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òpera Estatal d'Hongria

Kékszakàllú herceg vár
(El castell de Barbablava)

Òpera en un acte
Text de Béla Balázs

Música de Béla Bartók

Mario és a varászló
(Mario i el màgic)

Òpera en un acte
Text de Gábor Bókkon basat en la narració de

Thomas Mann

Música de János Vajda

(Amb sobretitulat)

Funció de Gala
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Iberia patrocina
la temporada.

Aquest any, més que mai,
IBERIA dóna suport

a la música i als afeccionats
al "bel canto".
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El castell de Barbablava

El Duc Barbablava i Judit, la seva última esposa, arriben a l'entrada
del castell fantàstic del Duc. Barbablava invita Judit a reflexionar
sobre la decisió que ha pres de deixar la seva família per donar-
se del tot a ell, el seu espòs secret. Judit està ben segura d'allò
que ha fet i tots dos s'aïllen en el seu món. Aleshores ella, pri¬
mer sols per curiositat, es veu enfrontada a set portes, que de¬
mana al Duc que li obri. Darrera les primeres hi ha una sala de
tortura, un arsenal d'armes sagnants, un tresor que sagna i un jardí
amb roses tenyides de sang.

Judit encara no ha satisfet la seva curiositat i vol veure-ho tot. La
cinquena porta oberta li permet de contemplar les possessions
del Duc, amb núvols vermells de sang a l'horitzó. Barbablava no
vol que Judit obri les altres dues portes que resten. Darrera la si¬
sena hi ha un ombrívol llac de llàgrimes i Judit comença a com¬

prendre, però insisteix a obrir la setena i definitiva porta. Quan
això succeeix entra una llum platejada i lunar que il·lumina Judit
i el Duc i de les profunditats emergeixen tres espectres: les ante¬
riors esposes de Barbablava, amb les quals Judit finalment es
reunirà.

Amagats darrera les portes, les llàgrimes de la soledat i els records
més profunds no poden ser compartits amb ningú. Barbablava és
lliure de qualsevol sospita, però Judit s'adona tard del seu error.
Ha destruït per sempre una felicitat i des d'ara ha de ser també
només el record d'un amor somiat i idealitzat. Barbablava, resig¬
nat, l'acompanya a l'habitació dels records, la darrera porta es tanca
i una altra vegada el castell resta en la foscor.



Mario i el màgic
A la sala del teatre de l'estació balnearia italiana de Torre di Ve¬

nere, els espectadors esperen amb impaciència l'actuació del màgic
Cipolla. Aquest es fa esperar. Quan arriba finalment, mira el pú¬
blic sense dir ni una sola paraula i humilia tot seguit a un jove
que saluda el públic en lloc del màgic. Cipolla es presenta: viatja
com a màgic pel país, les seves facultats li són reconegudes per
part de la premsa i del públic. Després d'una mostra de la seva
habilitat en el terreny del càlcul, retroba un joiell amagat de la
senyora Angiolieri, una espectadora, de la qual, a més, endevina
que havia estat dama de companyia d'Eleonora Duse. Tot seguit
ordena al públic que balli. Un senyor de Roma no vol fer-ho, però
una mica més tard cedeix i s'uneix al ball. Cipolla inclou també
Mario, un jove cambrer, en el seu poder màgic i li fa recordar la
imatge de Silvestra, la dona de la qual està enamorat. Mario, en¬
cantat, s'oblida de tot i besa Cipolla que ha pres el paper de la
noia, però quan recobra la consciència plena i s'adona de la burla,
dispara contra Cipolla i el mata. Els espectadors segueixen ba¬
llant.



òpera i rondalla
Un repàs a les cartelleres operístiques d'Europa durant els anys
immediatament anteriors i posteriors al tombant de segle ens
sorprendria per la qualitat inusual de rondalles, tant d'origen tra¬
dicional com d'origen culte, que s'hi presentaven com a òperes
serioses. De fet, és cert que la rondalla tradicional ha ocupat sempre
un lloc o altre en la història de l'òpera: n'hi haurà prou, per

exemple, de recordar el cas explícit de La Cenerentola de Ros¬
sini, de 1817, o de tenir en compte que l'òpera buffa napolitana
deriva directament de la commedia dell'arte popular. Però això
no fa sinó subratllar que la proliferació de rondalles fantasioses
en l'òpera del canvi de segle és una anormalitat que invita a la
reflexió. Pensem només en uns quants dels títols més importants:
Hansel und Gretel de Humperdinck, de 1893; Es war einmal (és
a dir: Hi havia una vegada), de 1900, i Der Traumgorge (El so¬
miador), de 1903-1906, totes dues de Zemlinsky; Ariane et Bar-
be-Bleu de Dukas, de 1907; Le rossignol áe Stravinsky, de 1908-
1914; A Kékszakállú beroeg vara (El castell de Barbablava) de
Bartók, de 1911. A aquesta primera llista, s'hi podria afegir enca¬
ra, d'esquitllentes, Pelléas et Mélisande de Debussy, de 1893-1902,
que fet i comptat reprodueix el vell tema folklòric dels dos ger¬
mans enfrontats per l'amor d'una dona; i si ens desviéssim una
mica de l'òpera, encara hi podríem incloure els Gurrelieder de
Schònberg, de 1902. El nostre Modernisme no va deixar de
col·laborar-hi, amb títols com l'òpera La fada, de 1897, d'Enric
Morera.

Per comprendre millor l'esmentada floració «rondallística» caldria
tenir present, d'una banda, que es produeix de manera paral·lela
a alguns dels èxits més esclatants del naturalisme verista, del qual
és manifestament antagònica. Recordem que són els anys dels grans
triomfs de Puccini: La Bohème, de 1896, Tosca, de 1900, Mada¬
ma Butterfly, de 1904, La fanciulla del West, de 1910. Alhora, però,
s'ha de tenir en compte que ens trobem en ple regnat del Sim¬
bolisme, que des de París i Bèlgica irradiava la seva influència
fins a llocs tan dispars com Sant Petersburg, Dublín, Viena o
Barcelona. El Simbolisme fou una reacció contra el naturalisme
positivista de la segona meitat del segle dinou, i en conseqüèn-



eia oposà als «documents de la vida real» els mites, les llegendes,
els relats simbòlics i... les rondalles. I, a l'òpera verista, hi oposà
la lliçó de Wagner.
En efecte, és en el context simbolista que l'ús de la rondalla en

l'òpera cobra sentit. Sobretot si no perdem de vista que el prin¬
cipal tipus de rondalla tradicional, l'anomenada rondalla màgica
0 meravellosa, té un origen mític minuciosament estudiat per
l'etnografia moderna. La rondalla, contra el que encara molta gent
pensa, no és, ni per l'origen ni per la història, un relat destinat a
la mainada. Ja l'etnògraf rus Vladimir Propp va demostrar bri¬
llantment que la rondalla màgica no és sinó una transposició fi¬
gurada dels ritus d'iniciació del nostre passat tribal i que, doncs,
pertany, en rigor, a la mateixa categoria dels mites grecs o els
hebreus, dels quals no es diferencia sinó pel grau d'elaboració,
és a dir de cultura. I, en efecte, no és fins ben ençà que les ron¬
dalles han quedat «relegades» a l'ús infantil. El famós recull de contes

tradicionals de Charles Perrault, Histoires ou contes du temps passé,
de 1697, per exemple, no era pas destinat al públic petit, sinó a
la sofisticadíssima cort de Versalles. I els no menys famosos re¬
culls dels germans Grimm, publicats a partir de 1812, van veure
la llum com a material lingüístic i etnogràfic presentat amb el màxim
rigor filològic. La literatura infantil pròpiament dita no apareix,
en canvi, fins que el danès Hans Christian Andersen, durant el
segon terç del segle dinou, es posa a escriure contes més o menys
inspirats en les rondalles tradicionals.
Vist des d'aquest prisma, per tant, l'ús de la rondalla tradicional
en l'òpera ens apareix com una conseqüència de la mateixa
motivació que havia estimulat Jacopo Peri a compondre les pri¬
meres òperes de la històriade 1597, i Euridice, de I6OO.
No oblidem que el desig d'aquells renaixentistes de la Camerata
Florentina no era altre que ressuscitar l'esperit de la tragèdia grega
1 que, en conseqüència, l'òpera naixia amb la voluntat explícita
d'aconseguir una identificació col·lectiva a través de la creació coral
del mite. Així, l'ús de la mitologia grega per part dels primers
operistes, de la mitologia medieval per part de Wagner i de la
mitologia folklòrica per part d'alguns compositors de la fi de se¬

gle obeïen, doncs, a una mateixa raó essencial. Repassem uns
quants títols més d'òperes significatives de l'època i el panorama



