens.
L'Orfeo arriba ara per primera vegada al Gran Teatre del Liceu,
on només ha estat representada una altra obra de Monteverdi, Il
combatimento di Tancredi e Clorinda (8 de febrer de 1945).
L'Orfeo, però, fou representada a Barcelona, al Palau de la Músi¬
ca Catalana, en una versió semi-escènica, el 15 de maig de 1985,
en el VIII Festival de Música Antiga, amb la direcció d'Andrew
Parrott i també amb Marck Tucker com a protagonista.
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JORDI SAVALL (D
Va néixer a Igualada (Barcelona)
l'any 1941. La seva trajectòria
musical es desenvolupa a partir
dels 6 anys: formació
musical al si del cor de
nens de la seva ciutat

natal, i estudis de
música i violoncel, que
acaba al Conservatori

Superior de Barcelona
(1965). Des de 1968
completa la formació a
la Schola Cantorum de
Basilea on succeeix, el 1973, el
seu mestre August Wenzinger. A
partir de 1969, enregistra i dóna
a conèixer les obres mestres del

repertori violístic. El 1974 funda
Hesperion XX amb la soprano
Montserrat Figueras i altres
músics de diferents nacionalitats.
De retorn a Barcelona el 1987,
crea La Capella Reial de
Catalunya i, el 1989, Le Concert
des Nations. La seva important
discografia -més d'un centenar

d'enregistraments, sobretot per a
Astree/Auvidis- ha rebut els

guardons més prestigiosos:
Edison Klassik, Grand Prix de
l'Académie du Disque Français,
Prix de l'Académie du Disque
Lyrique, Orphée d'Or, Grand Prix
du Disque Classique de la ENAC,
Diapason d'Or, Prix CD Compact,
Grand Prix de la Nouvelle
Académie du Disque, Disc d'Or
RTL, Croissette d'Or - Grand Prix

Irecclo musical)
de la Ville de Cannes, Disc d'Or,
Doble Disc d'Or, Cesar a la millor
música de film. Grand Prix de la

Record Academy (Ja¬
pó) i Grand Prix de
l'Académie Charles
Cros (Prix du Président
de la République In
Honorent).
Violista i director d'un
estil inconfusible, Jordi
Savall és una de les

personalitats musicals
més polivalents de la seva

generació, i les seves activitats
concertístiques, pedagògiques i
de recerca el situen entre els

principals artífexs de l'actual
procés de revaloració de la
música històrica; ha estat distingit
amb els guardons següents:
Officier de l'Orde des Arts et des
Lettres (França 1988), Creu de
Sant Jordi (1990), Músic de l'any
(«Le Monde de la Musique» 1992)
i Soliste de l'Année (8èmes
Victoires de la Musique 1993).
Amb la pel·lícula Tots els matins del
món ha demostrat que la música
antiga no és necessàriament elitista
o minoritària i que pot interessar
un públic cada cop més jove i
més nombrós. El disc d'aquest
film ha tingut a França i arreu
del món un èxit de vendes
sense precedents (500.000).
Dirigí per primera vegada al
Liceu Una cosa rara de Martín



i Soler el 1991 i acaba de signar amb realització d'un concert i dues
aquest teatre un conveni de produccions d'òperes històriques,
col·laboració per tres anys per a la una de les quals és aquest L'Orfeo.

GILBERT DEFLO (Direcció d'escena)
Gilbert Deflo va néixer l'any
1944 a Flandes (Bèlgica). Va fer
estudis de direcció a l'Institut

Nacional Superior
d'Arts Escèniques a

Brussel·les, estudis
que va completar amb
Giorgio Strehler al
Piccolo Teatro de Milà.
Va debutar com a

director d'escena a La

Monnaie de Bmssel·les

l'any 1969 amb II
Tabarro i Gianni Scbicchi. La

seva carrera internacional va

començar a Alemanya amb
L'amor de les tres taronges a

l'Òpera de Frankfurt. Els anys
següents dirigeix II barbiere di
Siviglia, Pelléas et Mélisande i
l'estrena alemanya de Le Grand
Macabre de Ligeti a Hamburg,
Boris Godunov a Frankfurt,
Lucia di Lammermoor i La

Bohème a Nuremberg i Manon
Lescaut a Colònia. A Gran

Bretanya dirigeix Die Frau ohne
Scbatten a la Welsh National

Opera i Aida a la Scottish
Opera, que es va reposar a
Lausana i Copenhaguen. A
Àustria dirigeix 7 Puritani a
Bregenz, que es va reposar a

Zuric. La primera direcció a
Itàlia és Fra Diavolo a Palerm.
Entre 1981 i 1987, com a

principal director
d'escena de La Mon¬

naie, és un dels reno¬

vadors d'aquest teatre
amb les produccions
següents: Don Cario,
Cendrillon de Mas¬

senet, Ldomeneo, Der
Freiscbütz, Der Flie-
gende Hollander,

Tristan und Isolde, Les Contes
d'Hoffmann, La Petite Renarde
Rusée i Der Rosenkavalier.

