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NOCHE DE ESTRENO
Si en el estreno de su ópera a concierto favoritos

quiere experimentar esta sensación, tiene dos opciones:

comprar todas las butacas del aforo a tener un

reproductor Láser Disc Pioneer.

La primera opción dudamos mucho que pudiera

hacerla realidad en ningún teatro del mundo. En cambio

la segunda, además de ser posible, le permite ver y escuchar,

'con la máxima calidad que ofrece la tecnología digital,

sus óperas a conciertos preferidos en su propia casa.

Nuevos reproductores de Láser Disc Pioneer. Perfección

de sonido y pureza de imagen para disfrutar de

auténticas noches de estreno.
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LA LLUM
FETA JOIA

MASRI ERA
Des de 1840

Totes les joies Masriera estan numerades i firmades.Van acompanyades d'un cerrífícat d'origen i autenticitat.

De venda només en establiments autoritzats.

BARCELONA. Bagués - Masriera i Carreras MADRID. Grassy SANTANDER. Presmanes

®
Contingut argumental

Lloc de l'acció: Sant Petersburg
Època: 1800

A e T E I

Jardí d'estiu
Surin i Txekalinski, coneguts com a jugadors empedreïts, parlen
de Guerman, el qual passa nits senceres al casino sense partici
par en el joc.
Arriba Guerman i confessa a Tomski que està enamorat d'una jove
meravellosa, però ella és noble i ell, un oficial pobre, no pot esperar
aconseguir els seus favors.

S'hi acosta el príncep Ieletski i els comunica el seu proper casa
ment. Quan veu passar la vella Comtessa i la seva néta Lisa, Ie
letski assenyala la jove, la seva promesa. Guerman reconeix en

ella la dona que l'encisà.

La Comtessa es retira i Tomski relata que la gent li diu "La Dama

de Piques». De jove, la seva bellesa i riquesa la van fer famosa a

París. La Comtessa jugava molt a les cartes i va poder obtenir el
secret de les tres cartes després de donar-se al comte Saint-Germain.

Però l'anciana no pot revelar el secret a ningú, perquè li van predir
que moriria a mans d'aquell a qui confiés aquell secret.
Es desencadena un temporal imprevisible. Tothom es retira i

Guerman roman sol al jardí. El relat de Tomski li ha produït una
pregona impressió.

Habitació de Lisa a casa de la Comtessa

Lisa i Polina passen la tarda amb les seves amigues. La governanta
recorda a les joves que ja és tard i és hora de retirar-se. Lisa resta

sola. La imatge misteriosa de Guerman l'atrau amb una força
irresistible.

Sobtadament, arriba Guerman. No pot dominar els seus sentiments

i ha vingut per palesar a Lisa el seu amor profund i ardent i també
la decisió de treure's la vida. Les paraules apassionades de Guerman

emocionen Lisa. Els seus llavis estan a punt de pronunciar els mots
d'amor recíproc, però hom sent uns passos darrera la porta. La

vella Comtessa interromp la cita. Guerman gairebé no té temps
d'ocultar-se, però l'arribada de la Comtessa li ha recordat l'existència



®
del secret de les tres cartes. Reneix en ell el desig foll d'esbrinar
aquest secret i la decisió de morir és canviada per l'ànsia de viure,
l'esperança de conèixer el secret i aconseguir l'amor de Lisa, a la

qual prega una altra vegada que decideixi la seva sort; Lisa li

confessa el seu amor.

sense poder-se dominar, treu la pistola, però la Comtessa mor i

s'enduu a la tomba el secret fatídic.

Entra Lisa. Guerman no la veu, ni sent la seva veu. Només mur

mura: «Està morta i no he esbrinat el secret". Una sospita terrible

s'empara de Lisa: Guerman no l'estima, està obsessionat pel joc.

ACTE ACTE I I II I

Un pont sobre el riu Neva

És de nit. Guerman llegeix la missiva de Lisa. Indicis de lucidesa

lluiten en ell amb la demència. Una forta ràfega de vent. .. Se senten

uns passos. Guerman vol escapar, però apareix davant d'ell

l'espectre de la Comtessa. En el silenci recorren les paraules si

nistres: «He vingut davant teu contra la meva voluntat, però se

m'ha ordenat complir la teva petició ... Recorda ... El tres ... El set ...

l l'as".

Casa d'un alt funcionari de Sant Petersburg
Durant un ball de disfresses, el príncep Ieletski, en sentir que

quelcom turmenta Lisa, vol tranquíllítzar-la, mentre Guerman sosté

en les seves mans una missiva en la qual Lisa li fixa una cita.

Comença la representació de la pastorel·la "La sinceritat de la

pastoreta", el contingut de la qual es basa en l'amor del poderós
Zlatogor envers Prilepa, la qual el rebutja per l'amor del pastor
Milovzor. Fineix la representació de la pastorel·la i Guerman res

ta sol. Segueix perseguint-lo la mateixa idea i l'encontre amb la

Comtessa produeix un efecte depriment sobre la seva imaginació
trastornada. Lisa aconsegueix de restar sola amb Guerman i li dóna

les claus de casa seva. Li demana que la visiti l'endemà, quan la

Comtessa sigui absent, per a la qual cosa haurà de travessar el

dormitori de l'anciana.

