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Orquestra Simfònica
i Cor del

Gran Teatre del Liceu

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



En harmonia amb
el Liceu.

Iberia patrocina
la temporada.

Aquest any, més que mai,
IBERIA dóna suport

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

Perquè, un any més, IBERIA
serà al Gran Teatre

del Liceu.



Programa

I

Franz Schubert Nachtgesang im Walde
(1797-1828)

Trompes solistes
Frantisek Supin, Carles Chorda,

Enric Xavier Martínez, Ignacio Zamora

Giuseppe Verdi Quattro pezzi sacri
(1813-1901) Ave Maria

Stabat Mater

Laudi alla Vergine Maria
Te Deum

Solista

Begoña Alherdi, soprano

I I

Arrigo Boito Pròleg de Mefistofele
(1842-1918)

Solista

Francesco Filero d'Artegna, baix

ESCOLANIA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT de l'Escola Pia Balmes
Direcció musical: Mireia Barrera - Direcció artística: Jordi Farrera

Direcció d'orquestra Romano Gandolfl
Subdirector del cor Andrés Máspero

Violí concertino Jaume Francesch

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU



 



Romano Gandolfi
Es diploma en composició i piano, amb la màxima puntuació, al
Conservatori A. Boito de Parma, la seva ciutat natal. Des de 1984
és Assessor Artístic i Director del Cor del Gran Teatre del Liceu.
Ha treballat com a director de cor al Teatre Colón de Buenos Ai¬

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



 



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

Gran Teatre del Liceu

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

malització de l'Orquestra, així com el millorament de la seva

categoria simfònica, han estat propòsits principals en els plans
de la nova etapa del Teatre. El treball que portà a terme el seu

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

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



Cor del Gran Teatre del Liceu

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

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



BEGONA

Nasqué a Barcelona i cursà els
estudis de cant al Conservatori

Superior de Música del Liceu.
Després es perfeccionà amb
professors com Juan Oncina i
Tatiana Menotti. Ha participat en
els cursets d'interpretació de Gino
Bechi (1987, 1988 i 1989). Ha
obtingut el diploma Viñas, així
com la Beca de la Diputació de
Barcelona (1990). Guanyadora
durant dos anys consecutius de
la Marató de Noves Veus i Segon

ALBERDI

Premi en el Concurs Nacional
Antonio Marco per a cantants
d'òpera, a Sabadell. Ha actuat com
a solista amb l'Orquestra del Me¬
tropolitan de Nova York a Pam¬
plona. Debutà escènicament l'any
1988, a Sabadell, amb Euridice,
(Orfeó ed Euridice). L'any 1989
actuà per primera vegada al Liceu
amb La Fiamma i, des d'aleshores,
ha intervingut en Jenufa, Baris
Godunov, Die Walküre, Salome,
The Duenna, i Lohengrin.

FRANCESCO ELLERO D'ARTEGNA

Nascut a Ravascletto (Udine).

Després de fer música pop, es¬
tudià cant a Udine, Màntua i
Trieste. Primer Premi dels con¬

cursos de Rietti, Busseto, Villa
Manin i, el 1985, del Concurs
Pavarotti de Filadèlfia. Després
de debutar a La Scala de Milà,
ha cantat als escenaris més im¬

portants d'Itàlia (Verdi de
Trieste, Arena de Verona, La
Fenice de Venècia, Cario Feli¬
ce de Gènova, Regio de Parma,
Comunale de Bolonya, Grande
de Brescia, Sferisterio de Ma-

cerata, Massimo de Palerm, Co¬
munale de Piacenza, Romo Va-
lli de Reggio Emilia, etc.) i de
fora del seu país (Vancouver,
Ginebra, Munic, Hamburg, Bonn,
París, Chicago, Mannheim,
Amsterdam, Viena, Monte-Carlo,
Zuric, Madrid, Berlín, Lausana,
Orange, Nîmes, Frankfurt, etc.).
En aquest Gran Teatre del Liceu
ha interpretat Haly (Z 'italiana in
Algeri, 1982-83), Conte Rodolfo
{La Sonnambula, 1986-87) i
Giorgio Talbot (Maria Stuarda,
1991-92).



ESCOLANIA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT DE

L'ESCOLA PIA BALMES

Fou fundada el curs 1942-43 i en

el curs 1946-47 va fer-se'n càrrec

Antoni Coll i Cruells, que la di¬
rigí fins al curs 1988-89- Després
ha estat dirigida per Montserrat
Pi, i des de 1992 ho és per Mi¬
reia Barrera. Al llarg de la seva
història ha interpretat peces del
més variat repertori, tant litúrgic
com profà. Ha actuat al Palau de
la Música Catalana, a TVE i a di¬

versos indrets de l'Estat. L'any
1952 inicià la col·laboració amb

aquest Gran Teatre del Liceu,
cantant en l'òpera Cecilia de
Refice, col·laboració que des
d'aleshores ençà s'ha mantingut.
També ha col·laborat amb

l'Orquestra Nacional d'Espanya,
l'Orfeó Donostiarra, el Cor de
Düsseldorf, els Cors de RTVE i