es completarà: Le Roi Arthus de Chausson, de 1887-1894; Pro-
métbée, de 1900, i Pénélope, de 1913, totes dues de Fauré; Salome,
de 1905, i Elektra, de 1909, totes dues de Richard Strauss; podríem
afegir-hi, encara, el «misteri» Le martyre de Saint Sébastien de
Debussy, de 1911, o la música escènica per a El comte Arnau
d'Enric Morera, de 1905.
¿Qué tenia, doncs, d'estrany que el Simbolisme sentís preferèn¬
cia per aquests tres tipus de narracions mítiques, que no són res
més que construccions simbòliques més o menys complexes? En
considerar Pelléas et Mélisande, del poeta i dramaturg simbolista
Maurice Maeterlinck, com a possible llibret per a la seva òpera,
Debussy va escriure que «el drama de Pelléas, malgrat l'atmosfera
de somni, conté molta més humanitat que els anomenats, docu¬
ments sobre la vida-. Una actitud, per cert, del tot equivalent a la
de Monteverdi, que afirmava que no podia compondre sobre una
història mítica on no pogués trobar una humanitat que l'emocionés.
El castell de Barbablava, de Béla Bartòk, es troba perfectament
inserida en aquest corrent postwagnerià antiverista. L'autor del
llibret, el poeta simbolista Béla Balázs, més que no pas en el fa¬
mós conte del recull de Perrault, sembla que es va inspirar en el
llibret de Maeterlinck per a Dukas: Ariane et Barbe-Bleu -que al
seu torn, però, era basat en el vell conte tradicional. Tanmateix,
tot i partir de'l text de Maeterlinck, Balázs va voler girar de nou
la seva interpretació, que ell va anomenar «misteri», cap als ca¬
mins de la literatura mítica: «Jo volia pintar una ànima moderna
amb els colors primaris de la balada tradicional». El text és, en
efecte, escrit en la forma del tetràmetre trocaic de la balada fol¬
klòrica magiar. Ja no cal dir, doncs, si el llibret era apropiat per
a un músic com Bartók, que, format en el postwagnerisme de
Strauss i Debussy, estava treballant intensament en l'estudi de la
música tradicional del seu país.
De fet, la història de La Barbe bleue de Perrault que forneix
l'esquelet de l'òpera no pertany a la categoria de les rondalles
mítiques o màgiques, sinó més aviat a la de les llegendes o mites
medievals, més o menys basades en fets històrics remots (s'ha parlat
dels bretons Comorre i Gilles de Rais com a probables models).
Amb tot, el seu simplicíssim argument moralitzador (la desobe¬
diència d'una prohibició del terrible marit per part d'una dona



rosegada per la curiositat) serveix tant Maeterlinck com Balázs per
bastir-hi una història simbòlica de molt més abast.
Balázs redueix la ja esquemàtica acció del conte original per fer-
ne un drama estàtic on l'únic moviment té lloc dins l'ànima. El
text original s'obre amb un pròleg del bard presentant la balada
a teló abaixat -que Bartók no va musicar-, en el qual es demana
al públic: «Ara escolteu la cançó. Vosaltres mireu, jo us miro a
vosaltres. El teló de les pestanyes s'aixeca: ¿On és l'escenari? ¿A
fora o a dins, homes i dones?». Evidentment, el poeta invita el públic
a no quedar-se en la superfície externa de la sumària acció escè¬
nica. Perquè el castell de Barbablava que apareix en els decorats
no és sinó l'ànima de Barbablava. «Compte, compte, que és el meu
castell, vés amb molt de compte, Judit» prega amb angúnia el tràgic
heroi en el moment de lliurar la segona clau a Judit.
En essència, el fil conductor de l'obra és la impossibilitat d'una
comprensió real entre Barbablava i Judit, entre l'home compromès
amb uns ideals elevats, però incòmodes, i la dona profundament
enamorada, però inconscient. De bon principi, Barbablava i Ju¬
dit entren al castell amb actituds oposades: ell, escèptic, ella,
enamorada. «No és pas un castell alegre com el del teu pare. Judit,
respon: ¿segur que vols entrar-hi?» li demana ell. «Estimat Barba¬
blava, si em fessis fora, jo moriria al teu gèlid llindar» acaba ella.
Commòs per la prova d'amor, Barbablava l'admet a dins i tanca
la porta. En penetrar-hi, Judit s'esgarrifa de la tenebra i la llobre-
guesa del castell. «¿Per què has vingut, Judit?» li demana ell. «Jo
eixugaré aquestes lloses ploroses amb els meus propis llavis. Jo
escalfaré aquest marbre gèlid amb el meu cos ple de vida» respon
ella. El primer que cal fer, doncs, és orejar aquella estança tètri¬
ca i enxubada. ¿Què són tantes portes tancades? Cal obrir-les! «Dóna-
me'n les claus, Barbablava; dóna-me-les, que jo t'estimo». Barba¬
blava comença a ablanir-se i li lliura la primera clau del seu castell,
de la seva ànima: «Beneïdes les teves mans, Judit». La primera porta
mostra la cambra de tortures, la crueltat de l'ànima, però l'amor
inflamat de Judit li fa mirar només la llum escarlata del sol ixent.
La reticència de Barbablava és cada cop més feble. «Cal obrir totes
les portes!» «Per què?» «Perquè t'estimo!». La segona porta mostra
les armes del duc, tacades de sang, la seva força. Judit potser ja
no sembla tan inflamada d'amor com de primer, però Barbabla-



va comença a creure en la possibilitat d'una comprensió mútua.
La tercera porta mostra els tresors del castell, també tacats de sang.
Mentre l'amor de Barbablava es comença a encendre, la descon¬
fiança apunta en el cor de Judit. La quarta porta mostra el jardí
del castell, també ensagnat. «¿Qui ha regat les flors amb sang?» «Judit,
estima'm, no facis preguntes. El meu castell fulgura de llum. Obre
la cinquena porta». L'ànima de Barbablava és ja oberta a l'amor
imperiós de Judit; però en Judit el recel comença a ofegar l'amor.
La cinquena porta mostra els bells dominis del duc, però Judit
només es fixa en els núvols rojos de sang. «Mira com fulgura el
meu castell. Ho han fet les teves mans pures, Judit, les teves mans
beneïdes. Vine als meus braços, estimada». Però ella ja només sap
respondre: «Encara queden dues portes». Barbablava havia arri¬
bat a creure en una redempció semblant a la del Comte Arnau
de Maragall, de qui evidentment és propparent: «Lo que la mort
tanca i captiva,/ sols per la vida és deslliurat:/ basta una noia amb
la veu viva/ per redimir la humanitat». Però l'amor de Judit ha
esdevingut possessivitat i gelosia. Afligit, Barbablava concedeix
una sisena clau: la del reducte íntim de les llàgrimes vessades.
La llum que havia inundat el castell comença a empal Jidir. El duc
encara aconsegueix besar Judit, però ella ja només pensa a des¬
velar els amors passats del duc. La darrera porta mostra els records
vivents de les seves tres antigues dones: la cambra on caldrà desar
finalment el record d'aquest quart amor que tampoc no ha pogut
ser. «D'ara endavant, tot serà tenebra, tenebra, tenebra». Barba¬
blava i Judit han evolucionat en paral·lel davant els nostres ulls
per dos camins que no s'han trobat.
Béla Bartók, que havia viscut una amarga decepció amorosa, no
podia deixar de veure en el llibret de Balàzs una paràbola de
l'heroisme de l'artista imbuït d'un ideal superior, enfrontat a la
vulgaritat d'una dona incapaç d'estimar els desconforts d'aquell
ideal. Un tema, la solitud de l'artista, molt car als simbolistes de
l'època. I és que la singular òpera de Bartók és un fruit caracte¬
rístic del seu temps. Un fruit bellíssim.