A l'Ôpera de Flandes, a Anvers,
dirigeix Simon Boccanegra,
Macbeth i Falstaff. Dins del
món barroc ha dirigit a l'Òpera
de Montpeller L'incoronazione
di Poppea i LI ritomo d'Ulisse in
patria de Claudio Monteverdi,
reposat al Teatre Bunkamura de
Tôkyô pel Tôkyô Summer
Festival. Gilbert Deflo ha fet
també diverses estrenes

mundials: Der Traumgorge de
Zemlinsky a Nuremberg, Tbijl
de Jan Van Gilse a Amsterdam
i La Foret de Rolf Liebermann

al Grand Théâtre de Ginebra.
Al Liceu ha dirigit Simon



Boccanegra (1990) i Píkovaia
Dama (1992). Entre els seus

projectes destaquen la inaugu¬
ració de la nova Òpera de Gant

amb Otello, Roland de Lully, al
Théâtre des Champs Elysées de
París i Rigoletto a La Scala de
Milà.

WILLIAM ORLANDI (Escenografia i vestuari)
Nasqué a Mòdena i estudià a
l'Acadèmia Brera de Milà. El seu

primer espectacle fou l'opereta
de Strauss Somni

d'un vals, al Teatre
Verdi de Trieste. Per
al San Cario de

Nàpols féu II Tro-
vatore, per a Parma
Don Carlo, per a les
Termes de Caracalla
Lucia di Lammer-

moor i per a l'Òpera
de Roma els figurins de Giulio
Cesare. Altres treballs seus han
estat Andrea Chénier a Colònia

i al Covent Carden, Mavra i The
Flood a la Piccola Scala de Milà,
Katia Kabanova a Hamburg,

Falstaff a Treviso,
ResurrezionedL Palerm,
etc. Ha col·laborat amb
el Teatre de Carouge
de Ginebra i treballà

per primer cop amb
Gilbert Deflo, al Gran
Teatre de Ginebra, en
l'estrena de Lm Forêt àe
Liebermann. Després

ho ha fet a Glasgow, Lausana,
Montpeller, Anvers i al Liceu
(Pikovaia Dama).

NADEJDA L. LOUJINE (Coreografia)
És coreògrafa de nombroses
produccions teatrals; destaquen
la quaranta-vuitena edició de la
Gala de l'Union des
Artistes (1981) i el
centenari del Museu
Grévin (1982). L'any
1983 creà la pròpia
companyia, Les Ro¬
mani (ballet teatre

zíngar), que ha actuat
a diverses ciutats. Des
de 1980 ha professat
dansa de caràcter a la Uni¬

versitat de la Sorbona (als

cursos d'estudis superiors de
dansa). També ha fet una tasca

important en l'ensenyament
privat i en diferents
"Stages" internacio¬
nals. L'any 1987 fou
autora de la primera
codificació de la
dansa de caràcter que
posà al servei del
teatre i de l'òpera: Les
Atrides (1990) per al
Théâtre du Soleil i

Pikovaia Dama (1992) per al
Gran Teatre del Liceu.



MARCK TUCKER (Orfeo)

Aquest tenor britànic ha acon¬
seguit grans èxits en òpera,
oratori i Heder en els principals
centres musicals eu¬

ropeus. Començà la
carrera amb els millors

especialistes en la
música antiga, com

John Eliot Gardiner,
Richard Hickox, Roger
Norrington o Andrew
Parrot. Després també
ha interpretat alguns
personatges mozartians. Ha in¬
terpretat el protagonista de
L'Orfeo de Monteverdi al Festival
de Bruges, a Espanya amb An¬
drew Parrot i també al Palau

MONTSERRAT FIGUERAS

Nascuda a Barcelona al si d'una
família amb una gran tradició
musical, comença molt jove a
estudiar cant amb Jordi
Albareda i col·labora
amb el conjunt Ars
Musicae sota la di¬
recció d'Enric Gispert.
Completa els seus
estudis a la Musik-
akademie i Schola
Cantorum de Basilea

(Suïssa) amb Kurt
Widmer i Eva Krasznai. Participa
en la fundació d'Hesperion XX
amb el qual dóna nombrosos
concerts a Europa, Estats Units,

Ducal de Mantua, on fou
estrenada aquesta obra. Ha
enregistrat en disc aquesta obra

i d'altres de Mon¬

teverdi, Carissimi,
Mozart i Rossini. Canta

sovint en recital, amb
un repertori que va del
segle XVIII a la música
actual. Recentment ha

interpretat El Messies a
París i a Londres, les
Vespro Solemne de

Mozart a Madrid i Barcelona í les
Litaniae Lauretanae amb
l'Acadèmia de Música Antiga de
Moscou. Enguany actua per

primera vegada al Liceu.

(Euridice/La Musica)
Canadà i Japó, i és membre
també de La Capella Reial de
Catalunya. Ha enregistrat uns

trenta CD dedicats a

diferents repertoris
amb músiques ante¬
riors al 1800, alguns
d'ells premiats amb el
Gran Premi de
l'Acadèmia del Disc

Francès, l'Edison
Klassik, el Grand Prix
de la Nouvelle Acadé¬

mie du Disque 1992, i el Grand
Prix de l'Académie Charles Cros

1993. Debutà al Liceu amb Una
cosa rara, la temporada 1990-91.



JENNIFER LARMORE (Messaggiera)
Va néixer ais EUA i s'ha espe¬
cialitzat en el belcanto i el

barroc, en els teatres i en les
sales de concert. El

seu primer paper

operístic fou Sesto de
La clemenza di Tito i

de seguida accedí a la
carrera internacional
amb un repertori que
inclou obres de Mo¬

zart, Rossini, Bellini i
Handel. Al Covent

Garden de Londres ha inter¬

pretat Il barbiere di Siviglia i Les
Huguenots, a Bonn Don Gio¬
vanni, a Torí L'italiana in

Algeri, a Ginebra Cosí fan tul¬
le, a Roma II barbiere di Sivi¬
glia, a La Scala de Milà Le

Comte Ory i L'enfant et les sor¬

tilèges, a París II barbiere di Si¬
viglia i Giulio Cesare, a Amster¬

dam Í Bilbao II
barbiere di Siviglia, al
Camegie Hall de Nova
York Capuleti e Mon-
tecchi. Aquest any ha
d'actuar als festivals de
Pesaro i Salzburg. En
pocs anys de carrera
ha fet ja molts enre¬
gistraments discogrà¬

fics (Ottavia de L'incoronazione
di Poppea, el protagonista de
Giulio Cesare, Rosina de II bar¬
biere di Siviglia, Angelina de La
Cenerentola o Arsace de Semi-

ramide). Actua per primer cop
al Gran Teatre del Liceu.