Guerman està commocionat; un pensament audaç li travessa la

ment: "No sóc jo, és el mateix destí que ho desitja aixi-. No serà

demà, sinó avui quan anirà a casa de la Comtessa.

El saló s'omple una altra vegada de convidats. Sona la música.

Tothom s'inclina amb una profunda reverència davant la tsarina,
quan aquesta arriba al ball.

A la riba del Neva

Després d'una estona, Lisa espera Guerman. És mitjanit i ella es

desespera. Finalment, arriba Guerman i Lisa corre envers ell amb

paraules d'amor. A Lisa li sembla que Guerrnan l'estima una altra

vegada, però ell vol portar-la al casino. Com si estigués pres d'un

malson febril, relata a Lisa que la Comtessa el visità de nit i li revelà

el secret de les tres cartes. Lisa tracta de retenir Guerman, però
ell la rebutja i s'allunya a corre-cuita. Lisa es llança al riu Neva.

El casino

Hom juga d'una manera febril. Hi són presents Txekalinski, Su

rin i Tomski. Aquest se sorprèn quan veu entrar Ieletski a la sala

de joc. El Príncep li explica el motiu d'aquesta presència en el

casino: Guerman està a punt d'arribar.
Entra Guerman i el seu aspecte atreu l'atenció dels presents. S'acosta
a la taula i diu: "Permetin-me apostar". Tothom està sorprès. Les
dues primeres cartes, el tres i el set, guanyen. A la tercera vega
da Ieletski accepta el repte de Guerman, el qual aposta a l'as tota

la seva fortuna, però per comptes de l'esperat as apareix a les seves

mans la. "dama de piques". Guerman se suïcida. Abans de morir

té un moment de lucidesa. Els seus pensaments són per a Lisa i

mor amb aquest nom als llavis.

Dormitori de la Comtessa

Guerman s'introdueix en el dormitori a través d'una porta ama

gada. No pot apartar l'esguard del retrat de la Comtessa que penja
a la paret. L'assetja un pressentiment ombrívol. Se senten veus!
Guerman s'amaga. Arriba la Comtessa amb les dames de companyia
i recorda la seva joventut i els temps passats a Versalles. De sob

te, Guerman apareix davant d'ella. Prega que la Comtessa li re

veli el secret de les tres cartes. L'anciana dama no encerta a pro
nunciar un sol mot. Guerman passa dels precs a les amenaces i,



LA COLLECnON "MONTPARNASSE"
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Txaikovski

la «Pikovaia Dama»

Txaikovski (7.5.1840-6.11.1893) és el compositor rus més repre
sentatiu del segle XIX. És el primer que reuneix els valors de la
tècnica occidental amb els del lirisme nacionalista del seu país
en una síntesi de gran expressió i emotivitat. Fou, com tants, in
fant de decidida vocació primerenca. Cursà, no obstant, estudis
a l'Escola de Jurisprudència durant els quals s'iniciaren ja les

primeres manifestacions d'una personalitat de trets femenins. Rep
lliçons de música i compon petites melodies. Als 23 anys deci

deix abandonar la carrera de jurisprudència i dedicar-se exclusi

vament a la música i realitza estudis regulars al Conservatori de
St. Petersburg. És llavors quan pren consciència de l'equilibri que
cal establir entre el desig d'incorporació dels elements populars
autòctons i la necessitat d'una robusta tècnica occidental que ell

troba en Mozart, Liszt i Berlioz. És nomenat professor del Con
servatori de Moscou i comença la Primera Simfonia .d'un caire

estètic conservador. Seguiran esbossos d'òperes i, per fi, sota la
influència de Balakirev, la primera peça mestra, la fantasia or

questral Romeo i [ulieta.
Inicia un període de febre nacionalista quant a la temàtica, del
qual seran exemples Ieugueni Onieguin i diverses sèries de me

lodies vocals. Sorgeixen llavors El llac dels cignes, Francesca da
Rimini i les Simfonies Za., 3a. i 4a. Comencen les seves rela
cions espirituals amb la vídua Van Meck; i segueix sense sentir

cap atracció vers el sexe femení. Es casa, això no obstant, amb
una admiradora fervent, Antonia Miliakova, matrimoni que fra
cassarà des del primer instant i que marcarà el compositor per
tota la resta de la seva vida. Rastres d'aquests esdeveniments es

troben ja a Ieugueni Onieguin i segurament en el nucli de la
Pikovaia Dama. Seguirà un període de viatges a l'estranger i una
producció constant -Caprici Italià, La bella dorment i les darre
res dues grans simfonies- juntament amb diverses òperes com La

donzella d'Orleans} Mazeppa a La fetillem.
Dels darrers anys de la seva vida procedeix aquesta Pikovaia Dama.
Va concloure-la immediatament després de l'estrena de La bella

dorment} durant una escapada a Florència, el gener de 1890. L'esbós



de la nova òpera restà completat només en sis setmanes i, poc

després, de retorn ja a la pàtria, arrodoniria l'orquestració, de tal

manera que abans de finalitzar l'any, el 19 de desembre de 1890,
es va fer ja l'estrena al Teatre Mariinski de St. Petersburg, sota la