Miquel Desclot
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El Mario i el màgic de
Thomas Mann

Thomas Mann escriu la narració Mario i el màgic entre l'agost i
el setembre de 1929, durant unes vacances a la costa del Bàltic i
quan es trobava immers de ple en la feina del gran cicle novel·lístic
Josep i els seus germans*. En un conegut passatge d'una seva
semblança biogràfica poc posterior {Lebensabriss, 1930), ell ma¬
teix explica les circumstàncies en què va ser redactat el Mario-, «És
també un motiu de satisfacció que entre les feines improvisades
que van fer passar la novel·la (es refereix al Joseph) a un segon
terme hi hagi una narració amb vida pròpia. Em refereixo a Mario
i el màgic —i ben rares vegades, així em plau d'esperar-ho, res
de vivent no ha tingut en el seu origen motius més mecànics que

aquesta novel·leta. Acostumats de mutu acord a no deixar passar
cap estiu sense una estada vora mar, la meva esposa i jo vam decidir
de fer vacances amb els més petits dels meus fills durant el mes

d'agost de 1929 a Rauschen, a la costa bàltica de la regió del
Samland; l'elecció fou presa, val a dir-ho, satisfent desigs prus¬
sians, en particular una invitació repetida en diverses ocasions per
la Lliga Goethiana de Kònigsberg. Davant la perspectiva d'un viatge
còmode, però llarg, no em va semblar gaire prudent d'agafar el
material, ja de per si considerable, del Joseph, ni tampoc, és clar,
l'única còpia del manuscrit. Però com que no em sé veure en unes
vacances sense fer res, cosa que em faria sentir-les més com un

contratemps que no pas com res de profitós, vaig resoldre d'omplir
els meus matins amb la plaent realització literària d'una anècdo¬
ta, la idea de la qual es remuntava a unes antigues vacances, a
una estada a Forte dei Marni, prop de Viareggio, i a les impres¬
sions allí rebudes: amb una feina, doncs, per a la qual no em calia
cap aparell de notes ni apunts, i que jo podia dur a terme «traient-
me-la de la mànega», en el més còmode sentit de l'expressió. Vaig
començar a treballar durant les acostumades hores matinals a la
meva cambra, però el neguit que desvetllava en mi el perdre'm
les millors hores de platja se'm va fer molt de mal portar, i la feina
se'n resentia. Tampoc no em veia capaç de treballar a l'aire lliu¬
re. Em cal una teulada damunt el cap, per tal que les idees no se

m'evaporin com si fossin somnis. El dilema era difícil. El mar n'era



Thomas Mann

el causant, però sortosament es va comprovar que la seva natu¬
ralesa tan especial també era capaç de resoldre'l. Vaig deixar-me
convèncer per agafar els meus estris d'escriure i baixar a la platja.
Vaig col·locar la garita de vímet on seia i em protegia del sol ben
arran de mar, que era el lloc on s'estaven els banyistes, i així,
escrivint damunt els genolls, amb l'horitzó a la vista, velat una

vegada i una altra per la silueta dels que passaven davant meu,
envoltat de gent que es divertia, visitat per infants despullats que
volien agafar-me el llapis, vaig deixar que l'anècdota se'm con¬
vertís en faula, que la franquesa expansiva es transformés en una



narració de caràcter intel·lectual i que, imperceptiblement, es

desprengués d'allò privat l'element ètic i simbòlic de la història...».
Mario i el màgic és, en efecte, la crònica d'unes vacances inter¬
rompudes per un esdeveniment «tràgic», tal i com hi al·ludeix el
subtítol de la novel·leta: «Experiència tràgica durant un viatge».
Aquest esdeveniment constitueix el nucli argumentai de la narració,
preparat, en la mesura en què l'autor vol donar-li, no només la
categoria de faula, sinó també de «narració intel·lectual», per una
introducció que té la clara funció de presentar l'ambient on ocor¬
re tot i els personatges que en seran involuntaris protagonistes.
Aquesta introducció, que ve a ocupar una quarta part del total
del text, és d'una importància cabdal per copsar el retrat psico¬
lògic exacte que al llarg de la representació de Cipolla Thomas
Mann va oferint de cadascun dels personatges: des de la senyora

Angiolieri fins al mateix Mario, passant per tipus com ara el vo-
luntariós senyor de Roma, que, d'alguna manera, està préfigurât
en l'ambient marcadament nacionalista, crispat i feixistoide que
es viu al poblet costaner. Pensem que la localització temporal i
geogràfica de la narració no és altra que els primers anys de la
Itàlia de Mussolini, qüestió que queda irònicament subratllada,
posem per cas, per les referències a la mitologia clàssica de Grè¬
cia i Roma, usada en clau nacional italiana. Aquestes pinzellades
d'humor thomasmannià són encara recognoscibles al libretto de
Gàbor Bókkon que segueix molt fidelment el text de Mann, tot i
escapçar-ne, per raons òbvies d'operativitat dramàtica, la intro¬
ducció de l'ambient que es respira a Torre di Venere (nom que

camufla, amb bastant mala bava, per cert, l'autèntica Forte dei
Marni), abans de la irrupció nefasta de l'hipnotitzador Cipolla.
Mario i el màgic és del mateix any que el primer dels dos grans

assaigs que Mann dedica a Freud (£l lloc de Freud en la història
de l'esperit modern) i del Discurs sobre Lessing. Cinc anys abans,
el 1924, Mann publicava La muntanya màgica, i d'una manera
subtil i profunda es donava una sortida, a si mateix, del cul-de-
sac ideològic on havia anat a parar durant la Primera Gran Guerra,
particularment amb Les consideracions d'un apolític. Des de 1925
el projecte d'un cicle novel·lístic sobre la figura bíblica de Josep
sembla absorbir totes les energies literàries de l'escriptor. A part,
o relativament a part, queden les forces necessàries per dedicar-



se a una creixent activitat assagística que li permet d'articular ei
seu progressiu compromís amb la República de Weimar i els so-

cialdemòcrates, així com una presa de partit cada cop més clara
en contra de l'amenaça personificada en Hitler (un hipnotitzador
de primera, evidentment), com es veu a la seva Al·locució alemanya
de 1930, subtitulada «una crida a la raó», i amb la qual es desem¬
pallega per sempre més de les temptacions irracionalistes de la
intel·lectualitat burgesa alemanya de l'època. El Mario, doncs,
constitueix el punt àlgid d'una evolució política i intel·lectual, molt
ben flanquejat pels dos assaigs dedicats a Freud i Lessing: a l'home
que més clarament podia haver formulat en aquells anys les re¬
lacions de poder entre el Jo i un Super-Jo embolcallador, ence¬

gador, magistralment dibuixades a la novel·leta de Mann, i a la
figura de l'intel·lectual alemany il·lustrat per excel·lència, l'autor
d'una figura tan lúcidament conciliadora com és el jueu Nathan.
Mann s'equipava bé per a la tempesta que havia de venir. I la
temptació de llegir la seva novel·leta sobre unes vacances italia¬
nes a la manera d'un estudi sobre el fenomen del feixisme i la

psicologia de masses és, en qualsevol cas, més legítima que no

pas una altra que quedi en l'anècdota que el mateix Thomas Mann
sentia que se li transformava en una faula, en un discurs carregat
d'elements ètics i simbòlics. Per emprar una expressió seva, el Mario
es mou en el difícil espai en què l'esperit està en contacte amb
la política, però sense confondre-s'hi. Un espai estret, és cert, en
el qual tot s'empetiteix, tot esdevé fràgil des del punt de vista de
l'ofici literari, però poderós en decantar-se cap a una altra mena
d'intencions. Ningú no dubtarà que tant a la narració de Mann
com a l'òpera de Vajda el final una mica inversemblant del tret
de revòlver podria haver estat una mica més ben trobat. Sens dubte
no pertany al Gran Art, però sí a l'esfera dels Esperits Seriosos.
Un divertiment per a les vacances bàltiques del senyor Mann i
família, d'acord, però l'any pesa molt: 1929, no ho oblidem.

JordiIbáñez

* Hi ha traducció catalana de Mario i el màgic , junt amb Mort a Venècia, feta
per Joan Fontcuberta a Ed. Proa, col ·lecció -A tot vent- num. 217, Barcelona 1984.
De les dues narracions, en un mateix volum, hi ha també una traducció excel·lent
al castellà de Juan José del Solar, Ed. Edhasa, Barcelona 1986.