BERNARDA FINK (Speranza)
Va néixer a Buenos Aires,
d'ascendència eslovena. Estudià
a l'Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón. L'any
1982 debutà al Colón,
on ha interpretat obres
de Mozart, Rossini i
Menotti. A Buenos

Aires ha interpretat
també els grans ora¬
toris (Israel a Egipte,
Elies, Oratori de Na¬
dal, etc.). Perfeccionà
els seus estudis a Europa i tingué
una activitat destacada a Suïssa

(Orquestra de la Suisse Roman¬

de, Orquestra de Cambra de
Lausana, Gran Teatre de Gine¬
bra). El seu ampli repertori de

concert, l'ha cantat a

Suïssa, Erança, Es¬
panya, Holanda, Por¬
tugal, Itàlia, Polònia,
Alemanya i Japó. El
seu calendari actual

inclou La Cenerentola
a Lisboa, Orfeó de
Gluck a Buenos Aires

i Emma de Zelmira a

La Eenice de Venècia. Aquesta és
la primera vegada que actua en

aquest Gran Teatre del Liceu.



DANIELE CARNOVITCH (Caronte)
Estudià flauta i composició al
Conservatori de Pàdua. Després
estudià cant i s'especialitzà en
el repertori barroc [-^
amb Rogers, Rooley, i JJ
Beverley i el Deller
Consort, Ha participat
en molts concerts a

Itàlia 1 altres països, en
esdeveniments im¬

portants dedicats a la
música barroca i tam¬

bé en enregistraments
per la ràdio i el disc. Gran
Bretanya, Suïssa, França, Es¬

panya, Alemanya, Portugal i
Holanda són alguns dels països
que han vist les seves actua¬

cions. Ha collaborât

amb la Capella Reial
de Catalunya, Hes-
perion XX, II Con¬
certo Italiano, Ens¬
emble Concerto,
Dedalus Ensemble, Il
Giardino Armónico

Elyma de Ginebra i
Ensemble vocale de

la RTSI de Lugano. Enguany
debuta al Gran Teatre del Liceu.

ALLISON BROWNER (Proserpina)
Va néixer a Dublín. Amb una

beca completà els estudis a

Hamburg i després a l'Estudi de
l'Òpera de Munic. De
1984 a 1987 pertany
al Staatstheater de

Darmstadt i de 1987 a

1991 al Nationalthea-
ter de Mannheim, on

destaca en personat¬
ges com El Composi¬
tor (Ariadne auf
Naxos), Oktavian (Der
Rosenkavalier), Cherubino (Le
nozze di Figaro) o Rosina (Il
barbiere di Siviglia). Com invi¬
tada, ha actuat a Wexford, Lud-

wigsburg, Wiesbaden, Covent
Garden de Londres (La Cene-

rentola), Anvers, Brussel·les (Li
barbiere di Siviglia),
etc. Actua sovint tam¬

bé en recital i en con¬

cert i entre les actua¬

cions més recents són

de destacar Elias a

Frankfurt, la Simfonia
núm. S de Mahler i Sea

Pictures d'Elgar a Du¬
blín, Ll barbiere di Si¬

viglia a Viena, La Cenerentola a

Stuttgart i Judas Maccabeus a
Itàlia. Enguany fa el seu debut al
Liceu.



IÑAKI FRESAN (Plutone)
Nascut a Pamplona, inicia els
estudis de cant al Conservato¬

ri Pablo Sarasate d'aquesta
ciutat. Els continuà a

Barcelona amb Vic¬

toria de los Angeles,
i assistí a cursos amb
I. Seefried i G. Sou-

zay. Després, ha ac¬
tuat, en recitals i
concerts, als festivals
de París, Tours, Sa¬
intes, Autun, Vezelay,
Granada, Santander, Madrid i
Barcelona. També ha realitzat
una gira per Rússia amb els
Virtuosos de Moscou. Té un

gran repertori de concert i He¬
der. Ha cantat Le nozze di Fi¬

garo, El retablo de Maese Pedro,

Una cosa rara, Francesca de
Aracil, Cosí fan tutte, La Ce-
nerentola i II turca in Italia.

L'any 1987 aconseguí
el Tercer Premí del
Concurs Viñas i el

premi al millor intèr¬
pret de Mozart, entre
d'altres, i el 1990
guanyà el Concurs
Toti Dal Monte. La

Fundació de Salzburg
per al Foment de

l'Art, la Ciència i la Literatura li
atorgà l'any 1988 el Premi pel
foment del cant. Debutà en

aquest Gran Teatre del Liceu la
temporada 1990-91 amb Lubino
d'Una cosa rara, de Martín i
Soler.