direcció d'Eduard Napravnik.
El rerafons literari de l'obra sorgeix d'un relat de Puixkin que data

de 1834. En síntesi, es refereix a la història d'un jugador empe
dreït que uneix a la passió pel guany el desig de la possessió d'una

dona, Lisa. Aquesta és la néta d'una comtessa de la qual es diu

que té el secret d'una màgica combinació a seqüència de cartes

que assegura uns guanys infal·libles. El protagonista, Guerman,
no dubta recórrer als mitjans més inconfessables per tal de fer-la

seva i acaba jugant la partida decisiva. Però aquesta resulta un

fracàs ja que, per comptes de l'esperat as de piques, surt la dama

del mateix coll. Guerman embogeix i Lisa es casa amb un honest

funcionari.

Es tracta d'un relat que aviat es farà popular arreu d'Europa. Molt
abans que Txaikovski, Halévy havia escrit ja una òpera sobre el

mateix relat, amb un llibret de Scribe, que es donà a conèixer el

1850 a París com La tiradora de cartes. Aquesta sembla que fou

una obra escènica efímera, segurament desconeguda del públic
rus. En canvi, són més populars adaptacions fetes per a l'escena

teatral, com una Passió pels diners del Príncep Txakovskoi a El

jugador de cartes de Dimitri Lobanov. En realitat, sembla que la

direcció dels Teatres Imperials va concebre el tema puixkinià com

a digne d'un gran espectacle líric i el va proposar precisament a

un deixeble de Txaikovski, el compositor Klenovski. Però com

sigui que el llibret no avançava ni trobava un continuador entu

siasta, acabà a les mans de Modest Txaikovski, en aquell temps
conegut ja per altres afortunades adaptacions. No mancava més

que l'abandó de Klemovski perquè la composició arribés al ger

mà del compositor; Modest és un dels cinc germans, i va exercir

una notable influència en els aspectes literaris de la producció
de Piotr. En aquest cas el relat original resta sensiblement alte

rat. Els dos protagonistes se suïciden, Lisa en precipitar-se en un

canal i Guerman a la mateixa taula de joc. Un sentit melodramà

tic domina, doncs, com podem veure, l'arranjament, al qual per
altra banda els caldrà inserir-hi alguns elements complementaris

per proporcionar un joc escènic plausible i que serveixin de pretext
per a la incorporació de tocs folklòrics així com nous personat

ges.

Sempre des del punt de vista literari, cal esmentar una sèrie

d'influències característiques. En principi, sobretot en aquest
arranjament operístic, hi trobarem molt del món fantàstic de

Hoffmann. Seran Guerman i la Comtessa, que participen d'aquest
caràcter. Guerman és un ésser compulsiu típicament marcat pel
seu destí imparable. La Comtessa és descrita com un personatge
fantasmal que ha contret el seu secret abominable durant una llarga
estada prèvia a França i és ara l'encarnació dels costums occidentals

implantats a la Cort de Caterina la Gran.

Hi ha ben destacat el tema del joc de cartes, que s'ha fet popular
en aquesta societat. Alguns comentaristes creuen atribuir preci
sament a aquesta temàtica la preferència del compositor pel re
lat de Puixkin. Aquesta atribució vindria de l'impacte inesborra

ble que la Carmen de Bizet hauria fet en ell. Allí troba també
l'escena de la tiradora de cartes com a factor premonitori del destí
dels protagonistes.
Finalment, no hi ha dubte que la temàtica de l'amor inassolible
juga també un paper important en aquesta Pikovaia Dama. El

protagonista el cerca desesperadament, però aquest el defuig per
obra d'un tràgic fat: el mateix que marcà Txaikovski durant tota
la seva existència. No reeixirà més que en les estranyes relacions
amb la Sra. Van Meck però que s'acabaran en l'esmentat matri
moni dramàtic.

No resultarà gens fàcil, de totes maneres, l'adaptació de l'original
puixkinià fins a fer-ne un llibret prou funcional per servir l'escena.
Per una banda, caldrà crear algunes escenes inexistents en prin
cipi i nous personatges secundaris. Per una altra, existirà la difi
cultat per referir al públic els monòlegs i les reflexions interiors

de certs instants de l'acció. Com veurem, aquests aspectes foren

precisament resolts de forma molt hàbil pel compositor.
Tota l'escena segona del primer acte, a la cambra de Lisa, amb
Polina i la resta de les seves amigues, és una excel· lent troballa
de Txaikovski, perquè permet de transformar les espectrals apa
ricions hoffmanianes de Guerman en una bonica seqüència prèvia
de cants i danses russes, tot fent una certa crítica social al voltant



de la presència mateixa de manifestacions artístiques autòctones

en un saló aristocràtic, no ja del segle XVIII, com representa
l'escena, sinó a les darreries del XIX. En canvi, en l'escena del

ball que obre el segon acte, s'hi fa intervenir com a cloenda es

pectacular ni més ni menys que la mateixa Emperadriu Caterina

la Gran. l Lisa, que en el relat original desapareix aviat pràcticament
del protagonisme, ha de manifestar-se encara en un duo que inicia

el tercer acte i que es clourà amb el suïcidi al canal.