Béla Bartók (1881-1945)
Béla Bartók va néixer a Nagyszentmiklos, Hongria, però avui
Sinnicolaul Mare, Romania, el 25 de març de i'any 1881. Les pri¬
meres lliçons de piano, les va rebre de la seva mare quan només
tenia sis anys. Continuà els estudis a Pozsonyi (avui Bratislava),
de 1894 a 1899, sota la direcció de Laszlo Erkel i, finalment, al
Conservatori de Budapest, de 1899 a 1903. En un principi, va rebre
les influències de músics com Bach, Beethoven i Liszt, però tam¬
bé la dels contemporanis hongaresos i francesos.
Bartók fou un pianista excel·lent i oferí el primer concert en públic
quan tenia deu anys, en un concert en el qual ja figurava una obra
seva, El curs del Danubi. Ja d'una manera més professional, el
primer concert, però, el donà a Budapest l'any 1901, tres anys abans
d'estrenar la seva primera obra important a Manchester, el poe¬
ma simfònic Kossuth, amb la influència de Richard Strauss i d'un
cert nacionalisme hongarès. És en aquests anys que Bartók des¬
cobreix la música dels camperols hongaresos, coneix Kodàly i
comença una col·laboració molt important amb ell a favor de la
música popular del seu país. Poc després Bartók anota í enregis¬
tra més de deu mil melodies populars hongareses, eslovaques,
romaneses, ucraïneses, serbo-croates, búlgares,turques i àrabs.
Quan el prestigi del pianista ja estava establert (l'any 1907 havia
estat nomenat professor del Conservatori de Budapest), el del
compositor comença pràcticament amb l'estrena (Budapest, 1918)
de l'òpera El castell de Barbablava. Aleshores toca les seves obres
per tot Europa i també, des de 1927, als Estats Units, amb un re¬

coneixement més gran que al seu propi país. Un exemple d'aquesta
darrera circumstància el dóna el fet que El mandarí meravellós,
escrit l'any 1929, fou estrenat a Colònia el 1926 i no fou repre¬
sentat a Hongria fins l'any 1945. Quant a una altra de les seves

millors obres, la Música per a cordes, percussió i celesta, la va

compondre l'any 1936 per a l'Orquestra de cambra de Basilea.
L'any 1940, el nazisme fa que agafi el camí de l'exili, tot accep¬
tant una invitació de la Universitat de Columbia, als EUA, i passa
uns dies a Barcelona, abans d'embarcar. Durant dos anys treba¬
lla amb una intensitat gran (estudis sobre el folklore, conferèn¬
cies, concerts, etc.), però no aconsegueix l'èxit que esperava, perd



Béla Bartók (1881-1945)

força i la seva situació econòmica esdevé problemàtica. Els amics
i l'Associació de compositors americans l'ajuden: Menuhin li en¬
carrega la Sonata per a violí sol, Koussevitzky el Concert per a
orquestra i Primrose el Concert per a viola. Enllesteix la Sonata
i el Concert per a orquestra, així com un tercer concert per a piano,
però no pot acabar el Concert per a viola i un setè quartet de
cordes, del qual només deixà uns apunts. Mor de leucèmia al West
Side Hospital de Nova York el 26 de setembre de 1945 («Haig de
partir i tinc encara tantes coses a dir»).
Hom ha dit amb encert que audàcia i independència caracterit-



zen la música de Bartok, que té les seves arrels en el folklore (tot
i que pràcticament no utilitzà mai temes populars autèntics per

incorporar-los en les seves obres), així com l'originalitat profun¬
da de la instrumentació, la riquesa de l'harmonia -transparent, però
d'una ambigüitat tonal constant- i una puixança dramàtica ex¬

traordinària, de la qual El castell de Barbablava és l'exemple millor.
L'estrena de El castell de Barbablava tingué lloc a Budapest el 24
de maig de 1918, amb la direcció d'Egisto Tango i Olga Hasel-
beck i Oszkàr Kálmán com a intèrprets. La primera representa¬
ció en aquest Gran Teatre del Liceu (estrena a tot l'estat espanyol)
fou el 21 de desembre de 1954, amb Margaret Mas, Roger Hyero-
nimus, Gustav Rubbel, la direcció musical de César de Mendoza
Lassalle i l'escènica de Juan Germán Schroeder (se'n donaren quatre
representacions). Tornà a ser escoltada, però en versió de con¬
cert, en aquest Gran Teatre els dies 10 i 11 de juliol de 1991, amb
Klára Takács, Kolos Kováts i la direcció d'Uwe Mund.



János Vajda (1949)
János Vajda va néixer el 8 d'octubre de 1949 a Miskolc. Estudià,
des de l'any 1968, a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Buda¬
pest, primer direcció coral i després composició amb Emil Petro-
vics. L'any 1975 aconseguí la llicenciatura i continuà els estudis
al Conservatori Sweelinck d'Amsterdam amb Ton de Leuw, de 1979
a 1980 i gràcies a una borsa d'estudis.
De 1974 a 1979 havia estat assistent de direcció del cor del MRT

(Ràdio i Televisió Hongaresa) i quan tornà d'Amsterdam esdevingué
el compositor del Ballet de Gyór, pel qual va compondre la mú¬
sica d'algunes de les produccions de més èxit de la companyia:
El moment de la veritat, L'ombra de Don Joan sobre nosaltres,
Planetes incandescents i Arriba el circ.

Des de 1981 treballa com a professor de l'Acadèmia Franz Liszt,
on primer dóna classes de prosòdia i és assistent de Petrovics;
més tard dóna classes de composició. L'any 1981 li fou concedit
el premi Erkel, instituit a la memòria del gran compositor honga¬
rès.

El catàleg de la producció de János Vajda inclou les obres següents:
Obres per a orquestra: El comiat (1978-1980).
Obres per a cor i orquestra: Cantata de Nadal (1984-1986).
Obres per a cor i orquestra de cambra: Stabat Mater (1978),
Cantata núm. 1 (1981), Via crucis (1983).
Obres per a orquestra de cambra: Postal holandesa (1979),
Pentaton, in memoriam R. M. (1983).
Música de cambra: Dos tests (1975), De angelis (1978), Tota
aquesta música (1981), Música de cinema (1986).
Obres per a solistes: Cant gregorià, per a címbal (1974), Només
per tu, per a violoncel (1984), Només per tu núm. 2 per a violí
(1987), Variacions per a piano (1987).
Obres per a cor mixt: Tenebrae factae sunt (1972), Glòria negra
(1977), Ave Maris Stella (1979), Tristis est anima mea (1982),
Al·leluia (1983), Kolinda (1984), Rapsòdia (1987-1988).
Ballets: El moment de la veritat (\98l) L'ombra de Don Joan sobre
nosaltres (1982), Planetes incandescents (1983), Arriba el circ
(1984).
Òperes: Barrabás (1977), Mario i el màgic (1988).



L'estrena de Mario i el màgic tingué lloc a Budapest, a l'Òpera
Estatal d'Hongria, l'any 1988 i el mateix any fou donada també
per la Televisió Hongaresa. L'any 1989 fou representada a Praga
i a Bratislava i també s'ha pogut veure, en vídeo, a Sofia, París,
Berlín í Weimar.

Després de l'estrena d'aquesta obra a Budapest, Iván Kertesz va

opinar: «Jo considero la nova òpera de János Vajda com una de
les millors obres hongareses d'aquesta categoria de les darreres
dècades. Perquè el seu llibret és interessant i dramàtic; perquè
l'obra és curta, però substanciosa, i perquè el compositor té
consideració màxima per les veus»; i Péter Várnai va dir: «Escol¬
tem una música característica, ben feta i dramàtica, de caràcter
propi i d'una excel·lent instrumentació. En resum: l'òpera de Já¬
nos Vajda és una obra excel·lent, que ha aconseguit un èxit ex¬
traordinari per part del públic el dia de l'estrena».



Hay pocos instrumentos tan bien
afinados como éste.

LL:c .i rvji ) El Honda Legend es como
un instrumento musical. Su
motor es de una precisión singu¬
lar, y sus 204 caballos responden
de inmediato a la menor presión
sobre el acelerador. La nobleza

de las aleaciones con que está
construido y la exactitud milimé¬
trica de sus piezas, permiten que
el motor del Legend interprete
verdadera música.

La suspensión es suave, por
eso el Legend se desplaza por el
asfalto como las notas por el pen¬

tagrama,
La calidad de los acabados y

de los materiales en el Legend es
sólo comparable a la de un
Stradivarius.

B Honda Legend es realmen¬
te como un instrumento musical.

Pero el mejor afinado de todos.

HOIVDA

HOM» OANAOOnOElCUIPCONAlOUUHCMLOC rOAMm* I lOSSEauiTlWOSAN



JANOS KOVACS
(Director d'orquestra) (El castell de Barbablava)
Va néixer l'any 1951. El 1973 es

graduà en direcció a l'Acadèmia
de Música Franz Liszt de

Budapest, sota la direcció de
Korodi Andráas. Des d'aleshores
treballà com a pianista a l'Òpera
Estatal d'Hongria i des de 1976
com a director d'orquestra.
Entre 1979 i 1981 fou, durant
tres estius, assistent musical al

Festival de Bayreuth. El 1984 va
rebre el Premi Liszt i entre 1987
i 1990 fou el primer director
d'orquestra de l'Òpera Estatal
d'Hongria. També dirigeix so¬
vint concerts. Ha actuat, fora del
seu país, a la pràctica majoria
dels països de l'Est i també a

Alemanya, Suïssa, Portugal,
Itàlia i Japó.

GEZA TÔRÔK
(Director d'orquestra) (Mario i el màgic)

Després dels seus estudis de
piano, composició i percussió es
va graduar a l'Acadèmia Liszt,
com a director de cor, professor
de l'Escola de Música i com a

director d'orquestra. Els seus

professors foren: Tanárai, Pákai,
István, Kórodi i András. Després
va fer els seus estudis de postgrau

a Viena, amb el professor Oster-
reicher. Va treballar amb diferents

orquestres i companyies d'òpera.
Actualment és director de l'Òpera
Estatal d'Hongria. Ha fet pro¬

grames de ràdio i ha enregistrat
discs i CD. Ha actuat per tot
Europa com a director invitat en
diferents teatres d'òpera.