FULVIO BETTINI (Apollo)
Nascut a Gorgonzola, inicià a

Milà, de molt jove, els estudis
musicals amb Margaret Hayward
(piano i cant líric).
Seguidament cursà
estudis de música an¬

tiga i d'interpretació
liederística a Holanda
i Alemanya. La seva
ductilitat vocal i la
sòlida preparació
musical li permeten
d'interpretar els re¬

pertoris més diversos. Debutà a

Milà el 1989 amb Ascesa e ca-

duta delia città di Mabagonny
de Brecht, sota la direcció de
Virginio Puccher. Ha col·laborat

regularment amb ins¬
titucions importants,
entre les quals la RAI
de Milà i la RTSI de

Lugano; destaca la seva
participació a Musiche
di scena per Edipo a
Colono de Rossini i

Oratorio per la Setti-
mana Santa de L.

Rossi. Ha enregistrat, per a la RAI,
obres d'autors contemporanis.



MAITE ARRUABARRENA (Nimfa)
Nascuda a Sant Sebastià, realitza
els estudis musicals al Conser¬

vatori Superior de la seva ciutat
natal, i prossegueix la
seva trajectòria musical
a la Coral Andra Mari

de Renteria. Simul¬

tàniament estudia cant

amb Juan Eraso i més
tard ingressa a l'Escola
de Cant de l'Orfeó

Donostiarra. Poste¬

riorment es trasllada a

Itàlia, on amplia la formació amb
Claude Thiolas. El 1989 obté el
Primer Premi al Concurs Toti dal

Monte, i inicia la seva carrera

debutant a Treviso amb Don

Giovanni de Mozart. Des de

llavors ha intervingut en festivals
i en temporades d'òpera a

Madrid, Bilbao, Pamplona, San
Sebastià, Palma,
Montpeller, Estras¬
burg, etc. Ha cantat
sota les batutes de
Peter Maag, Ivan Fis¬
cher, Antonello Alle-
mandi, Giuliano Ca-
rella, Jordi Savall,
Randall Behr, Edmon
Colomer, etc. Alterna

l'activitat concertística amb

l'operística. Entre els títols que ha
interpretat, cal destacar La Ce-
nerentola, II barbiere di Siviglia,
Le nozze di Figaro, Don Gio¬
vanni i Cost fan tutte.

GERD TÜRK (Eco
La seva primera activitat musi¬
cal fou com a membre dels

Limburger Domsingknaben.
Estudià a Frankfurt,
entre d'altres amb
Helmuth Rilling i Ar-
leen Auger, i després
a Speyer, a l'Institut
de Música Sacra, i a la
Schola Cantorum Ba-

siliensis. Com a es¬

pecialista en la músi¬
ca antiga, ha cantat a

Israel, Turquia, Bruges, París,
Berlín, Lucerna, Frankfurt í
Innsbruck, amb directors com

/Pastor/Esperit)
Herreweghe, Jacobs, Savall,
Koopman, Junghànel í altres.
Ha interpretat música antiga

amb grups diversos i
ha intervingut en en¬

registraments per a la
ràdio i el disc. També
ha actuat en repre¬
sentacions operísti¬
ques, a Montpeller i
Innsbruck. Actual¬

ment ensenya cant i
oratori a la Musik-

hochschule de Heidelberg-
Mannheim. Enguany debuta al
Gran Teatre del Liceu.



MARKUS SCHÂFER

Pertany a una família dedicada
a la música sacra i començà a
estudiar amb el seu pare. Des¬
prés ho féu, de 1980 a
1984, a la Musikho-
chschule de Karlsruhe.
Fou guardonat als
concursos de Berlin i

de Milà i tot seguit
entrà a l'Opernstudio
de Zuric. A l'Òpera de
Düsseldorf-Duisburg
aconseguí una molt
bona acollida amb personatges
com Almaviva (II barbiere di

Siviglia), Pedrillo (Die Ent-
führung aus dem Serail), Ra¬
miro (La Cenerentola), Jaquino
(Fidelio) o Fenton (Die Lusti-

ge Weiber van Windsor). L'any

(Pastor/Esperit)
1991 tornà a l'Òpera de Zuric.
També ha actuat a Schwetzin-

gen, Stuttgart, Salzburg i ha
enregistrat discs amb
Michel Corboz, Tre¬
vor Pinnock i Gustav

Leonhardt. Amb el

Tolzer Knabenchor,
ha actuat a Amster¬

dam, Milà, Florència,
Madrid, Cannes, An¬
vers, Ginebra, Lu¬
cerna i Zuric. Re¬

centment ha interpretat al
Concertgebouw d'Amsterdam
les àries de La Passió segons
sant Mateu amb la direcció de
Nikolaus Harnoncourt. Actua

per primera vegada al Gran
Teatre del Liceu.

KAI WESSEL (Pastor)
Va néixer a Hamburg. És con¬
tratenor. Ha estudiat teoria de la

música, composició i cant. També
va estudiar tècnica

barroca a la Schola
Cantorum Basiliensis.
Entre 1984 i 1988

guanyà el Concurs
Vocal Alemany, a
Berlin. Guanyà també
beques per a Stu-
dienstiftung des
Deutschen Volkes, per
a la Gotthard-Schierse-Stiftung a

Berlin i el DAAD. Com a assis¬

tent de René Jacobs, ha preparat

òperes de P. A. Cesti, F. Cavalli
i Ch. W. Gluck, i per al
Festival de Música

Antiga. Ha cantat als
Festivals d'Innsbruch,
Halle, Góttingen,
Frankfurt, Munic, Ber¬
lín, Hamburg, Viena,
París, Versalles, Sain¬
tes, Utrecht, Budapest
i Madrid, entre altres.