La resta de les habilitats de Txaikovski estan ja estretament rela

cionades amb el llenguatge musical que aquest decideix emprar.

En aquest aspecte la Dama divergirà del ja llunyà Ievgueni
Onieguin. El compositor té aquí la feliç idea d'utilitzar un profund
llenguatge procedent del segle XVIII, concretament d'elements

rococó. És sabuda la profunda admiració que sentí per Mozart i

el seu entorn i és per això que no rebutja aquesta descontextua

lització estilística. Era una preferència permanent en ell, que re

trobarem precisament en les conegudes Variacions sobre un tema

rococó per a violoncel i orquestra. Sembla que durant les setma

nes precedents a l'inici de la composició, Txaikovski va renovar

l'estudi de partitures característiques del XVIII, com les de Salie

ri, Grétry, i fins i tot, el nostre Martín i Soler. Així, resulta interes

sant de comprovar com en l'escena culminant del segon acte, quan
Guerman vol sorprendre la Comtessa, aquesta es troba rememo

rant els vells temps passats a París com la "Venus moscovita". Per

comptes d'aixecar aquí una ària amb un text de circumstàncies,
amb evocacions textuals, té l'encert d'emprar simplement una ària

de Grétry procedent de la seva òpera Ricard Cor de Lleó, la "Je
crains de lui parler la nuit-, Cal, doncs, fer atenció a aquest monòleg
pel seu especial sentit estètic i estilístic.

Però al marge d'un tipus d'insercions semblant, la Dama vol

ésser, i ho és efectivament, una altra òpera eminentment russa.

El compositor es va preparar també especialment en aquest as

pecte i va estudiar a l'efecte reculls i antologies de la terra, que

després apareixen en diverses escenes de forma textual. En l'escena

del ball, serà una polonesa la que apareixerà referida de tal ma

nera quan prepara l'arribada de la Tsarina. En l'esmentada esce

na de Lisa, Polina i les amigues, també es juga premeditadament
amb elements autòctons, tant en el material temàtic emprat com

en els procediments corals dialogats que mostra .. Tan textual és
la referència, que a la vella governanta li fa recriminar a les jove
netes una pràctica que estima vulgar i impròpia d'elles.
l encara, per altra banda, resta per ressaltar tot el rerafons musi

cal pròpiament dit de l'obra. Cal recordar que la seva composi
ció és ja contemporània de les dues darreres grans simfonies. Si

la Quarta sembla fer-se avinent en tota la part inicial, en general
hi planeja un llenguatge que fa pensar molt en la Sisena. És
significatiu un motiu característic, que no costarà d'identificar com
el que podríem anomenar el "leit-motiv" de la seqüència de les
tres cartes fatídiques. És un motiu que sobretot retrobarem inserit

insistentment al personatge de Guerman. En aquest sentit, podria
dir-se que és una lleu presència wagneriana en l'obra de Txaikovski.
La Pikovaia Dama sorgí també lligada estretament amb la pare
lla de mítics cantants que feien Nicolai i Medea Figner, amics del

compositor i que accediren amb entusiasme a prendre'n els pa
pers principals, juntament amb Maria Slavina, a la qual es reser

và el de la Comtessa. És una curiositat citar que aquesta darrera
va sobreviure a tots els personatges creadors d'aquesta òpera, ja
que no va morir fins l'any 1951.

Josep Casanovas



�eor., ALGO CAMBIA EN TI

Piotr I. Txaikovski

(1840-1893)
Txaikovski neix a Kamsko-Votkinsk el 7 de maig de 1840. Tot i

que a la seva llar hom considera la música amb una certa indi

ferència, rep de la seva mare, als 5 anys, les primeres lliçons de

piano, a les quals segueixen les de la senyora Paltxikova. Després
de breus estades a Moscou i a Alapaiev, el 1850 enceta els estudis
de Dret a Sant Petersburg, els quals seguirà fins a l'any 1859. Mozart,
pel qual sentirà tota la vida una devoció especial, decideix, amb
una representació de Don Giovanni l'any 1852, la vocació mu

sical de Txaikovski.

Des de 1859 treballa al Ministeri de Justícia i sent una gran atracció

pel teatre i pels ballets. El 1862, quan entra al Conservatori de
Sant Petersburg, comença la dedicació seriosa a la música, fins
al punt que l'any següent deixa el lloc de treball a l'Administració
i fa de la seva vocació musical una dedicació total, amb estudis
de composició amb Anton Rubinstein, el germà del qual, Nicolai,
el porta com a professor de composició al Conservatori de Moscou,
l'any 1866. Aquest mateix any escriu, entre altres obres, la Primera
Simfonia, "Somnis d'biuern-,
La seva activitat com a compositor ja no té repòs i el seu catàleg
es nodreix contínuament d'obres noves, moltes de les quals han