l'Orquestra Ciutat de Barcelona,



JESUS DEL POZO



Schubert, Verdi i Boito
La producció coral de Franz Schubert -amb unes quantes
autèntiques obres mestres, dignes del millor Schubert- és, segons
l'opinió autoritzada d'Oriol Martorell, «molt més àmplia i molt més
variada d'allò que en general acostumem a recordar, i va des de
petits cànons i senzilles cançons de caràcter quasi popular fins a
ambicioses composicions de gran volada, des d'obres a cappella
(a veus iguals o mixtes) fins a d'altres amb acompanyament ins¬
trumental (solístic o col·lectiu), i des de pàgines amb temàtiques
literàries típicament romàntiques fins a partitures cenyides del tot
als textos litúrgics de l'Església catòlica (misses, motets, himnes,
salms, etc.)».
Els cors escrits per Schubert per a veus masculines, considerats
com a Lieder, foren cinquanta-tres, per a quatre veus o més, trenta-
un dels quals sense cap mena d'acompanyament. Algunes de les
més destacades d'aquestes obres són Trinklied (D. 75, de 1813),
Gesang der Geister ilber den Wassen (D. 538 i D. 714, de 1817 i
1821, amb text de Goethe), Das Dorfcben (D. 641, de 1819, amb
text de Burger), Im Gegenwartigen Vergangenes (D. 710, de 1820-
21, amb text de Matthisson), Mondenschein (D. 875, de 1826, amb
text de Schober), Nachthelle (D. 892, de 1826, amb text de Seidl),
Grab und Mond (D. 893, de 1826, amb text de Seidl) i també la
que figura en el programa del concert d'avui.
Nachtgesang im Walde (cant nocturn en el bosc), amb text de Seidl
i acompanyament de quatre trompes, és una obra realment curiosa.
El seu número de catàleg, establert l'any 1950 per Otto Erich
Deutsch (punt de referència obligat en la catalogació de l'obra
schubertiana), és el 913 i fou escrita el 1827, només un any abans
de la mort del compositor.
Tot i que gairebé sempre els Quatro pezzi sacri de Giuseppe Verdi
són programats plegats, la idea del compositor no era que fossin
parts d'una mateixa obra. Cronològicament aquestes obres foren
escrites en períodes diferents: «Laudi alia Vergine Maria» i «Ave
Maria», el 1888-89 (entre les estrenes d'Otello i Falstaff) i el «Sta-
bat Mater» i el «Te Deum», de més durada, entre 1895 i 1897.
Ave Maria és un cor a cappella a quatre veus, escrit sobre una
escala que el mateix Verdi anomenà «scala enigmàtica». A part de



la reiteració dels mots Ave Maria, no hi ha més repeticions del
text i l'oració es desenvolupa amb normalitat, dividida en quatre
seccions a mida que cada veu canta l'escala. En aquesta obra hi
ha una síntesi ben interessant entre la llibertat tonal que predo¬
minava en el Renaixement i la de la segona meitat del període
romàntic. Verdi va dir que «no és música autèntica, és un tour de
force, una xarada». Tot i això no és possible ignorar que inclou
un seguit de progressions harmòniques realment fascinants.
Stabat Mater és una obra molt bella i dramàtica, amb uns trets
lírics ben encisadors. És, a més, l'última obra de Verdi, la qual
cosa demostra que la seva inspiració i la força del seu art no
minvaren amb els anys. També està ben clar que Verdi, per damunt
de qualsevol altra consideració, s'interessà especialment pel drama
de la mare al peu de la creu del fill moribund. Aquest és el pezzo
sacro que més pot recordar el Rèquiem verdià i Charles Osborne
el qualificà com «una de les obres més belles de Verdi».
Laudi alia Vergine Maria, amb un text extret del darrer cant del
«Paradís» del Dant, està escrit per a cor femení en quatre parts i,
pel suau refinament, aconseguí l'èxit més destacat de les tres peces
en les primeres audicions a París i a Torí.
Finalment, el Te Deum és una altra obra esplèndida, molt rica en
el material i amb un dramatisme molt més accentuat que a la majoria
dels altres Te Deum. Malgrat tot, hom podria dir que és una música
més religiosa i menys declaradament dramàtica que, per exemple,
la del Stabat Mater. Comença amb un cant dels baixos «senza
misura» i sense acompanyament. Tot seguit el cor canta «Te ae-
ternum Patrem», encara sense acompanyament i d'una forma suau,
sense deixar entreveure allò que s'acosta: el començament
espectacular del «Sanctus» amb l'entrada de l'orquestra i un fortíssim
del cor en un seguit d'acords de mi bemoll. Des d'aquest moment
alternen els diversos clímax, amb uns suaus interludis que els
serveixen de nexe d'unió. Després d'alguns passatges ben inte¬
ressants, com el preciós «Miserere», arribem a un final d'una gran
bellesa, perfecte en el color i l'equilibri, amb la soprano solista
acompanyada per un mi sostingut de la trompeta amb sordina i
tot el cor unit-se a ella amb un «in te speravi» realment triomfal.
La coda de sis compassos a càrrec de l'orquestra sola és en

pianíssim.