ANDRAS MIKO

(Director d'escena) (El castell de Barbablava)
Va néixer a Budapest l'any 1922.
El 1946 esdevingué inspector
d'escenari i després assistent de
direcció. Més tard treballà com a

director d'escena i de 1964 a 1987
fou el primer director d'escena de
l'Òpera Estatal d'Hongria. Des del
1947 també ha exercit la docèn¬
cia a l'Acadèmia Franz Liszt. En¬

tre les seves produccions més
importants hom pot destacar

Orfeó ed Euridice, Le nozze di
Figaro, Die Zauberflôte, I Lom-
bardi (també al Covent Garden),
II Trovatore, Rigoletto, Macbeth
(Tori, Copenhaguen), Simon
Boccanegra, Aida (Hèlsinki,
Savonlinna), Otello, Falstaff
(Copenhaguen), Manon Lescaut
(Colònia), La fanciulla del West,
Wozzeck, Lulu, Albert Herring,
Pelléas et Mélisande, Die Méis-



tersinger von Nümberg, -El cas¬
tell de Barbablava (Moscou,
Brussel·les), Turandot (Wup-

pertal), Ipbigénie en Aulide
(Karlsruhe) i La Fiamma en

aquest Gran Teatre del Liceu.

ANDRAS

(Director d'escena)
És graduat a l'Escola d'Art
Dramàtic de Budapest, en di¬
recció d'escena (1949). Co¬

mençà la carrera al Teatre Na¬
cional de Budapest i des de
i960 ha estat director i director

principal a l'Òpera de Buda¬
pest. Ha dirigit moltes produc¬
cions d'òpera des d'aleshores

BEKES

(Mario i el màgic)
per a l'Òpera Estatal d'Hongria
i també per a la televisió (Suor
Angelica, Khovantxina, Ma¬
dama Butterfly, Il barbiere di
Siviglia, etc.). També és pro¬
fessor principal de l'Escola d'Art
Dramàtic i Cinematogràfic de
Budapest. Sovint és invitat a

dirigir en els teatres alemanys.

KOLOS

(Barbablava)
Solista de l'Òpera Estatal
d'Hongria. Debutà a l'Òpera de
Budapest l'any 1970 i esdevin¬
gué el baix principal de la casa.
Aconseguí guardons importants
en concursos internacionals,
com el primer premi en el
Concurs Caruso de Rio de Ja¬
neiro. És invitat permanent a les
més importants sales de concert
com a solista d'oratoris i obres

simfòniques. Alguns dels seus
papers principals són Filipo II

KOVÂTS
(Dies 18 i 20)

(Don Carlo), Sarastro (Die
Zauberflôte), Dosifei (Kho¬
vantxina), Guardiano (La for¬
za del destino) i Pagano (L
Lombardi). Ha actuat, entre
altres països, a França, Itàlia,
Rússia, Estats Units i Espanya.
També ha participat en molts
enregistraments. Debutà en

aquest Gran Teatre del Liceu
l'any 1991 amb una versió de
concert d'El castell de Barba¬
blava.

CSABA AIRIZER

(Barbablava) (Dia 23)
Nasqué a Cluj (Romania) l'any dirigia el famós baríton Petre
1943. Acabà els estudis l'any Stefanescu Goanga. Fou mem-
1972 al «Ciprian Forum Beseu» bre de l'Òpera de Cluj i de
de Bucarest, en les classes que l'Òpera Romanesa de Timi-



soara. Des de 1991 és membre
de l'Òpera Estatal d'Hongria, on
debutà amb gran èxit com a

protagonista de Mosè de Ros¬
sini. Els personatges principals
del seu repertori son Barba-
blava (El castell de Barbabla-
va), Zaccaria (Nabucco), Eilipo

TAMARA

(Judit) (Dies 18 i 20 )/(Sra,
És diplomada de l'Acadèmia
Liszt, com a deixebla de Jozsef
Réti. Des de 1978 és solista de

l'Òpera Estatal d'Hongria, on ha
interpretat uns vint papers,
entre els quals figuren Carmen,
Azucena, Ulrica, Charlotte i
Dorabella. Ha enregistrat discs
amb la Ràdio i Televisió

d'Hongria i amb el segell Hun-
garoton. Alguns dels seus èxits
fora d'Hongria han estat Grisela,

II (Don Carlo), Silva (Ernani),
Ramfis (Aida), Méphisto
(Faust), Sarastro (Die Zauber-
flote), Bartolo (Il barbiere di
Siviglia), Colline (La Bohème),
Don Pasquale, Raimondo (Lucia
di Lammermoor), Nilakantha
(Lakmé) i Alvise (La Gioconda)

TAKÂCS

Angiolieri) (Dies 20 i 23)
de Vivaldi, a Londres; Il Trova-
tore a Coblença i El castell de
Barbablava, amb l'Òpera Esta¬
tal d'Hongria, al Covent Garden
de Londres. Ha actuat per tot
Europa i ha col·laborat amb
directors com Lovro von Matacic,

Jànos Ferencsik, Antal Doráti i
luri Simonov. Ha enregistrat discs
amb directors com Lamberto

Gardelli, Giuseppe Patané, Ar¬
pad Joó i Eve Queler.

EVA B

(Judit)
Començà els estudis musicals
amb el piano i després, als ca¬
torze anys, amb cant. Després
d'acabar els estudis a Miskolc
i a Debrecen, donà classes de
música, fins que l'any 1986 fou
contractada com a solista pel
Teatre Csokonai de Debrecen.
Ha estat artista invitada regular
de l'Òpera Estatal d'Hongria,
fins que el 1991 fou contracta-

(Dia 23)
da com a solista permanent. Els
seus personatges principals són
Judit (El castell de Barbablava),
Carmen, Amneris (Aida), Òrzse
(HarryJànos), Giovanna (Anna
Bolena), Sinaide (Mosè) i
Eboli (Don Carlo). Com a

cantant d'oratori, ha interpretat
Krisztus de Liszt, Stabat Mater
de Rossini i els Requiem de
Mozart i de Verdi.



JANOS TÓTH
(Cipolla)

Va néixer l'any 1955 a Herend
en una família d'artistes. Féu
estudis musicals i universitaris

a Veszprém i entre 1974 i 1975
cantà en una coral de Honvéd.
El 1982 aconseguí la graduació
com a professor i com a can¬

tant d'òpera a l'Acadèmia Liszt
de Budapest, amb professors
com el famós baix levgueni
Nesterenko. Debutà a l'Òpera
Estatal d'Hongria l'any 1981
amb Porgy and Bess i des de
1982 (any en el qual fou guar¬

donat en el concurs Erkel-Ko-

dály) és membre permanent de
la companyia. Alguns dels seus

personatges més destacats són
Figaro, Don Alonso, Bartolo,
Scarpia, Hollander, Wozzeck,
Tonio i Ochs. El 1989 va rebre el
Premi Liszt i des de 1990 treba¬
lla també com a director d'escena
a l'Òpera Estatal d'Hongria
{Marta, Zigeuner Baron, Il
Barbiere di Sivigíia, etc.). Com a

cantant de concerts és invitat
sovint a molts països europeus.

ETELKA CSAVLEK

(Sra. Angiolieri) (Dia 18)
Va néixer a Budapest; estudià
a l'Acadèmia de Belles Arts, i
esdevingué una escultora d'èxit.
Els estudis particulars de cant,
els féu amb Anna Pauk. Des de
1979 ha visitat moltes ciutats, no
sols per cantar en òperes i
concerts, sinó també per ex¬
posar les seves peces d'art. Des
del 1982 és solista de l'Òpera

Estatal d'Hongria a Budapest.
També ha actuat a Itàlia, Es¬
panya, França, Anglaterra i als
EUA. El 1985 protagonitzà La
Traviata a París i els anys 1987
i 1988 interpretà Pamina (Die
Zauberflôte) i Fiordiligi (Cosí
fan tutte) a l'Òpera de San
Francisco. El 1987 li fou con¬

cedit el Premi Liszt.