superat el pas del temps: 1869 (obertura-fantasia Romea i Julie
ta), 1871 (Quartet de cordes núm. 1), 1872 (Opritchnik i Segona
Simfonia), 1874 (Concert núm. 1, per a piano i orquestra), 1875
(Tercera Simfonia), 1876 (El llac dels cignes, Francesca da Ri
mini i el Quartet núm. 3), 1877 (Quarta Simfonia i levgueni
Onieguin), 1878 (Concert per a violí i orquestra), 1879 (Caprici
italià), 1880 (Obertura 1812), 1881 (Trio en la menor), 1882-83
(tres Suites simfòniques i Mazeppa), 1884-85 (Simfonia Man

fred), 1886-89 (Cinquena Simfonia i La bella dorment del bosc),
1890 (Pikovaia Dama), 1892 (Trencanous i lolanta) i 1893 (Si
sena Simfonia).
El 1876 comença una curiosa relació, només epistolar, amb Na
dehzda van Meek, admiradora i protectora. Angoixat i nerviós,
el 1877 creu poder fugir d'una tendència a l'homosexualitat tot
contraent matrimoni amb una deixebla, matrimoni que només dura



dos mesos. D'aquest estat d'angoixa, només el poden consolar i

distreure, en part, la relació amb Mme. von Meek i una carrera

com a director d'orquestra que el duu per tot Europa, però sem

pre amb la melangia del record del seu país. L'any 1890, sobta

dament, acaba la seva relació amb Nadehzda von Meck. L'any
següent, després d'aquest trencament, realitza una gira triomfal

pels Estats Units, durant la qual inaugura, a Nova York, el Carnegie
Hall.

Entusiasmat amb la composició de la Sisena Simfonia, "Patèti

ca", triomfador i honorat arreu i amb un estat de salut òptim, el
còlera el sorprèn i, en cinc dies, li produeix la mort a Sant Pe

tersburg, el 6 de novembre de 1893.
Amb lirisme, amb passió, no del tot definit, Txaikovski és, musi

calment, una captivadora barreja de músic rus i músic occidental

(ell mateix, però, va dir, -Io sóc rus, rus, rus, fins al moll de l'osl-)
i potser també, com s'ha dit, l'únic compositor rus autènticament
romàntic.

Les seves sis Simfonies li asseguraren el lloc de simfonista rus més

important, almenys mentre no arribà Shostakovitx, que tingué una

dedicació a la simfonia no corrent en aquells països. Tot i no haver

escrit tantes simfonies com Shostakovitx, Txaikovski conserva el

tret d'ésser el simfonista rus més programat a Occident, sobretot

per les Simfonies Quarta, Cinquena i Sisena, un autèntic "cor

pus" gloriós, una mena de trilogia, tot i que no són massa properes
en el temps.
La producció de Txaikovski per al teatre té, a Occident, tres cims

destacats: els ballets El llac dels cignes, La bella dorment i

Trencanous, els quals, potser, fins a aquelles dates, tenien la música

més important i més bella que mai no s'hagués escrit per ésser

dansada. A Rússia, però, tan popular i difós com la seva producció
per al ballet és el seu catàleg operístic, amb dues obres cabdals:

Ievgueni Onieguin i Pikovaia Dama.

La primera representació de Pikovaia Dama tingué lloc al Teatre

Marinski de Sant Petersburg el19 de desembre de 1890, amb Nicolai

Figner, Medea Figner, Maria Slavina, S. M. Alexandrovna, Iako

vlev i la direcció de Eduard F. Napravnik. Fora de Rússia, algu
nes de les estrenes més importants d'aquesta obra foren a la Scala

de Milà, amb Corsi, D'Alberti i Zenatello (1906); al Metropolitan



de Nova York, amb Destinn, Meitschek, Slezak i la direcció de

Gustav Mahler (1910); a Londres (1915), Buenos Aires (1924), Zuric

(1940) i Berlín (1948); a l'Òpera de Viena, amb Hilde Konetzni,

Ljuba Welitsch, Elisabeth Hangen, Max Lorenz i la direcció de

Joseph Krips (1946) i al Covent Garden de Londres, amb la direcció

d'Erich Kleiber (1950).
Pikovaia Dama arribà a aquest Gran Teatre del Liceu el primer
de desembre de 1922, amb Iuguina Ermolenko, Maria Davidoff,
Elena Sadoven, Stefan Bielina, Ivan Ivanzoff, Konstantin Kaidanoff

i la direcció de Serge Koussevitzki. Després, fins aconseguir la
xifra de nou representacions (darrera vegada el 5 de juny de 1981),
només s'ha tornat a programar en dues temporades: 1967-68, amb
Radmila Bakocevic, Mariana Radev, Liubomir Bodurov i la direc

ció d'Oscar Danon, i, finalment, en el Festival de Pro-Música de

1981, amb la Companyia del Teatre Kírov de Sant Petersburg
CLarissa Shevtxenko, Irina Bogatxiova, Alexei Stieblianko i la di

recció de Iuri Temirkánov).