 



Unir en el mateix concert els noms de Verdi i de Boito té un in¬

terès especial. És ben sabut que Boito, en un principi, criticà amb
duresa Verdi, que per a ell era la tradició de la qual intentava
alliberar-se. Després, amb el temps i en aquesta mena d'història
d'amor-odi, Boito fou un gran admirador de la figura de Verdi i
fins i tot el seu millor llibretista, deixant de banda per un temps
la seva activitat de compositor i tot aprofitant la seva capacitat
literària, en Otello, Falstaff ï la revisió de Simon Boccanegra.
Malgrat tot, i en relació amb els Quatro pezzi sacri, Boito va dir
que Verdi havia d'escriure r«Ave Maria», per fer-se perdonar el
blasfem «Credo» de V Otello, a la qual cosa el compositor va

respondre que, si el text d'aquest «Credo» era de Boito, el culpable
no era pas ell.
La producció musical de Boito que ha arribat als nostres dies és
mínima. Només Mefistofele sov'\oX.e\2í. més o menys en els repertoris
dels teatres i ho fa amb justícia, perquè és una obra d'una gran

ambició, sense menysprear les tradicions italianes (el líric pate¬
tisme de «L'altra notte in fondo al mare» o la noblesa de la línia
de «Giunto sui passo estremo!) i que segueix l'obra original de
Goethe amb més fidelitat que no pas el Faust de Gounod.
El pròleg de Mefistofele ofereix, d'una banda, l'interès de Boito
per reflectir l'enfrontament, si així pot dir-se, de la divinitat i el
diable o de les forces del bé i del mal. De l'altra, és una peça

brillant, espectacular i de gran aparat, perfecta també per ser

programada en versió de concert, degut a l'estatisme de la part
escènica i a l'aïllament de la resta de l'òpera. Hom pot dir també
que és una peça de bravura pel cor i que dóna un gran lluïment
a la part solista del baix, un Mefistofele que planteja («Ave Signor!»)
el seu desafiament a la divinitat per tal d'aconseguir l'ànima de
Faust.

Pau Nadal



—X—
€B€L

los arquitectos del tiempo

Para información y
relación de concesionarios

dirigirse a PARLADO RELOJERIA S.A.
Isla de Java, 33 2834 Madrid
Tels. (91) 35812 88 - 35810 20



 



Schubert, Verdi y Boito
La producción coral de Franz Schubert -con bastantes obras
maestras, dignas del mejor Schubert- es, según la autorizada
opinión de Oriol Martorell, «mucho más amplia y variada de lo
que generalmente solemos recordar, y comprende desde pequeños
cánones y sencillas canciones de carácter casi popular hasta
composiciones ambiciosas de altos vuelos, desde obras a cappella
(a voces iguales o mixtas) hasta otras con acompañamiento ins¬
trumental (solístico o colectivo), y desde páginas con temática
literaria típicamente romántica hasta partituras completamente
ceñidas a los textos litúrgicos de la Iglésia católica (misas, motetes,
himnos, salmos, etc.)».
Los coros para vocess masculinas, escritos por Schubert, consi¬
derados como Lieder, alcanzan la cifra de 53, para cuatro voces
o más, trenta y uno de los cuales sin ningún acompañamiento.
Algunas de estas obras más destacadas son: Trinklied (D. 75, de
1813), Gesang der Geister über den Wassen (D. 538 i D. 714, de
1817 i 1821, con texto de Goethe), Das Dorfchen (D. 641, de 1819,
con texto de Burger), Im Gegenivdrtigen VergangenesÇD. 710, de
1820-21, con texto de Matthisson), Mondenschein (D. 875, de 1826,
con texto de Schober), Nachthelle ÇD. 892, de 1826, con texto de
Seidl), Grab und Mond (D. 893, de 1826, con texto de Seidl) y
también la que figura en el programa del presente concierto.
Nachtgesang im Walde (canto nocturno en el bosque), con texto
de Seidl y acompañado por cuatro trompas, es una obra realmente
curiosa. Su número de catálogo, establecido el año 1950 por Otto
Erich Deutsch (punto de referencia obligado en la catalogación
de la obra schubertiana), es el 913 i fue escrita en 1827, sólo un
año antes de la muerte del compositor.
Aunque casi siempre las Quattro pezzi sacri de Giuseppe Verdi
se interpretan conjuntamente, el compositor no las concebid como
formando parte de una misma obra. Cronològicament sus cuatro
partes fueron escritas en períodos distintos: «Laudi alia Vergine
Maria» y «Ave Maria» en 1888-89 (entre los estrenos de Otello y
FalstafJ), y el «Stabat Mater» y el «Te Deum», más extensos, entre
1895 y 1897.
Ave María es un coro a cappella a cuatro voces, escrito sobre una



Giuseppe Verdi (1813-1901)

gama que el mismo Verdi llamó «scala enigmática». Aparte de la
reiteración de las palabras Ave Maria, no existen más repeticio¬
nes de texto y la oración se desarrolla,con normalidad, dividida
en cuatro secciones a medida que cada voz entona la escala. Hay
en esta obra una síntesis muy interesante entre la libertad tonal
que predominaba en el Renacimiento y la de la segunda mitad
del período romántico. Verdi dijo que «no es música auténtica,
es un tour de force, un juego». Pero no es posible ignorar que
contiene una serie de progresiones armónicas realmente fasci¬
nantes.