Ha fet concerts, emissions de



ràdio i enregistraments amb
William Christie, Ton Koopman,
Philippe Herreweghe, Jordi

Savall, Michael Schneider, Rein-
hard Goebel i Hans-Werner

Henze.

FURIO ZANASI
Cursà estudis musicals a Roma.

Posteriorment es perfeccionà en
el repertori líric amb Sandro
Sanna, Cario Frajese i
Re Koster i en el lied

alemany amb Marga¬
ret Baker. Ha actuat a

teatres com: Òpera de
Roma, Bellini de Ca-
tània, Nuovo de
Spoleto, Dresden
Semper Oper, Teatre
de Basilea, Òpera
Garnier de París, etc. Ha tre¬
ballat el repertori de mlisica
antiga i ha participat en im-

(Pastor/Esperit)
portants manifestacions a Itàlia
(Festival Romaeuropa, San
Maurizio a Milà, Settembre Mu¬

sica a Torí, Trento,
Venècia, etc.), i a altres
ciutats europees (Lan-
vellec, Utrecht, Gel-
senkirchen, Stuttgart,
Praga, Ribeauville,
Nancy, etc.). Ha col¬
laborât com a solista
en emissores radiofò¬

niques; també ha
efectuat enregistraments per

Edipan, Nuova Era, Symphonia,
Frequenz i Harmonia Mundi.



La Capella Reial de Catalunya

La Capella Reial de Catalunya és un conjunt vocal i instrumental
que pren per model les diferents capelles reials que inspiraren
durant tot el Renaixement i el Barroc les grans obres mestres de
la música sagrada i profana de la Península Ibèrica.
Creada a Barcelona el 1987 pel seu director Jordi Savall, La Ca¬
pella Reial està constituïda per un equip de cantants solistes i
conjunt vocal, i té com a objectiu la interpretació de la música
anterior al 1800 amb un so basat en veus meridionals. Des dels
primers concerts, durant la tardor de 1987, ha desenvolupat una
intensa activitat concertística (ha actuat als principals festivals de
Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Hongria,
Àustria, Alemanya, Holanda, etc.) i també discogràfica (ha enre¬

gistrat ja diversos discs compactes: J. Cererols, Cant de la Sibil-la,
C. Monteverdi, B. Càrceres) i té en preparació nous projectes
immediats amb obres de J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Valls, T. L. de
Victoria, etc. Aquest any actuarà a Mèxic, França, Portugal, Àus¬
tria, Alemanya, etc. La Capella Reial ha estat guardonada pel seu
primer enregistrament (Les Misses de Cererols) amb els Grand Prix
1989 de l'Acadèmia del Disc Francès i de l'Acadèmia Charles Cros,
i amb el Premi Diapason d'Or 1988. Fl seu enregistrament de les
Vespro de Monteverdi ha merescut, entre altres, el Grand Prix de
l'Académie de Disque Lyrique, Orphée d'Or 1990 al millor enre¬
gistrament de música religiosa, el Grand Prix du Disque Classique
de la FNAC 1989, Diapason d'Or, Premi CD COMPACT 1990, etc.
Recentment ha estat honorada amb l'alt patronatge de SS.MM. els
Reis d'Fspanya. Des de 1990 La Capella Reial de Catalunya té el
suport de la Generalitat de Catalunya. Fl febrer de 1991 debutà
al Liceu en ocasió de l'estrena d'Una cosa rara de V. Martín i Soler.



Le Concert des Nations

Le Concert des Nations, fundat el 1989 a l'entorn de La Capella Reial
de Catalunya, és la més jove de les formacions que dirigeix Jordi
Savall. Les Nations (referència a l'obra de F. Couperin) és la re¬
unió dels gustos i és també la premonició d'una Europa de l'art
que no ha estat inventada ahir, sinó que porta ja la marca dels
esperits clarividents de l'època de la Il·lustració. Aquest conjunt
respon a la necessitat actual de disposar d'una orquestra amb
instruments d'època, capaç d'abordar el repertori orquestral i
simfònic des del Barroc fins al Romanticisme: 1600-1850. Els músics

que la integren són majoritàriament originaris dels països llatins,
i tots ells especialistes d'alt nivell en la interpretació dels instru¬
ments d'època.
Recentment, ha estat editat el seu primer enregirtrament CD de
les quatre Suites per a orquestra de J. S. Bach (Astree-Audivis).
Aquest mateix any, serà publicada la versió original de Les Set
últimes paraules del nostre Salvador a la Creu de J. Haydn (en¬
registrada el novembre de 1990) i els Concerts Brandemburgue-
505 de J.S Bach. Durant la temporada 1991-92 Le Concert des Na¬
tions va actuar a diversos festivals europeus i al Eestival Olímpic
de les Arts d'Albertville. Va actuar al Liceu en Una cosa rara de
V. Martín i Soler la temporada 1990-91.



 



Contenido argumentai
Lugar de la acción: Grecia.

Época: tiempos mitológicos.

PRÓLOGO

La Musica, personaje alegórico, alaba sus propias virtudes y pre¬
senta la obra al público, anunciando que quiere hablar de Orfeo,
quien con su canto atrajo bestias feroces y sometió el Infierno a
sus plegarias.