MARK ERMLER (Director d'orquestra)
Nasqué a Sant Petersburg i co- Ha estat invitat per l'Òpera de

mençà a rebre lliçons de piano Viena (Borís Godunov i Don

als cinc anys. Des dels setze Carlo), la Welsh Opera i el

s'interessà per la di- Covent Garden. Des

recció d'orquestra i de 1985 és principal
als divuit entrà al director invitat del

Conservatori de Sant Royal Ballet i ha di-

Petersburg, on estu- rigit al Covent Garden

dià direcció amb òperes com Carmen

Khaikin i Rabinovitx i (amb Baltsa i Carre-

en el Teatre del qual ras), levgeni Oriie-

dirigí El rapte del ser- guin (amb Freni,
rall. El1956 començà Dvorsky i Ghiaurov),
a col·laborar de forma estable Madama Butterfly i Medea. Ha
amb el Bolshoi de Moscou, on dirigit a Alemanya, Bulgària,
dirigí a partir de 1957, fins a ser- Japó, Itàlia, EUA, Hongria, Iu-

ne un dels directors estables el goslàvia, França, Suïssa i Ca-

1959. Amb el Bolshoi ha diri- nadà i ha fet nombroses gra-

git a Londres, Montreal, Berlín, vacions. Enguany dirigeix per

París, Nova York i Washington. primer cop a Barcelona.

GILBERT DEFLO (Director d'escena)

Va néixer a Flandes l'any 1944.
Féu els estudis de direcció

d'escena a l'INSAS de

Brusselles i els com

pletà amb Strehler al

Piccolo Teatro de

Milà. Quan tornà a

Bèlgica esdevingué
assistent titular a

l'Òpera Nacional. La

seva primera gran

direcció fou L'amor

de les tres taronges a

Frankfurt (1974), amb
un èxit tan gran que li perme-

té de debutar als grans teatres

alemanys. Després -a més de

la seva tasca regular a La

Monnaie- ha dirigit
produccions de Borís

Godunova Frankfurt;
11 barbiere di Siviglia,
Pelléas et Mélisande i

Le Grand Macabre a

Hamburg; Ariadne
auf Naxos, Salome i

Le nozze di Figaro a

_j Karlsruhe; Lucia di

Lammermoor, Rigo
letto i La bohème a Nürem-

berg; Die Frau ohne Schatten
a la Welsh National Opera;
Madama Butterfly i Arabella a

Gelsenkirchen; Werther i Tas
ca a Essen; 1 Puritani a Bre

genz i a Zuric; Manon Lescaut

a Colònia; Aida a la Scottish

Opera; La Forêt a Ginebra; Fra
Diavolo a Palerrn, Macbeth a

Anvers; L'incoronazione di

Poppea a Montpeller, etc. De
butà al Gran Teatre del Liceu la

temporada 1989-90 amb Simon

Boccanegra.

WILLIAM ORLANDI (Escenògraf i dissenyador de vestuari)
Nasqué a Mòdena i, després
dels estudis a l'Acadèmia Bre

ra de Milà, signà el primer es
pectacle: l'opereta de

Strauss Somni d'un

vals, al Teatre Verdi

de Trieste, en el qual
també ha signat es

cenografia i figurins
per a diverses òperes.
Per al San Carla de

Nàpols féu 11 Trova

tore, per a Parma Don

Carla, per a les Termes de Ca

racalla Lucia di Lammermoor i

per a l'Òpera de Roma els fi

gurins de Giulio Cesare. Altres
treballs seus han estat Andrea
Chénier a Colònia i al Covent

Garden, Mavra i The Flood a la

Piccola Scala de Milà, Katia
Kabanova a Hamburg, Elisa

betta al Castello di

Kenilworth a Bèr

gam, Falstaff a Tre

visa, Risurrezione a

Palerm, etc. Ha col

laborat durant molts

anys als espectacles
de .prosa del Teatre
de Carouge de Gi

nebra i treballà per

primera vegada amb Gilbert

Deflo, al Gran Teatre de Gine

bra, en l'estrena de La Foret de
Liebermann. Després ho ha fet
a Glasgow, Lausana, Montpe
ller, Innsbruck i Anvers.



NADEJDA LOUJINE (Coreògrafa)
És coreògrafa de nombroses

produccions teatrals, entre les

quals destaquen les de la qua
ranta-vuitena edició

de la Gala de l'Union

des Artistes (1981) i el
centenari del Museu

Grévin (1982). L'any
1983 creà la pròpia
companyia, Les Ro

mani (ballet teatre

zíngar), que ha actuat

a diverses ciutats. El

1990 signà la coreografia de Les

®
ANDRÉS MÁSPERO (Subdirector del cor)

Començà els estudis musicals al tòlica de Washington, ciutat on
seu país, Argentina. El 1976 fou actuà també com a pianista al
nomenat director del Caro Es- Kennedy Center i el 1989 fou
table del Teatro Ar- director de cor a la

Atrides per al Théátre du Soleil.