Stabat Mater es una obra muy bella y dramática, con rasgos líricos
encantadores. Además, es la última obra de Verdi, cosa que
demuestra que su inspiración y la fuerza de su arte no disminuyeron
con la edad. También está claro que Verdi, por encima de cualquier



otra consideración, se interesó especialmente por el drama de la
madre al pie de la cruz de su hijo moribundo. Este es el pezzo sacro
que más puede recordar el Requiem verdiano y Charles Osborne
lo califica como "una de las más bellas obras de Verdi».
Laudi alia Vergine María, con un texto del último canto del
«Paraíso» de Dante, está escrito para coro femenino a cuatro par¬
tes y, por su suave refinamiento, consiguió el éxito más destacado
de las tres piezas, en las primeras audiciones en París y en Turin.
Finalmente, el Te Deum es otra obra espléndida, muy rica en
material y de un dramatismo mucho más acentuado que la mayoría
de los otros Te Deum. A pesar de todo, se podría decir que es
una música más religiosa y menos declaradamente dramática que,
por ejemplo,la del Stabat Mater. Comienza con un canto de los
bajos «senza misura» y sin acompañamiento. A continuación, el
coro canta «Te aeternum Patrem», todavía sin acompañamiento y
de forma suave, sin dejar adivinar lo que se acerca: el comienzo
espectacular del «Sanctus», con la entrada de la orquesta y un
fortísimo del coro en un conjunto de acordes de mi bemol. Desde
este momento alternan los diversos climax, con unos suaves in¬
terludios que sirven de nexo de unión. Después de algunos pa¬
sajes muy interesantes, como el precioso «Miserere», llegamos a
un final de gran belleza, perfecto en el color y el equilibrio, con
la soprano solista acompañada por un mi sostenido de la trompeta
con sordina y el coro en pleno uniéndose a ella con un «In te

speravi» realmente triunfal. La coda de seis compases, a cargo de
la orquesta sola, concluye la obra en pianísimo.
Juntar en un mismo programa los nombres de Verdi y de Boito
tiene un interés especial. Es sabido que Boito, en principio, cri¬
ticó duramente a Verdi, que era para él la tradición de la cual
intentaba liberarse. Después, con el tiempo, y en esta suerte de
historia de amor-odio, Boito fue un gran admirador de la figura
de Verdi e incluso su mejor libretista, que aparcó temporalmente
su actividad de compositor, aprovechando su capacidad literaria,
en Otello, Falstaffy la revisión de Siman Boccanegra. A pesar de
ello, y en relación con las Quattro pezzi sacri, Boito dijo que Verdi
tenía que escribir el «Ave Maria» para hacerse perdonar el blasfemo
«Credo» de Otello, a lo cual contestó el compositor que si el texto
de este «Credo» era de Boito, él no era de ninguna manera el
culpable.



Arrigo Bolto (1842-1918)

La producción musical de Boito que ha llegado a austros días es
mínima. Sólo Mefistofele es más o menos frecuente en el repertorio
de nuestros teatros, y lo es con justicia, puesto que es una obra
de gran ambición, sin despreciar las tradiciones italianas (¡el
lírico patetismo de «L'altra notte in fondo al mare» o la nobleza
de la línea de «Giunto sul passo estremo»!) y que sigue la obra
original de Goethe con una mayor fidelidad que el Faust de
Gounod.

El prólogo de Mefistofele ofrece, por una parte, el interés de Boito
para reflejar el enfrentamiento, si así puede decirse entre la
divinidad y el diablo o entre las fuerzas del bien y del mal. Por
otra parte, es una pieza brillante, espectacular y de gran aparato,
también perfecta para ser programada en versión de concierto,
debido al estatismo de la parte escénica y al aislamiento del res¬
to de la ópera. También se puede decir que es una pieza de bra¬
vura para el coro y que proporciona un gran lucimiento a la parte
solista del bajo, un Mefistofele que plantea (¡«Ave Signor»!) su
desafío a la divinidad, para conseguir el alma de Fausto.

Pau Nadal
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el que vulgui. Depèn de
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nou «Menú de degustació».
A partir de 2.900pessetes.

Vingui a la Plaça de
Tetudn. No está tan lluny. I

podrà canviar d'aires.

Sense sortir
de Barcelona

Plaça de Tetudn 27



Textos

Franz Schubert

Nachtgesang tm Walde
Sei uns stets gegrüsst, o Nacht!
Aber doppelt hier im Wald, wo dein Aug' verstohlener lacht,
wo dein Fusstritt leiser hallt!
Auf der Zweige Laubpokale giessest du dein Silber aus;
hangst den Mond mit seinem Strahle uns als Lamp' in's Blátterhaus.

Sâuselnde Lüftchen sind deine Reden, spinnende Strahlen sind deine
Fáden, was nur dein Mund beschwichtigend traf, senket das Aug' und
sinket in Schlaf!
Und doch, es ist zum Sclafen zu schon, drum auf! und weckt mit
Hòrnergetòn, mit heller Klánge Wellenschlag, was früh betáubt im
Schlummer lag, auf!

Es regt in den Lauben des Waldes sich schon, die Voglein, sie glauben,
die Nacht sei entfloh'n, die wandernden Rehe verlieren sich zag; sie
wahnen es gehe schon bald an den Tag,
die Wipfel des Waldes erbrausen mit macht, vom Quell her erschallt es,
als war er erwacht!

Und rufen wir im Sange; «die Nacht ist im Walde daheim!»
so ruft auch Echo lange: «Sie ist im Walde daheim!»
Drum sei uns doppelt hier im Walde gegrüsst, o holde Nacht, wo alies,
was dich schon uns malt, uns noch weit schoner lacht,
drum sei uns doppelt hier im Walde gegrüsst, o holde Nacht!

Johann Gabriel Seidl



Càntic nocturn al bosc

Sigues sempre benvinguda entre nosaltres, oh nit!
Però doblement encara aquí al bosc, on els teus ulls somriuen furtius,
on els teus passos ressonen somorts!
Sobre les fulles dels ramatges escampes un vel de plata i penges per a
nosaltres la lluna amb els seus raigs com un fanal dins el fullam.