ACTO I

Pastores i ninfas celebran alegremente la boda de Orfeo y Euridice,
advirtiéndose claramente la estima y el afecto que ambos jóve¬
nes les inspiran. Una ninfa invoca para los esposos la protección
de la Musas y un pastor ruega a Orfeo que los deleite a todos
con su voz incomparable. La melodía que canta Orfeo, que
emociona a todos los presentes, es una exaltación a su amada
Euridice. La fiesta sigue. El cortejo nupcial se pone en marcha,
presidido por los novios, y los prados bullen de nuevo con las
danzas de ninfas y pastores.

ACTO II

La Messaggiera anuncia la muerte de Euridice, con lo que des¬
aparece la alegría y da paso al dolor y a la expectación. La situación
llega al mayor patetismo cuando Orfeo, que ha regresado a los
lugares de su juventud y ha evocado, emocionado, las horas de
felicidad vividas en estos parajes, recibe la trágica noticia. La
conmoción que experimenta es terrible. Anonadado y con una

gran angustia, se abstrae de todo cuanto le rodea, sumido hasta
lo más hondo en el propio dolor, sin escuchar las palabras de
consuelo de los pastores. Sólo saldrá de este trágico silencio para
anunciar una decisión firme y sorprendente: descender a los in¬
fiernos y rescatar a su amada Euridice, sacándola del frío y tene¬
broso mundo de la muerte.



ACTO III

Orfeó, únicamente con su cítara, llega a las orillas del Estlgla,
frontera entre el reino de los muertos y el de los vivos. La Spe-
ranza (otro personaje alegórico), que le ha acompañado hasta este
momento, tiene que abandonarle, porque no puede penetrar en
el reino de las sombras. Caronte, encargado de conducir las almas
a la otra orilla, aunque conmovido por el canto de Orfeo, rehúsa
transportarlo al reino de los muertos. Entonces los dioses socorren
a Orfeo, adormeciendo a Caronte, lo que hace que Orfeo pueda
cruzar el río.

ACTO IV

Proserpina, esposa de Plutone, el rey de las sombras, conmovida
por la grandeza del amor de Orfeo, trata de conseguir la libera¬
ción de Eurldlce. Plutone, después de unos Instantes de duda, se

deja convencer y accede a los ruegos de Proserpina. Eurldlce
volverá al mundo de los vivos, pero con una condición; Orfeo,
que caminará delante de ella, no podrá volver la cabeza ni un
momento para mirarla hasta que no hayan llegado a la tierra. Orfeo
acepta y comienza el camino. En un cierto momento, Orfeo duda
que Eurldlce esté realmente detrás de él y, desobedeciendo las
condiciones Impuestas por Plutone, se vuelve para mirarla. El pacto
se ha roto. Eurldlce deberá regresar al reino de las sombras y Orfeo,
solitario y fracasado, volverá a la tierra sin la compañía de su amada.
Eurldlce desaparece para siempre ante los desesperados lamen¬
tos de Orfeo.

ACTO V

Otra vez en los parajes en que transcurrió la juventud de Orfeo,
éste Invoca a la Naturaleza como única fuente de consuelo ante

las calamidades que sufre su atribulado espíritu. Pero ni siquiera
la Naturaleza puede calmar la angustia producida por la pérdida
de Eurldlce, ante cuyo recuerdo cualquier mujer carece del más
mínimo Interés para Orfeo. Aparece el dios Apollo, padre del héroe,
a quien ofrece la Inmortalidad, porque sabe que nunca más en¬
contrará consuelo sobre la tierra. Ambos se elevan hacia los cie¬

los, donde Orfeo suspirará eternamente por su Eurldlce.



L ' o r f e o

PROLOGUE

Tout en louant ses vertus, la Musique, personnage allégorique,
présente la pièce au public et annonce qu'elle parlera d'Orfeo qui,
de son chant, amadoua les bêtes féroces et dont les prières firent
fléchir les Enfers.

1er ACTE

Nymphes et pastoureaux en liesse fêtent les noces d'Orfeo et
d'Euridice auxquels les unit une tendre amitié. Une nymphe in¬
voque pour les nouveaux mariés la protection des Muses et un
pastoureau prie Orfeo de les charmer de sa voix incomparable.
Devant un auditoire attentif et ému, Orfeo chante, exaltant les vertus
de son Euridice bien-aimée. La fête se poursuit dans l'allégresse
générale. Le cortège nuptial, présidé par les jeunes mariés, se met
en marche tandis que, dans les prés, nymphes et pastoureaux
s'ébattent gaiement.

2ême ACTE

Mais à l'allégresse font soudain place la souffrance et le désarroi
lorsque apparaît la Messaggiera annonçant la mort d'Euridice. Le
désespoir est à son comble quand Orfeo, qui est revenu sur les
lieux de son enfance pour y évoquer des moments de bonheur,
apprend la terrible nouvelle. Égaré par la douleur, étranger à tout
ce qui l'entoure, il prête une oreille sourde aux paroles de
consolation que lui prodiguent les pastoureaux. Il ne rompt ce
silence tragique que pour proclamer une décision surprenante:
descendre aux enfers et arracher sa bien-aimée au froid et aux

ténèbres de la mort.



3ème ACTE

Orfeó, tenant sa cithare, atteint les rives du Styx qui sépare le
royaume des morts de celui des vivants. L'Espérance (autre per¬

sonnage allégorique) qui l'a accompagné jusque là, le quitte alors
car elle ne peut pénétrer dans le royaume des ombres. Bouleversé
par le chant d'Orfeo, Caronte, le nocher chargé de conduire les
âmes sur l'autre rive, refuse néanmoins de le mener au royaume
des morts. Les dieux accourent alors au secours d'Orfeo: ils en¬

dorment Caronte et permettent ainsi à Orfeo de franchir le Styx.