L'ÒPERA ESTATAL d'HONGRIA

L'Òpera Estatal d'Hongria de
Budapest és un dels edificis
històrics més representatius del
segle XIX a la capital hongaresa.
La seva inauguració va tenir lloc
el dia 27 de setembre de 1884,
amb l'acte primer de Bank ban
i l'obertura de Làszló Hunyadi,
dues obres de Ferenk Erkel, així
com l'acte primer de Lohengrin,
tot sota la direcció del mateix
Erkel. La primera òpera completa
que fou representada va ser Lo¬
hengrin, el 30 de setembre.
El primer director musical fou
Ferenc Erkel, la figura més
important de l'òpera hongaresa
fins a la seva mort, el 1893.
Entre 1888 i 1891 el teatre fou

dirigit per Gustav Mahler, al
qual succeí una altra figura
mítica, Arthur Nikisch. L'any
1885 Massenet i Delibes dirigi¬
ren les seves òperes i el 1895
ho féu Mascagni amb Cavalle¬
ria rusticana. També
col·laboraren en la presentació
de llurs obres compositors com

Leoncavallo, Kienzl, Goldmark,
Humperdinck, D'Albert i, molt
especialment, Puccini.
El desenvolupament normal del
teatre fou obstruït per la pri¬
mera guerra mundial. Malgrat
això hom va poder estrenar
dues obres del gran composi¬

tor hongarès Béla Bartók: El
Príncep de fusta i El Castell de
Barbablava. Un altre esdeve¬
niment important per a l'Òpera
hongaresa fou l'estrena de ILáry
Jânos de Kodály, l'any 1926.
Alguns dels èxits internacionals
de la companyia foren a Nur¬
emberg l'any 1929, a Florència
el 1938 i, sobretot, a La Scala
de Milà el 1940, amb La Fiam-
ma.

Entre les dues guerres, actua¬
ren cantants com Maria Cani-

glia, Gina Cigna, Maria Jeritza,
Ebe Stignani, De Luca, Gigli,
Journet, Kiepura, Kipnis, Lau-
ri-'Volpi, Fertile, Roswaenge,
Schorr, Tauber i Vòlker, així
com directors com Beecham,
Dobrowen, Eurtwangler, Erích
Kleiber, Knappertbusch, Reiner
o Weingartner. Richard Strauss
dirigí diverses vegades les seves

òperes. També començà la
tradició de contractar directors

estrangers per períodes llargs:
Egisto Tango, Sergio Failoni,
Otto Klemperer...
La segona guerra mundial
també va ser un cop molt fort
per al teatre, que recuperà el
pols des del 15 de març del
1945, tot començant una nova

etapa de desenvolupament,
amb representacions, des del



1951, a dos edificis: l'Òpera i el
Teatre Erkel. També fou im¬

portant la millora de la com¬

panyia de ballet. En els darrers
anys, entre els molts cantants

importants que han actual com
a invitats figuren els nostres
artistes Jaume Aragall, Mont¬
serrat Caballé, Josep Carreras,
Plácido Domingo y Pedro La-
virgen. Lamberto Gardelli i
Giuseppe Patané han treballat
regularment com a directors
invitats durant molts anys i han
visitat el teatre les companyies
de Berlín, Bolonia, Sofia, Mos¬
cou i Colonia, així com els ba¬
llets d'Estònia, Poznan, Hèl¬
sinki, Bucarest, San Petersburg,
Londres i les companyies
d'Albin Ailey i Antonio Gades.
També les companyies de
l'Òpera Estatal d'Hongria han
actuat sovint a l'estranger, tot
col·laborant al prestigi inter¬
nacional del Teatre. Des de

i960 s'ha fet un esforç per

ampliar el repertori i s'han re¬

presentat obres des de Monte¬
verdi, Hándel o Gluck fins a

Berg, Menotti, Britten, Stra¬

vinsky o Gershwin. Com és
lògic, l'òpera hongaresa té un
tracte especial, amb represen¬
tacions i estrenes d'obres de

Szokolai, Milhály, Rankl, Pe-
trovics, Durkó o Balassa. Entre
els artistes hongaresos que més
han col·laborat al prestigi del
seu Teatre figuren Rosette An-
day, Maria Németh, Eszter Ré-
thy, Robert Ilosfalvy, Endre
Koréh, Kálman Pataky, Sándor
Svéd, Mihály Székely i Eva
Marton. Entre els grans direc¬
tors internacionals hongaresos,
començaren la seva carrera a

l'Òpera Estatal d'Hongria: Ee-
renc Ericsay, Antál Dorati,
Georg Solti i István Kerstéz.
El nombre de persones que
treballen en els dos teatres

és de 1250, mentre que el
nombre d'espectadors que

permet Taforament de
l'Òpera i el Teatre Erkel,
junts, és de 3.600. La tem¬
porada va des de setembre
fins a juliol i el nombre de
representacions és de 520,
un vint per cent de les quals
correspon al ballet.



El castillo de Barba Azul

El Duque Barba Azul y Judith, su última esposa, llegan a la en¬
trada del castillo fantástico del Duque. Barba Azul invita a Judith
a reflexionar sobre la decisión que ha tomado de dejar a su fa¬
milia para darse del todo a él, su esposo secreto. Judith está muy

segura de lo que ha hecho y los dos se aislan en su mundo. En¬
tonces ella, primero sólo por curiosidad, se ve enfrentada a siete
puertas, que pide al Duque que le abra. Detrás de las primeras
hay una sala de tortura, un arsenal de armas sangrantes, un teso¬
ro que sangra y un jardin con rosas teñidas de sangre.

Judith todavia no ha satisfecho su curiosidad y quiere verlo todo.
Abierta la quinta puerta, puede contemplar las posesiones del
Duque, con nubes rojas de sangre en el horizonte. Barba Azul
no quiere que Judith abra las otras dos puertas que quedan. Detrás
de la sexta hay un sombrío lago de lágrimas y Judith comienza a

comprender, pero insiste para abrir la séptima y definitiva puer¬
ta. Cuando esto sucede entra una luz plateada y lunar que ilumi¬
na a Judith y al Duque, y de las profundidades emergen tres es¬

pectros: las anteriores esposas de Barba Azul, con la que Judith
finalmente se reunirá.

Escondidos detrás de las puertas, las lágrimas de la soledad y los
recuerdos más profundos no pueden ser compartidos con nadie.
Barba Azul está libre de cualquier sospecha, pero Judith se da
cuenta tarde de su error. Ha destruido para siempre una felici¬
dad y desde ahora ha de ser también sólo el recuerdo de un amor
soñado e idealizado. Barba Azul, resignado, la acompaña a la
habitación de los recuerdos, se cierra la última puerta y otra vez
el castillo queda sumido en la oscuridad



 



Mario y el mago

En la sala del teatro de la estación balnearia italiana de Torre di
Venere, los espectadores esperan impacientemente la actuación
del mago Cipolla. Éste se hace esperar. Al llegar, finalmente, mira
al público sin decir una sola palabra y humilla a un joven que
saluda al público en lugar del mago. Cipolla se presenta: viaja
como mago por el país, sus facultades son reconocidas por la
prensa i por el público. Después de una muestra de su habilidad



en el campo del cálculo, encuentra una joya escondida de la se¬
ñora Angiolieri, una espectadora, y adivina además que ella ha¬
bía sido dama de compañía de Eleonora Duse. A continuación
ordena al público que baile. Un señor de Roma se opone, pero
más tarde se rinde y se une al baile. Cipolla incluye también a

Mario, un joven camarero, en su poder y le hace evocar la ima¬
gen de Silvestra, la mujer de la que está enamorado. Mario, en¬

cantado, se olvida de todo y besa a Cipolla que ha tomado el papel
de la muchacha, pero cuando recobra la plena consciència y se
da cuenta de la burla, mata a tiros a Cipolla. Los espectadores
siguen bailando.



Béla Bartók (1881-1945)
Béla Bartók nació en Nagyszentmiklos, Hungría, pero actualmente
Sinnicolaul Mare, Rumania, el 25 de marzo del881. Las primeras
lecciones de piano las recibió de su madre cuando sólo tenía seis
años. Continuó sus estudios en Pozsonyi (hoy Bratislava) de 1894
a 1899 y bajo la dirección de Laszlo Erkel y, finalmente, en el
Conservatorio de Budapest, de 1899 a 1903. En un principio, re¬
cibió las influencias de músicos como Bach, Beethoven y Liszt,
pero también las de los contemporáneos húngaros y franceses.
Bartók fue un excelente pianista y ofreció su primer concierto en

público cuando tenia diez años, en un concierto en el que ya

figuraba una obra suya. El curso del Danubio. Ya de una mane¬
ra más profesional, el primer concierto, no obstante, lo dio en