Les teves paraules són la brisa que xiuxiueja, com si fossin fils teixeixes
els raigs, allò que només la teva boca va saber apaivagar, fa cloure l'ull
i l'adorm!
I amb tot, és tan bell el son, al teu voltant! i desperta amb sons de
trompeta, amb els nítids acords de l'embat de les onades, el que eixorda
aviat es queda esmorteït!

Ja se sent remor dins el fullam del bosc, els ocells creuen que la nit ja
ha fugit, els cabirols transhumants desapareixen atemorits: s'afiguren que
el dia no trigarà a venir.
Les copes dels arbres udolen amb fúria, retruny la font, com si s'hagués
despertat!

I els nostres cants exclamen «quan és al bosc, la nit és a casa seva!» i
lentament l'eco també respon «al bosc és a casa seva!» Per això doblement
et donem la benvinguda al bosc, oh nit benigna, tot el que tu ens dibuixes
amb bellesa, amb més bellesa encara ens somriu, per això et donem
doblement la benvinguda al bosc, oh nit benigna!

Traducció: Lourdes Bigorra (L'Avenç, S.L.)



Giuseppe Verdi
Quatro pezzi sacri

Ave Maria

Ave Maria,
gratia plena,
Dorninus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa

Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit ilia benedicta
Mater Unigeniti!

Quae moerebat et dolebat,
Fia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem, si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplan
Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum.



Déu vos salve, Maria

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb vós;
beneïda sou vós entre les dones;
i beneit és el fruit del vostre ventre, Jesús.

Santa Maria,
Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.

Stabat Mater

Prop de la creu s'estava plorant la Mare amb dolor,
mentre hi veia el seu Fill clavat.

Una espasa li traspassà l'ànima sofrent, tota trista i
adolorida.

Oh, quina tristesa i aflicció sentí la Mare benaurada
del Fill unigènit.

Com s'entristia, com patia, la bona Mare, mentre
veia els sofriments del seu Fill.

¿Qui no ploraria, si veiés la Mare de Crist passant
per suplicis tan grans?

¿Qui no es posaria trist, si contemplava la Mare de
Crist sofrint amb el seu Fill?

Va veure Jesús en el turment expiant els pecats del
seu poble i sotmès als assots.



Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.

Eja, Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum

In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta Mater, istud agas
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condoleré,
Doñee ego vixero.

Juxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara:
Fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulneran,
Fac me Cruce inebriari.
Et cruore Filii.

Flammis me urar succensus.
Per te. Virgo, sim defensus
In die judicii.

Christe, cum sit bine exire.
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.

Amen.



Va veure el seu dolç Fillet que moria abandonat,
mentre lliurava el seu alè.

Sí, Mare, font d'amor, feu-me sentir la força del
dolor, feu-me plorar amb vós.

Feu que el meu cor sigui ardent d'amor per Crist
Déu, i que ell trobi en mi complaença.

Concediu-m'ho, Mare santa: fiqueu-me ben endins
les llagues del Crucificat.

Compartiu amb mi els sofriments del vostre Fill,
ple de ferides, que volgué patir tant per amor meu.

Feu-me plorar amb els vostres ulls, feu-me sofrir
amb el Crucificat tots els dies de la meva vida.

Vull estar amb vós vora la Creu i associar-me al
vostre plany.

Oh Verge, admirable entre les verges, no sigueu amb
mi tan dura, deixeu-me plorar amb vós.

Feu-me portar la mort de Crist, deixeu-me participar
en la seva passió i meditar els seus sofriments.

Deixeu-me sentir ferit de les seves ferides,
i embriac de la creu i la sang del Fill.

I vós. Verge, defenseu-me en el judici, no fós cas
que em perdés cremat pel foc.

O Crist, quan hagi de sortir d'aquest món,
doneu-me, per intercessió de la Mare, la palma de la victòria.

Quan aquest cor ja haurà mort, que la meva ànima
trobi oberta la glòria del cel.

Amén.



Laudi alla Vergine Maria

Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisse d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura

nobilitasti si, che'l suo fattore
non disdegnò dl farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l'amore

per lo cul caldo nell'etterna pace
cosí è germinate questo fiore.

Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e guiso, intra i mortali,
se' di speranza fontana vivace.

Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz' all.

La tua benignità non pur soccorre
a chi demanda, ma moite fiate
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.

Dant: La Divina Comèdia
(El Paradís, Cant XXXIII)

Te Deum

Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem

omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli,
tibi coeli, et universae potestates:
Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra

majestatis gloriae tuae.
Te gloriosos Apostolorum Chorus,



Lloança a la Verge Maria

Oh Verge Mare, Filla del teu Fill,
la més humil i excelsa criatura,
d'etern consell inalterable espill!
Aquella ets Tu, que la humanal natura
tant vares ennoblir, que el seu Factor
no desdenyà de fer-se sa factura.

En el teu ventre es revifà l'Amor,
i així, en l'eterna pau, la rosa avança,
de la qual és, son foc, germinador.

Aquí ets un migdia esparpallant-se
de caritat, i al món, entre els mortals,
ets font inexhaurible d'esperança.

Senyora que ets tan gran i que tant vals,
que el qui vol gràcia sense a Tu recórrer,
un eixalat desig llença als cimals!

Sovint, no sols t'acuites a socórrer
el qui demana, ans ta benignitat
liberalment al demanar precorre.

Misericòrdia en Tu! En Tu pietat!
En Tu magnificència! En Tu s'aduna
tota cosa creada que és bondat!