4ème ACTE

Attendrie par l'amour et le désespoir d'Orfeo, Proserpina, épouse
de Plutone, le roi des ombres, tente d'obtenir la liberté d'Euridice.
Après quelques instants d'hésitation, Plutone se laisse convaincre
et cède aux prières de Proserpina. Euridice regagnera le monde
des vivants mais à une condition: Orfeo, qui la précédera, ne devra
pas la regarder jusqu'à ce qu'ils aient atteint la terre. Orfeo y consent
et ils se mettent en route. Mais Orfeo doute soudain qu'Euridice
le suive; il désobéit à Plutone et se retourne. Le pacte est rompu.
Euridice devra repartir vers le royaume des ombres tandis qu'Orfeo,
solitaire et désespéré, reviendra sur la terre sans sa bien-aimée.
Euridice disparaît à jamais, poursuivie par les lamentations dé¬
chirantes d'Orfeo.

5ème ACTE

Revenu sur les lieux de son enfance, Orfeo invoque la Nature,
unique consolation aux maux qui assaillent son esperit tourmenté.
Mais même la Nature ne peut calmer l'angoisse et la douleur que
lui causent la perte d'Euridice auprès de qui nulle autre femme
ne peut rivaliser. Apparaît le dieu Apollo, le père d'Orfeo, qui,
sachant que désormais il n'existe plus ici-bas de remède au chagrin
de son fils, lui offre l'immortalité. Tous deux s'élèvent vers les
deux où Orfeo soupirera éternellement pour son Euridice.



L ' o r f e o

PROLOGUE

Music, an allegorical figure, is praising his own virtues and is
presenting the work to the public. He announces that he wants
to speak about Orfeo who with his singing attracted wild animals
and submitted hell to his prayers.

ACT I

Shepherds and nymphs are joyfully celebrating the wedding of
Orfeo and Euridice. They show clearly the respect and love that
both young people inspire in them. A nymph invokes the pro¬
tection of the Muses for the newly married couple and a shepherd
asks Orfeo to entertain them all with his incomparable voice. The
melody that Orfeo sings and which moves all those present is an
exaltation of his beloved Euridice. The celebration continues. The
bridal procession commences led by the bride and the groom and
the meadows stir with the dances of nymphs and shepherds.

ACT II

The Messaggiera announces the death of Euridice. The merriment
disappears and gives way to grief and expectation. The situation
reaches its most pathetic moment when Orfeo, who has returned
to the scenes of his youth and emotionally evokes the hours of
happiness spent in these places, receives the tragic news. The
distress he experiences is terrible. Overwhelmed and with great
anguish, he forgets his surroundings, immersed in the deepest
sorrow, and he does not hear the words of comfort spoken by
the shepherds. He will only emerge from this tragic silence to
announce a firm and surprising decision: he will descend to hell
and rescue his beloved Euridice and bring her out of the cold and
dark world of death.



ACT III

Orfeo, alone with his cither, reaches the banks of the Styx, the
frontier between the kingdom of the dead and that of the living.
Hope, another allegorical figure, who has accompanied him un¬
til this moment, has to leave him because she can not enter into
the kingdom of shadows. Caronte, who is responsible for leading
souls to the other bank, although moved by the singing of Orfeo,
refuses to transport him to the kingdom of the dead. Then the
gods help'Orfeo by putting Caronte to sleep and so Orfeo can
cross the river.

ACT IV

Proserpina, the wife of Plutone, the king of the shades, who is
moved by the magnitude of Orfeo's love, tries to obtain Euridice's
freedom. Plutone, after some moments of doubt, is convinced and
agrees to Proserpina's request. Euridice will return to the world
of the living but on one condition. Orfeo, who will walk in front
of her, can not turn his head, not even for a moment, to look at
her until they have reached the earth. Orfeo accepts and they begin
the journey. At a certain moment Orfeo doubts that Euridice is
really behind him and, disobeying the conditions imposed by
Plutone, he turns around to look at her. The agreement has been
broken. Euridice must return to the kingdom of darkness and Orfeo,
alone and having failed, will returmto earth without the company
of his beloved. Euridice disappears for ever accompanied by the
despairing cries of Orfeo.

ACT V

Again in the places where he spent his youth, Orfeo invokes Nature
as his only source of comfort facing the misfortunes suffered by
his troubled spirit. But not even Nature can calm the anguish caused
by the loss of Euridice. With the memory of her any woman lac¬
ks the least interest for Orfeo. The god Apollo, the father of the
hero, appears and offers him immortality because he knows that
he will never find comfort on earth. Both go up to heaven where
Orfeo will sigh eternally for his Euridice.
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Discografia
La present discografia només inclou les versions íntegres. Els
personatges són esmentats en l'ordre següent: Orfeó, Euridice, La
Messaggiera, La Musica, Proserpina, Plutone, Caronte, Apollo i La
Speranza. A continuació l'orquestra, el cor, el director, l'any de
l'enregistrament i el segell discogràfic.

Enrico De Franceschi, Ginevra Vivante, Elena Nicolai, Ginevra
Vivante, Vittoria Palombini, Abino Marone, Abino Marone, Giu¬
seppe Manacchini, Vittoria Palombini. Orquestra i cor. Dir.: Fer-
ruccio Calusio. 1939. HMV.

Max Meili, Elfriede Troetschel, Gedda Lammers, Eva Fleischer,
Gedda Lammers, Friedrich Haertel, Werner Hanck, Helmuth Krebs.
Ràdio de Berlín. Dir.: Helmuth Koch. 1951. Disc. Franc.