Budapest en 1901, tres años antes de estrenar su primera obra
importante en Manchester, el poema sinfónico Kossuth, con la
influencia de Richard Strauss y de un cierto nacionalismo húnga¬
ro. Es en estos años cuando Bartók descubre la música de los

campesinos húngaros, conoce Kodály e inicia una muy importante
colaboración con él en favor de la música popular de su país. Poco
después Bartók anota y graba más de diez mil melodías popula¬
res húngaras, eslovacas, rumanas, ucranianas, serbo-croatas,
búlgaras, turcas y árabes.
Cuando el prestigio del pianista ya estaba establecido (en 1907
había sido nombrado profesor del Conservatorio de Budapest),
el del compositor comenzó prácticamente con el estreno (Buda¬
pest, 1918) de la ópera El castillo de Barba Azul. Entonces toca
sus obras por toda Europa y también, desde 1927, en los Estados
Unidos, con un reconocimiento mayor ciue en su propio país. Un
ejemplo de esta última circunstancia lo da el hecho de que El
mandarín maravilloso, escrito en 1919, fue estrenado en Colo¬
nia en 1926 y no fue representado en Hungría hasta 1945. En cuanto
a una de sus mejores obras, la Música para cuerdas, percusión y
celesta, la compuso en 1936 para la Orquesta de cámara de Basi¬
lea.
En 1940, el nazismo hace que tome el camino del exilio, acep¬
tando una invitación de la Universidad de Columbia, en los EE.UU.,

pasando unos días en Barcelona, antes de embarcar. Durante dos



años trabaja con una gran intensidad (estudios sobre el folklore,
conferencias, conciertos, etc.), pero no obtiene el éxito que es¬

peraba, pierde fuerza y su situación económica llega a ser pro-
blemática. Los amigos y la Asociación de compositores america¬
nos le ayudan: Menuhin le encarga la Sonata para violin solo,
Koussevitzky el Concierto para orquesta y Primrose el Concierto
para viola. Acaba la Sonata y el Concierto para orquesta, así como
un tercer concierto para piano, pero no puede acabar el Concierto
para viola y un séptimo cuarteto de cuerdas, del que sólo deja
unos apuntes. Muere de leucemia en el West Side Hospital de
Nueva York el 26 de septiembre de 1945 («Tengo que partir y
todavía tengo tantas cosas por decir»).
Se ha dicho con acierto que audacia e independencia caracteri¬
zan la música de Bartók, que tiene sus raíces en el folklore (aun¬
que prácticamente no utilizó nunca temas populares auténticos
para incorporarlos en sus obras), así como la profunda originali¬
dad de la instrumentación, la riqueza de la armonía -transparen¬
te, pero de una ambigüedad tonal constante- y una pujanza dra¬
mática extraordinaria, de la que El castillo de Barba Azul es el mejor
ejemplo.

El estreno de El castillo de Barba Azul tuvo lugar en Budapest el
24 de mayo de 1918, con la dirección de Egisto Tango y Olga
Haeselbeck y Oszkár Kálmán como intérpretes. La primera re¬

presentación en este Gran Teatre del Liceu (estreno en todo el
estado español) fue el 21 de diciembre de 1954, con Margaret Mas,
Roger Hyeronimus, Gustav Rubbel, la dirección musical de Cé¬
sar de Mendoza Lassalle y la escénica de Juan Germán Schroeder
(se dieron cuatro representaciones). Volvió a ser escuchada en
este Gran Teatre, pero en versión de concierto, los días 10 y 11
de julio de 1991, con Klára Takács, Kolos Kováts y la dirección
de Uwe Mund.



Jânos Vajda (1949)
János Vajda nació el 8 de octubre de 1949 en Miskolc. Estudió,
desde 1968, en la Academia de Música Franz Liszt de Budapest,
en primer lugar dirección coral y luego composición con Emil
Petrovics. En 1975 consiguió la licentiatura y continuó los estu¬
dios en el Conservatorio Sweelinck de Amsterdam con Ton de

Leuw, de 1979 a 1980 y gracias a una bolsa de estudios.
De 1974 a 1979 había sido asistente de dirección del coro del MRT
(Radio y Televisión Húngaras) y cuando regresó de Amsterdam
fue el compositor del Ballet de Gyór, para el que compuso la música
de alguna de las producciones de más éxito de la compañía.- El
momento de la verdad, La sombra de Don Juan sobre nosotros,
Planetas incandescentes y Llega el circo.
Desde 1981 trabaja como profesor de la Academia Franz Liszt,
donde primeramente da clases de prosodia y es asistente de Pe¬
trovics; más tarde da clases de composición. En 1981 le fue con¬
cedido el premio Erkel, instituido a la memoria del gran compo¬
sitor húngaro.
El catálogo de la producción de János Vajda incluye las siguien¬
tes obras:

Obras para orquesta: La despedida (1978-1980).
Obras para coro y orquesta: Cantata de Navidad (1984-1986).
Obras para coro y orquesta de cámara: Stabat Mater (1978),
Cantata núm. 1 (1981), Via crucis (1983).
Obras para orquesta de cámara: Postal holandesa (1979), Pen-
taton in memoriam R. M. (1983).
Música de cámara: Dos tests (1975), De angelis (1978), Toda esta
música (1981), Música de cine (1986).
Obras para solistas: Canto gregoriano, para címbalo (1974), Sólo
para ti, para violoncelo (1984), Sólo para ti núm. 2, para violin
(1987), Variaciones para piano (1987).
Obras para coro mixto: Tenebrae factae sunt (1972), Gloria ne¬

gra (1977), Ave Maris Stella (1979), Tristis est anima mea (1982),
Aleluya (1983), Kolinda (1984), Rapsodia (1987-1988).
Ballets: El momento de la verdad (1981), La sombra de DonJuan sobre
nosotros {199,2), Planetas incandescentes {1995), Llega el circo {199J).
Óperas: Barrabás (1977), Mario y el mago (1988).



El estreno de Mario y el mago tuvo lugar en Budapest, en la
Ópera Estatal de Hungría, en 1988, y el mismo año fue dada
también por la Televisión Húngara. En 1989 fue representada en
Praga y en Bratislava y también se ha podido ver, en video, en
Sofía, Paris, Berlin y Weimar.
Después del estreno de esta obra en Budapest, Iván Kertesz opi¬
nó: «Yo considero la nueva ópera de János Vajda como una de
las mejores obras húngaras de esta categoría de las últimas décadas.
Porque su libreto es interesante y dramático; porque la obra es
corta, pero sustanciosa, y porque el compositor tiene máxima
consideración por las voces»; y Péter Várnai dijo: «Escuchamos una
música característica, bien hecha y dramática, de carácter propio
y con una excelente instrumentación. En resumen: la ópera de
János Vajda es una obra excelente, que ha conseguido un ex¬
traordinario éxito por parte del público el dia del estreno».



Le Chateau de Barbe-Bleue

Le Duc Barbe-Bleue et Judith, sa dernière épouse, se trouvent
devant la porte du château du Duc. Celui-ci prie Judith de réfléchir
avant de se décider à quitter sa famille pour se donner entière¬
ment à lui, son époux secret. Sans hésiter, Judith consent à le suivre
et à pénétrer avec lui dans un monde inconnu. Arrivée au château,
elle s'arrête devant sept portes closes que, devorée de curiosité,
elle supplie le Duc de lui ouvrir. Derrière les quatre premières,
elle découvre une salle de torture, un arsenal d'armes ensan¬

glantées, un trésor sanguinolent et un jardin de roses pourpre de
sang.
Mais pour satisfaire pleinement la curiosité de Judith, il manque
encore trois portes. La cinquième laisse entrevoir les immenses
biens du Duc sur lesquels flottent des nuages rouges de sang.
Passant outre aux réticences de son terrible époux, Judith pous¬
se enfin les battants des deux dernières. La sixième s'ouvre sur

un sombre lac de larmes.Glacée par l'horreur de ces révélations,
Judith insiste néanmoins pour savoir ce que cache la septième et
ultime porte: une lumière blafarde en sort qui les recouvre tandis
que, du fin fond de la salle, surgissent les fantômes des premières
femmes de Barbe-Bleue que Judith ne tardera plus a rejoindre.
Au-delà de ces portes impénétrables, nul ne peut soulager les
larmes amères de la solitude, les regrets les plus profonds. Judi¬
th s'aperçoit trop tard de son erreur. Ella a détruit son bonheur,
anéanti l'espoir d'un amour rêvé et idéalisé. Résigné, Barbe-Bleue
la mène vers la salle des souvenirs, la dernière porte se referme
et le château se retrouve plongé dans l'obscurité.



Mario et le magicien
A une ville d'eau italienne, Torre di Venere, le public attende
impatiemment la production du magicien Cipolla, qui se fait at¬
tendre et quand il apparaît enfin, guette le public silencieusement.
Puis Cipolla humilie un adolescent et se présente: il voyage avec
sa production: le public et la presse admettent son travail. Après
une production mathématique il trouve bien vit le bijou caché de
Mme. Angiolieri et il devine que la femme avait été demoiselle
de compagnie chez Eleonora Duse. Puis le magicien veut que le
public danse. Le monsieur de Rome resiste, mais à la fin il obéit
aussi. Cipolla fascine Mario, le garçon du café. Il devine sa pro¬
fession et evoque l'amant de Mario. Le garçon obéit et baise le
magicien. Quand il a sursaut, tue Cipolla avec un revolver. Le public
ne cesse pas de danser ...