Traducció; Josep M." de Sagarra

Oh Déu, us lloem

Oh Déu, us lloem.
Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.
Tots els àngels,
els querubins i els serafins
no cessen mai d'aclamar-vos:
Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens
de la majestat de la vostra glòria.
El cor gloriós dels Apòstols,
l'estol venerable dels profetes,
l'exèrcit esclatant dels màrtirs



Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae majestatis;
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis acúleo,
aperuisti credentibus regna coelorum.
Tu ad dexteram Del sedes,
in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum. Domine,
et benedic haereditati tuae.

Ft rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te.
Ft laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri. Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,

quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.



us donen lloança.
Per tota la terra la santa Església us proclama:
Pare d'immensa majestat,
Fill únic veritable i adorable,
Esperit Sant, protector.
Oh Crist, vós sou el Rei de la glòria.
Vós sou el Fill etern del Pare,

Vós, en fer-vos home per alliberar els homes,
no defugíreu d'entrar en el si de la Verge,
Vós, vençut l'agulló de la mort,
obrireu als creients el Regne del cel.
Vós seieu a la dreta de Déu,
en la glòria del Pare,
I creiem que un dia retornareu com a jutge.
Us demanem, doncs,
que socorregueu els vostres servents

que heu redimit amb la vostra sang preciosa.
Feu que siguem comptats
en el nombre dels vostres sants,
en la glòria eterna.
Senyor, salveu el vostre poble
i beneïu la vostra heretat.

Sigueu el seu pastor,
preneu-lo sempre als vostres braços.
Us beneïm dia rera dia
i lloem per sempre el vostre nom.
Senyor, digneu-vos a guardar-nos avui lliures de pecat.
Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat.
Que el vostre amor. Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l'esperança que posem en vós.
En vós. Senyor, m'emparo,
que mai no quedi confós.



Arrigo Boito

Mefistofele

PROLOGO IN CIELO

Tè noto Faust?

(Goethe: Prologo in cielo)
Nebulosa. - Lo squillo delle sette trombe. - I sette tuoni. - Le Falangi
celesti dietro la nebulosa, invisibili. - Chorus Mysticus. - l Cherubini,
le Penitenti. - Pol Mefistofele, solo, nell'ombra.

PRIMA FALANGE

■■Ave», Sígnor degli angelí e del santi
E delle sfere errant!

E del volant! - chérubin! d'ôr.
Dall'eterna armonía dell'Uníverso
Nel glauco spazío ímmerso
Emana un verso - d! supremo amor:
E s'erge a Te per l'aure azzurre e cave
In suon soave.

ECHI

■■Ave».

MEEISTOFELE (coi pie' fermi sui lembo del suo mantello)
Ave, Sígnor, perdona se il mío gergo
Sí lascia un po' da tergo
Le superne teodie del paradíso;
Perdona se 11 mío viso

Non porta íl raggío che inghírlanda í críní
Degli alti cherubini:
Perdona se dícendo ío corro ríschío
Di buscar qualche físchío.
II Dio píccín delia píccína terra
Ognor tralígna ed erra
E, al par di grillo saltellante, a caso

Spinge fra gli astri 11 naso.
Pol con tenace fatuità superba
Fa il suo trillo nell'erba.
Boriosa polve! tracotato atòmo!
Fantasima dell'uomo!

E tale il fa quell'ebra illusïone
Ch'egli chiama Ragione.



Meftstofele

PRÒLEG AL CEL

Coneixes Faust?

(Goethe: Pròleg al Cel)
Una nebulosa. - So de set trombons. - Set trons. - Darrera la

nebulosa, les Falanges celestials, invisibles. - Chorus Mysticus. -

Querubins, Penitents. - Després Mefistofele, sol, en penombra.

PRIMERA FALANGE

"Ave", Senyor dels àngels i els sants
I les esferes errants

I dels alats querubins daurats.
De l'eterna harmonia de l'Univers
En el glauc espai immers
N'emana un cant suprem d'amor:
I s'eleva a Tu a través de l'atzur
En suaus accents.

ECO

"Ave"

MEFISTÒFIL (dret, amb els peus segurs damunt les vores del seu mantell)
Ave, Senyor, perdona'm si la meva veu
En res no iguala
Els sublims psalms del paradís;
Perdona'm si al meu rostre

No l'envolta l'aurèola

Que cenyeix la cabellera dels querubins;
Perdona'm si, en parlar, corro el risc
D'atraure'm la xiuladissa.
El petit Déu del món petit
Dels inicis que erra a l'aventura
I, com un grill saltironant.
Apunta amb el nas els estels.
Després, amb tenaç fatuïtat superba
Refila a l'herba.

Arrogant polsim! Àtom presumptuós!
Fantasma de l'home!
Tal és el que fa aquesta il.lusió embriaga
Que ell anomena Raó.



Sí, Maestro divino, in buio fondo
Crolla il padrón del mondo,
E non mi dà più il cuor, tant'è fiaccato.
Di tentarlo al mal.

CHORUS MYSTICUS

T'è noto Paust?

MEFISTOFELE

II più bizzarro pazzo
Ch'io mi conosca, in cruïosa forma
Ei ti serve da senno. Inassopita
Bramosia di saper il fa tapiño
Ed anelante; egli vorrebbe quasi
Trasumanar e nulla scienza al cupo
Suo delirio è confine. lo mi sobbarco

Ad aescarlo per modo ch'ei si trovi
Nelle mié reti; or vuoi fame scommessa?