Des de 1980 ha professat dan
sa de caràcter a la Universitat

de la Sorbona (als
cursos d'estudis su

periors de dansa).
També ha fet una

tasca important en

l'ensenyament privat
i en diferents «Stages»
internacionals. L'any
1987 fou autora de la

primera codificació

de la dansa de caràcter.

gentino de La Plata i

de 1978 a 1982 féu la

mateixa tasca al Tea
tro Municipal de Rio

de Janeiro. Després
dirigí, tres tempora
des, el cor del Teatro
Colón de Buenos Ai

res. El 1988 aconseguí
un Master a la Univesitat Ca-

Summer Opera. Du
rant 1988-90 fou di

rector d'Iberoameri

can Vocal Ensemble i

la temporada 1990-91,
director del cor de la

Dallas Opera. Des de

1990-91 és subdirec

tor del Cor del Gran
Teatre del Liceu.

ROMANO GANDOLFI (Director del cor)
JAN BLINKHOF (Guerman)Es diplomà en composició i

piano, amb la màxima pun

tuació, al Conservatori A. Boi
to de Parma, la seva

ciutat natal. Des de

1984 és assessor ar

tístic i director del cor

del Gran Teatre del

Liceu. Ha treballat
com a director de cor

al Colón de Buenos

Aires (1968-1970), i a
la Scala de Milà (1971-
1983), s_ol'laborant amb Van

Karajan , Kleiber, Bernstein,
Prêtre, Giulini, Abbado, Muti,
etc.Ha participat en les gires de

la Scala i ha col·laborat en les

gravacions d'òperes verdianes

dirigides per Abbado (Deutsche
Grammophon), i amb Riccardo

Muti (Decca). Des de 1970 al-

terna la direcció coral amb la

direcció d'orquestra (la Scala,
l'Òpera de Roma, el Colón, el

San Carla, la Zarzuela

i el Real de Madrid, el

Municipal de Rio,
París, Berlín, Praga,
EUA, etc). Al Liceu ha

dirigit Faust, La fan
ciulla, Nabucco, La

Gioconda, Andrea
Chénier, Requiem de

Verdi, Les naces, en

tre moltes altres. Ha enregistrat,
per a Decca, la Petite Messe de

Rossini, amb Freni, Valen
tini-Terrani, Pavarotti, Raimondi
i el Cor de Cambra de la Scala,
i Cors romàntics i 12 Lieder de

Schubert, amb Popp, Palacio, el
Cor de Cambra i instrumentis

tes de la Scala (Fonit Cetra).

Va néixer als Països Baixos; féu
els estudis musicals al Conser
vatori d'Amsterdam i, després,
a Alemanya i Itàlia.
Realitzà el debut

operístic amb Tosca a

l'Òpera Nacional del
seu país i actuà per
primer cop a França
amb l'Orquestra de

París i la direcció de
Boulez. Cantà [enufa
a Praga i debutà als

EUA, al Carnegie Hall de Nova

York. Actua sovint a Amsterdam
i altres ciutats holandeses, amb
obres com Fidelia, Lulu, Piko
vaia Dama, Peter Grimes i El

jugador. Altres èxits importants
de la seva carrera han estat

Wozzeck, L'afer Makropoulos i
Doktor Faustus a París; Piko
uaia Dama, Tristan und Isolde,

Katia Kabanova i

Peter Grimes a Gine

bra; Ariadne auf
Naxos a l'English
National Opera; Je
nufa i Fidelia al Co

vent Garden; Piko
uaia Dama i Tristan

und Isolde a Niça ;

[enufa a Zuric; Lady
Macbeth de Mzentsk a Berlín,
Katia Kabanova a Florència, i
Siegfried i Gotterdammerung a

Seattle. Debutà en aquest Gran
Teatre del Liceu la temporada
1989-90 interpretant Laca (je
nufa).



SERGEI LEIFERKUS (Tomski)

Nasqué a Sant Petersburg, on
estudià al Conservatori. L'any
1972 fou contractat pel Teatre
Maly, on, després
d'un període breu,
fou el baríton princi
pal i cantà papers
com Onieguin, Figa
ro (It barbiere di Si

viglia), Germont (La
Traviata) i Don Gio

vanni. L'any 1977 fou
invitat pel Teatre

Kírov per a interpretar Guerra
i pau de Prokofiev i va ro

mandre com un dels cantants

principals d'aquest històric
teatre. Com a invitat, debutà a

Occident al Festival de Wexford

Escamillo (Carmen). El seu
calendari d'aquesta temporada
inclou Pikouaia Dama a Flo
rència i Glyndebourne, Enrico
(Lucia di Lammermoor) i Ge-

i, després, cantà Don Giovan

ni a la Scottish Opera, Tosca a

la North Opera, Lespêcbeurs de

perles a l'English Na

tional Opera i debu

tà, amb Ievgueni
Onieguin i Pikovaia

Dama, al Covent

Garden, on també ha

cantat II Trovatore i El

príncep Igor. Recent
ment ha debutat a

l'Òpera de Viena amb

Ievgueni Onieguin; als EUA, a

San Francisco, amb Lohengrin
i al Festival de Salzburg amb

Fidelio. Actuà per primer cop
al Liceu l'any 1981 amb la

companyia del Teatre Kírov.

rardo (Andrea Chénier) a Los

Angeles i II Conte di Luna (II
Trovatore). Amb Pikovaia
Dama actua per primera ve

gada a Barcelona.