Bluebeard's Castle

Duke Bluebeard and Judith, his last wife, arrive at the entrance
to the Duke's castle. Bluebeard invites Judith to think about the
decision she has made to leave her family to live with him, her
secret husband. Judith is very sure of what she has done and both
of them shut themselves away in their world. Then, at first only
out of curiosity, she sees seven doors in front of her and asks the
Duke to open them. Behind the first of them there is a torture

chamber, an arsenal of bleeding weapons, a treasure that is also
bleeding and a garden with roses stained with blood.
Judith has still not satisfied her curiosity and wants to see

everything. She opens the fifth door and can see the Duke's pos¬
sessions with red clouds of blood on the horizon. Bluebeard does
not want Judith to open the other two remaining doors. Behind
the sixth there is a dark lake of tears and Judith begins to understand
but she insists on opening the seventh and last door. When this
happens, a silvery moon light enters and illuminates Judith and
the Duke. Out of the shadows three ghosts appear: Bluebeard's
previous wives whom Judith will finally join.
Hidden behind the doors, the tears of solitude and the most inti¬
mate memories can not be shared with anybody. Bluebeard is free
of all suspicion but Judith realizes her mistake too late. She has

destroyed her happiness for ever and from now on she will have
only the memory of the love she dreamed of and idealized.
Bluebeard, who is now resigned to his fate, accompanies her to
the room of memories. The last door is closed and once again
the castle is engulfed in darkness.



Mario and the magician
The audience in the theatre of Torre di Venere, a seasicie resort
in Itaiy is iooking forward to the performance of Cipoiia the
magician. He makes them wait iong. When he appears at iast, he
watches the audience siientiy, then humiiiates a young man who
greeted the audience for him. Cipoiia introduces himseif: he tours
the country with his magic performances. His work is ack¬
nowledged by the press as weii as by the public. After a succes¬
sful arithmetical show the magician is quick in finding Signora
Angiolieri's hidden jewel and he even guesses the fact that the
lady used to be companion to Eleonora Duse. Then he orders his
viewers to dance. The gentleman from Rome tries to resist him
but eventually he obeys Cipoiia and starts dancing. Cipoiia gets
the young waiter Mario into his power as weii. He finds out what
his job is and also divines the fact that he is suffering the pangs
of love. He conjures up Mario's sweet-heart Siivestra. Obeying the
magician in a trance, Mario kisses Cipoiia. When the spell wears
off however, he shoots the magician. The audience dances on ...
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Casi 100 páginas escritas por los mejores especialistas del momento

en ópera, música clásica y ballet.

Y con cada revista un Compact Disc. Las obras maestras de los grandes autores de todos
los tiempos y los mejores intérpretes dirigidos por Karajan, Bernstein, Abbado, Soiti o

Metha, en grabaciones de primerísima calidad realizadas por los sellos discográficos de
mayor prestigio; Deutsche Grammophon, Decca y Philips.

REVISTAS

El CD: Serkin

y Abbado
interpretan
a Mozart

los cinco mejores
tenores del



Discografia
El castell de Barbablava.

Judith Hellwig, Endre von Koreh. N.S.O. de Londres. Dir.: Wal¬
ter Süsskind. 1953. BARTOK RECORDS.

Klara Palankay, Mihaly Szekely. Filharònica de Budapest. Dir.: Janos
Ferencsik. 1956. HUNGAROTON.

Herta Topper, Dietrich Fischer-Dieskau. Simfònica de la Ràdio de
Berlín. Dir.: Ferenc Fricsay. 1958. DEUTSCHE GRAMMOPHON.

Rosalind Elias, Jerome Hines. Orquestra de Filadèlfia. Dir.: Eugen
Ormandy. 1962. CBS.

Olga Szôny, Mihaly Szekely. Simfònica de Londres. Dir.: Antal
Dorati. 1962. PHILIPS.

Ilona Steingruber, Otto Wiener. Simfònica de Viena. Dir.: Walter
Hâffner. 1962. VOX.

Vera Polyakova, Sergei Kikbalo. Simfònica de la Ràdio de Moscou.
Dir.: Gennadi Rozhdestvensky. 1963. MELODIYA, EMI.

Christa Ludwig, Walter Berry. Simfònica de Londres. Dir.: Lstvan
Kertesz. 1965. DECCA.

Katryn Kasza, Gyorgi Melis. Filharmònica de Budapest. Dir.: Ja¬
nos Ferencsik. 1969. HUNGAROTON.

Tatiana Troyanos, Siegmund Nim.sgern. Simfònica de la BBC. Dir.:
Pierre Boulez. 1973. CBS.

Julia Varady, Dietrich Fischer-Dieskau. Orquestra de l'Estat de
Baviera. Dir.: Wolfgang Sawallisch. 1978. DEUTSCHE GRAMMO¬
PHON.



Silvia Sass, Kolos Kováts. Filharmònica de Londres. Dir.: Georg
Solti. 1979. DECCA.

Elena Obraztsova, levgueni Nesterenko. Òpera Estatal d'Hongria.
Dir.: Janes Ferencsik. 1981. HUNGAROTON.
Eva Marten, Samuel Ramey. Orquestra de l'Estat d'Hongria. Dir.:
Adam Fischer. 1988. CBS.
Video: Elizabeth Laurence, Robert Lloyd. London Philharmonic
Orchestra. Dir.: Adam Fischer. Dir. escena: Dennis Marks. 1988.

Mario i el màgic
Lászlo Polgár, Péter Rudolf, Ferenc Gerdesits, Etelka Csavlek, Zsolt
Bende, Kázmér Sárkány. Filharmònica de Budapest, Cor de la Ràdio
i Televisó d'Hongria. Dir.: Géza Tôrôk. 1990. HUNGAROTON.

Argument, 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 acjuest 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). E.sbós escenogràfic per a l'acte .segon
de Carmen, de Bizet: La Taberna de Lilas Pastia,
Gran Teatre del Liceu, atribuït a la producció del 1888, any de
l'Exposició Universal de Barcelona. Arxiu del Centre d investigació,
Documentació i Difusió de l'Institut del Teatre.

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Programes: ^lrt-Co/2ooo

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

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

projectes.
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Pròximes funcions

Òpera Estatal d'Hongria
I Lombardi

Giuseppe Verdi

János Hormai (19 i 24)/ István Rozsos (22),
Kolos Kováts (19)/ István Berczelly (22 i 24), Mária Ardó,

Márta Szúcs (19 i 24)/ Etelka Csavlek (22), Peter Fried,
Perene Gerdesits, Sándor Egri, Tamás Daróczy (19 i 24)/

Ge Yi (22), Klári Jász
Direcció d'orquestra Ferenç Nagy

Direcció d'escena András Mikó

Escenografia Gábor Forray
Vestuari Peter Makai

ORQUESTRA I COR DE L'ÒPERA ESTATAL D'HONGRIA

Dilluns, 19 d'octubre, 21 h., funció núm, 22, torn A (Funció de Gala)
Dijous, 22 d'octubre, 21 h., funció núm. 24, torn B

Dissabte, 24 d'octubre, 21h., núm. 26, torn G

Anna Bolena
Gaetano Donizetti

Direcció d'orquestra Richard Bonynge
Direcció d'escena Giancarlo del Monaco

Escenografia i vestuari Ramon B. Ivars

Albert Dohmen, Edita Gruberova (9, 13, 17, 21 i 25)/ Christine
Weidinger (29), Eugenie Grunewald, Stefano Palatchi,
Fernando de la Mora, Itxaro Mentxaka, Antoni Comas

Nova Prod.: Gran Teatre del Liceu

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

(Amb sobretitulat)

Dilluns, 9 de novembre, 21 h., funció núm. 27, torn B (Funció de Gala)
Divendres, 13 de novembre, 21 h., funció núm. 29, torn D

Dimarts, 17 de novembre, 21 h., funció núm. 32, torn A
Dissabte, 21 de novembre, 21 h., funció núm. 34, torn C
Dimecres, 25 de novembre, 21h., funció núm. 36, torn E

Diumenge, 29 de novembre, 17 h., funció núm. 38, torn T
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PASSEIG DE GRÀCIA. 4 I
TELÈFON 216 01 73
08007 BARCELONA

CARRER SANT PAU. 6
TELÈFON 317 32 46

08001 BARCELONA

RAMBLA DE LES FLORS, 105
TELÈFON 317 19 74
08002 BARCELONA