CHORUS MYSTICUS

E sia.

MEFISTOFELE

Sia! vecchio Padre, a un rude gioco
T'avventurasti. Ei morderá nel dolce

Pomo de' vizi e sovra il Re del ciel

Avrò vittoria!

(Arpe, cetere, trombe)

FALANGI CELESTÍ

Sanctus! Sanctus! Sanctus!

MEFISTOFELE

(Di tratto in tratto m'è piacevol cosa
Vedere il Vecchio e dal guastarmi seco
Molto mi guardo: è bello udir I'Eterno
Col diavolo parlar si umanamente).



Sí, diví Mestre, en abismals foscors
S'enfonsa el sobirà del món,
I ja no em veig amb cor, de tant com està abatut.
De despertar en ell la temptació del mal.

COR MÍSTIC

Coneixes Faust?

MEFISTÒFIL

És el boig més insensat
Que jo conegui; de manera ben estranya
Et serveix amb bon seny. La seva inextingible
Set de saber el fa un pobre diable cobejós;
Ell voldria, si pogués, transcendir la natura humana
I cap obscura sapiència no ha aparegut
A posar fita al seu deliri. Jo m'encarrego
D'ensarronar-lo de tal manera

Que caigui en els meus paranys.

Accepteu la juguesca?

COR MÍSTIC

Fet

MFFISTÒFIL

Fet ! Vell pare, t'has aventurat
Fn un joc ple de risc. Ell mossegarà
La dolça poma del vici i jo obtindré la victòria
Per damunt del Rei del cel !

(Arpes, citares, trombons)

FALANGES CELESTIALS

Sanctus! Sanctus! Sanctus!

MEFISTÒFIL

(De temps en temps, m'agrada reveure el Vell
I em guardo prou de perdre el seu favor:
És gentil sentir l'Etern
Parlar amb el diable tan humanament).



I CHERUBINI

(dietro la nebulosa, avvicinandosi in turbini leggeri)
Siam nimbi - volanti - dai limbi,
Nei santi - splendori - vaganti,
Siam con - di bimbi, - d'amori.
Siam nimbi - volanti - dai limbi,
Nei santi...

(sempre a capo, svanendo)

MEFISTOFELE

È lo sciame legger degli angioletti;
Come dell'api n'ho ribrezzo e noia.
(scompare)

I CHERUBINI

Fratelli, teniamci per mano;
Fin I'ultimo cielo lontano
Noi sempre dobbiamo danzar:
Fratelli, le morbide penne
Non cessino il volo perenne
Che intorno al Santissimo Altar.

La danza in angelica spira
Si gira, si gira, si gira.
Siam nimbi - volanti - dai limbi,
Nei santi - splendori - vaganti,
Siam cori - di bimbi, - d'amori.
Siam nimbi...

(ricircolando e perdendosi)

LE PENITENTI (dalla terra)

Salve, Regina! - S'innalzi un'eco
Dal mondo cieco - alia divina

Reggia del ciel.
Col nostro canto, - col nostro planto
Domiam I'intenso - foco del senso.
Col nostro canto mite e fedel.
Odi la pia - prece serena:
•Ave Maria, - grafía plena».



ELS QUERUBINS
(darrera la nebulosa, avançant en lleugers remolins)
Som nimbes alats dels llimbs,
Vagant pels sagrats esplendors,
Som cors d'infants, d'amors.
Som nimbes alats dels llimbs.
Vagant...
(repeteixen el cant i s'esvaeixen)

MEFISTÒFIL

És el lleuger eixam d'angelets;
Com les abelles, no em provoquen més que enuig i aversió.
(desapareix)

ELS QUERUBINS

Germans, agafem-nos les mans;
Fins al cel més remot

Hem de seguir dansant.
Germans, que nostres ales etèries
Mai no aturin son vol eternal

A l'entorn del Santíssim Altar.

Que la dansa, angelical cercle.
Volti, volti, volti.
Som nimbes alats dels llimbs.
Vagant pels sagrats esplendors.
Som cors d'infants, d'amors.
Som nimbes...

(es van perdent tot giravoltant)

ELS PENITENTS (les veus dels quals s'eleven de la terra)
Salve, Regina! Que la veu del món orb
S'elevi fins al diví Reialme del cel.

Que amb nostre cant i nostres planys
Vencem el foc ardent dels sentits.

Que amb nostre cant amorós i fidel
Us arribi la pia pregària serena:
"Ave Maria - Gratia plena"



I CHERUBINI

Sugli astri, sui venti, sui mondi,
Sui limpidi azzurri profondi,
Sui raggi del sol...
La danza in angelica spira
Si gira, si gira, si gira.

FALANGI

Oriam per quelle di morienti ignave
Anime schiave.

ECHI

«Ave».

LE PENITENT!

II pentimento - lacrime spande.
Di queste blande - turbe il lamento
Accolga il ciel.
Odi la pia - prece serena:
«Ave Maria, - gratïa plena».

ECHI

«Ave! Ave! Ave!»

TUTTE LE FALANGI

Ave, Signor degli angelí e del santi
E delle sfere errand

E dei volanti - cherubini d'ôr.

Dall'eterna armonía dell'Universo.
Nel glauco spazio immerso
Emana un verso - di supremo amor.
E s'erge a Te per I'aure azzurre e cave
In suon soave.

ECHI

«Ave!»