Helmuth Krebs, H. Mc Cosack, Jaenne Deroubaix, Margaret Gui-
lleaume, Margaret Guilleaume, Horst Günter, Peter Roth-Ehrang,
Fritz Wunderlich, Jeanne Deroubaix. Sommerlinchen Musiktage.
Conservatori d'Hamburg. Dir.: August Wenzinger. 1955. Archiv.

Erich Tappy, Magali Schwartz, Laura Sarti, Wally Staempfli, Juliette
Bise, Jakob Staempfli, François Loup, Théo Altmeyer, Margit Conrad.
Ensemble vocal et instrumental de Lausanne. Dir.: Michel Corboz.

1968. Erato.

Lajos Kozma, Rotraud Hansmann, Cathy Berberian, Rotraud
Hansmann, Eiko Katanosaka, Jacques Villisech, Neil Simkovski,
Max van Egmond, Cathy Berberian. Concentus Musicus de Vie¬
na, Capella Antiqua de Munie. Dir.: Nikolaus Harnoncourt. 1969-
Telefunken.

Nigel Rogers, Elena Petrescu, Anna Reynolds, Elena Petrescu, Anna
Reynolds, Stafford Dean, Alexander Malta, Jan Partridge, James
Bowman. Ensemble Música Antiga d'Hamburg, Camerata Acadè¬
mica d'Hamburg. Dir.: Jürgen Jürgens. 1974. Archiv.

Philippe Huttenlocher, Rachel Yakar, Glenys Linos, Trudeliese
Schmidt, Glenys Linos, Werner Grôschel, Hans Eranzen, Roland
Hermann, Trudeliese Schmidt. Òpera de Zuric. Dir.: Nikolaus
Harnoncourt. 1981. Teldec.



Nigel Rogers, Patrizia Kwella, Guillemette Laurens, Emma Kirkby,
Jennifer Smith, Stephen Varcoe, David Thomas, Mario Bolognesi,
Catherine Denley. London Cornett and Sackbut Ensemble, Lon¬
don Baroque. Dirs.: Nigel Rogers i Charles Medlam. 1984. EMI.

Gino Quilico, Audrey Michael, Carolyn Watkinson, Colette Alliot-
Lugaz, Danielle Borst, Frangiskos Voutsinos, Frangiskos Voutsi-
nos, Eric Tappy, Audrey Michael. Òpera de Lyon, Ensemble vocal
de la Chapelle Royal. Dir.: Michel Corboz. 1985. Erato.

Anthony Rolfe-Johnson, Julianne Baird, Anne Sofie von Otter, Lynne
Dawson, Diana Montague, Willard White, John Tomlinson, Nigel
Robson, Mary Nichols. His Majesties Sagbutts & Cornetts, English
Baroque Soloists, Monteverdi Choir. Dir.: John Eliot Gardiner. 1986.
Deutsche Grammophon, Archiv.

John Mark Ainsley, Julia Gooding, Catherine Bott (La Messaggie-
ra. La Musica, Proserpina), Michael George, Simon Grant, Andrew
King, Christopher Robson. New London Consort. Dir.: Philip Pickett.
1991. L'Oiseau Lyre.

Video

Philippe Huttenlocher, Dietlinde Turban, Glenys Linos, Trudeliese
Schmidt, Glenys Linos, Werner Groschel, Hans Franzen, Roland
Hermann, Trudeliese Schmidt. Ensemble Monteverdi, Òpera de
Zuric. Dir.: Nikolaus Harnoncourt. Dir. escena: Jean-Pierre Pon-
nelle. 1978. Unitel, Decca.

Contingut argumentai, biografies i discografia: Pau Nadal



Notes importants

En atenció als artistes i ai 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.
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Disseny: Hernando Asociados



F U IN D A C I ()
CRAN TFATRE DFI

LICEU

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

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

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

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

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



FUNDACIÓ
CRAN TEATRE DEL

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

Orquestra Simfònica
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

Cosí fan tutte

Wolfgang A. Mozart
Direcció musical Alan Hacker

Direcció d'escena Luc Bondy
realitzada per Lukas Hemleb

Verónica Villarroel (17, 20, 22, 25, 28 i 30)/Teresa Ringbolz
(19 i 26), Susanne Mentzer (17, 20, 22, 25, 28 i 30)/

Itxaro Mentxaka (19 i 26), Martin Gantner (17, 20, 22, 25,
28 i 30)/N.N. (19 i 26), Robert Gambill (17, 20, 22, 25, 28 i

30)/Joan Cabero (19 i 26), Gloria Fabuel (17, 20, 22, 25, 28 i
30)/N.N. (19 i 26), Barry Mora (17, 20, 25 i 30)/

Stafford Dean (19, 22, 26 i 28)

Producció: Gran Teatre del Liceu

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

Funció de Gala

Dijous, 17 de juny, 21 h., funció núm. 101, torn B
Dissabte, 19 de juny, 21 h., funció núm. 102, fora d'abonament

Diumenge, 20 de juny, 17 h., funció núm. 103, torn T
Dimarts, 22 de juny, 21 h., funció núm. 104, torn A

Divendres, 25 de juny, 21 h., funció núm. 105, torn G
Dissabte, 26 de juny, 21 h., funció núm. 106, fora d'abonament

Dilluns, 28 de juny, 21 h., funció núm. 107, torn E
Dimecres, 30 de juny, 21 h., funció núm. 108, torn D
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