ELS QUERUBINS
Sobre els astres, sobre els vents, sobre els mons.
Enllà dels nítids atzurs més pregons.
Enllà dels raigs del sol...
Que la dansa, angelical cercle.
Volti, volti, volti.

FALANGES

Preguem per les ànimes esclaves
Dels agonitzants.

ECO

"Ave"

ELS PENITENTS

El penediment ens inunda de llàgrimes.
Que el cel aculli els planys
D'aquesta multitud malaltissa.
Escolteu la pia pregària serena:
"Ave Maria - gratia plena".

ECO

"Ave! Ave! Ave!"

TOTES LES FALANGES

Ave Senyor dels àngels i els sants
1 les esferes errants

1 dels alats querubins daurats.
De l'eterna harmonia de l'Univers

En el glauc espai immers
N'emana un cant suprem d'amor:
1 s'eleva a tu a través de l'atzur
En suaus accents.

ECO

"Ave!"

Traducció: Fina Figuerola i Carreta
(L'Avenç, S.L.)



 



Discografia

N a c h t g e s a n g i m Walde
Cor Madrigal Alemany. Wolfgang Gônnenwein, director. CANDIDE
Solistes Vocals d'Utrecht. Udo Reinemann, director. GLOBE

Quattro pezzi sacri

Carlo Maria Giulini. Janet Baker. Philharmonia. EMI

Carlo Maria Giulini, Sharon Sweet. Filharmònica de Berlín, Ernst
Senff. SONY

Herbert von Karajan. Helen Donath. RAI de Roma. HUNT
Zubin Mehta. Yvonne Minton. Filharmònica de Los Angeles, Master
Chorale. DECCA

Riccardo Muti. Arleen Auger. Filharmònica de Berlín, Cors
d'Estocolm. EMI

Claudio Scimone. Cecilia Gasdia. Fundació Gulbenkian. ERATO

Robert Shaw. D. Carter. Simfònica d'Atlanta i Cor. TELARC

Georg Solti. Simfònica de Chicago i Cor. DECCA
Arturo Toscanini. NBC, R. Shaw. RCA

Mefi StOfe 1 e (pròleg)
Nazzareno de Angelis. Lorenzo Molajoli. Scala de Milà. COLUMBIA
Giulio Neri. Franco Capuana. Scala de Milà. URANIA
Giulio Neri. Angelo Qyesta. RAI de Torí. CETRA
Boris Christoff. Vittorio Gui. Òpera de Roma. EMI
Cesare Siepi. Tullio Serafín. Acadèmia Santa Cecilia de Roma.
DECCA

Norman Treigle. Julius Rudel. Simfònica de Londres. Ambrosian.
FMI



Nicolai Ghiaurov. Oliviero de Fabritiis. National Philharmonie,
London Opera Chorus. DECCA
Samuel Ramey. Giuseppe Patané. Estatal d'Hongria. Òpera
Hungaroton. SONY
Nicola Moscona. Arturo Toscanini. NBC. R. Shaw. RCA

Nicolai Ghiaurov. Leonard Bernstein. Filharmònica de Viena. Òpera
de Viena. DEUTSCHE GRAMMOPHON

John Cheek. Robert Shaw. Simfònica d'Atlanta i Cor. TELARC
(Les vuit primeres versions d'aquesta relació pertanyen a enre¬
gistraments complets de l'òpera)

Biografies i discografia: Pau Nadal



Notes importants

En atenció als artistes i al públic en general, es prega la màxima
puntualitat; no es permetrà l'entrada a la sala un cop començada
la representació, ni verificar enregistraments, fotografies o filmar
escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàncies ho
reclamen, podrà alterar les dates, els programes o els intèrprets
anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Reglament
d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos; hom ha
d'utilitzar el saló del Ir pis i el vestíbul de l'entrada.

Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclusiu per a

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

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Programes. Edició i publicitat: ^lrt Co/2ooo

Disseny: Hernando Asociados



FUNDACIÓ
CRAN TFATKE l>FL

LICEU

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

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

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

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

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



FUNDACIÓ
GRAN TFATRE D F I

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
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Cosí fan tutte
Wolfgang A. Mozart

Direcció musical Alan Hacker
Direcció d'escena Luc Bondy

realitzada per Geoffrey Layton
Verónica Villarroel (17, 20, 22, 25, 28 i 30)/Teresa RinghoLz

(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)/Urban Malmberg (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)/Zoraida Salazar (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

Concert

Paata Burchuladze

Obres de Giuseppe Verdi

Director d'orquestra Elio Boncompagni

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Divendres, 2 de juliol, 21 h., funció núm. 41, torn A



L O ADMITIMOS

CUESTA

REGALARLO
or sm saoor niiniiiGO, snn so InsHcatJa mmezcla, sas saLer

mraeíorar cona los amos. Imclimso por soa exclaasâva caía

Je mnielaL ToJos lo coimpraim eoini la mlleiiiicíó na die re¬

calarlo, pero na mg un na o lo logra» Sâemmpre e ira can ena ilrana

onnaa exconsa para t|aneJárselo» Haga unira esfanerso, onnu

ílarJe J'e genaerosiJaJ e ñnaitena«=

lie regalárselo a aiganñena» Sí 1

conasigane, í|aneJará como unira

ígone, lisenaor» 11 ss nao lío conasa

íiralleiracióira es lo quae caneiraila»

J&B RESERVA. DEDICADO A LOS QUE SABEN MEJORAR CON LOS AÑOS.
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