JOSEP RUIZ (Txekalinski)
Tenor barceloní format al
Conservatori Superior Munici
pal de la nostra ciutat, amb
Carme Bracons de r

Colomer i
,
a Itàlia,

amb Gina Cigna.
Guardonat al Concurs

Viñas, obtingué una

beca per al Teatro
Massimo de Palermo
Inicià les activitats

operístiques al Club
Polimnia de Ràdio
Nacional d'Espanya a Catalu

nya. Posteriorment, fou tenor

titular de la Companyia Lírica

DIMITRI HARITÓNOV (Ieletski)
Estudià a Sant Petersburg i a

Odessa i guanyà diversos con

cursos ( Grand Prix a Verviers,
Medalla d'Or Ettore

Bastianini a Siena,
Bussetto i Verona).
L'any 1984 esdevin

gué primer baríton de

l'Òpera d'Odessa i,
des de 1985, és un

dels cantants princi
pals del Bolshoi de

.

Moscou, on ha cantat,
entre altres obres, II barbiere di

Siviglia, Pagliacci, Ievgueni
Onieguin, Pikovaia Dama i

Iolanta. Des de 1989 resideix al

Regne Unit, on debutà al Fes

tival d'Edimburg amb Salome.

Poc després interpre
tà La Traviata a Lieja
i a Dublín i Mab a

gonny al Maggio
Musicale Fiorentino.

Durant la temporada
1990-91 debutà als

EUA, a Chicago, amb
La fanciulla del W.est

(Sonora) cantà

Salome amb l'English National

Opera. A San Francisco cantà

Bolkonski (Guerra i pau) i

Nacional de José Tamayo. Ha

actuat a França, Itàlia, Ale
manya, Suïssa, Àustria, Israel,

Regne Unit i Colòm
bia. A l'Estat espanyol
actua sovint a les

temporades de Ma

drid, València, Sara

gossa, Las Palmas,
Maó, etc. Debutà al

Liceu la temporada
1971-72 i, des d'ales

hores, amb excepció
del cicle 1975-76, hi ha inter

vingut en totes les temporades,
amb 247 representacions.

GIANCARLO BOLDRINI (Surin)
Aquest baix italià estudià amb
la famosa soprano Gina Cigna.
Fou, al principi, membre del
Cor de la Scala de
Milà i, des de la tem

porada 1986-87, fa
carrera de solista. Ha

cantat, entre altres

ciutats, a Gènova, a

Milà (Teatro della

Scala), Arena de Ve

rona, Alexandria, Bari,
Bolonya, Bèrgam,

Cosenza, Luca, Leece, Novara,
Brescia, Torí, Monte-Carlo,
Frankfurt, etc. Alguns dels pa-

��------------

pers més importants
del seu repertori
pertanyen a les òpe
res 11 barbiere di Si

uiglia, Rigoletto, Lu
cia di Lammermoor,
Ernani, Nabucco,
Don Carlo, La Gio

conda, Aida, I vespri
siciliani, La forza del



destino, Simon Boccanegra,
L'elisir d'amare, Norma i Tu

randat. Al Gran Teatre del Li-

ceu ha interpretat Khovàntxina
i Borís Godunov, les tempora
des 1988-89 i 1989-90.

1989-90 amb Cristóbal Colón i

després ha intervingut en re

presentacions de I Puritani,

®
Borís Godunov, Un ballo in

maschera, La Flauta Màgica,
Salome i Idomeneo.

LEONIE RYSANEK (La Comtessa)IGNACIO GINER (Txaplitski)
Va néixer a Xàtiva (València) (València 1987), el de

l'any 1962. Començà els estu- l'Ajuntament de Sabadell en el

dis musicals als vuit anys a Concurs Eugenio Marco (988)
València i després i el premi a la veu

realitzà els estudis de més prometedora en

cant al Conservatori, el Concurs Viñas de

amb Carmen Martínez Barcelona (988). En

i Miguel Bou, acon
seguint el Premi

d'Honor de fi de car

rera. També ha rebut

lliçons magistrals de

Renata Scotto, Ileana
Cotrubas i Alfredo Kraus i és

membre fundacional del Cor de

València. Entre els premis que
li han estat atorgats, hom pot
esmentar el López-Chavarri

És un dels pocs grans noms

mítics de l'òpera del nostre

temps. Va néixer a Viena, on
féu els estudis al
Conservatori. El seu

debut professional fou
l'any 1949 a Innsbruck

amb el rol d'Agathe
(Der Freischütz). De
1950 a 1952 fou

membre de l'Òpera de

Saarbrücken i cantà
també a la Bayeris
chen Staatsoper de Munic, però
fou amb la Sieglinde de Die

Walküre, el 1951, en la reo

bertura dels Festivals de Bay
reuth, que li foren obertes les

portes de la gran fama inter

nacional. El 1953 debutà al

Covent Garden i el 1954 a

les sales de concert

ha interpretat obres
de Bach, Mozart, Lu

lly i Mendelssohn,
entre altres, mentre

que en el terreny

operístic ha cantat obres de

Puccini, Verdi, Wagner, Purcell,
Monteverdi, Johnson i Mozart.

Ha debutat al Liceu aquesta
temporada amb Idomeneo.

MIGUEL LÓPEZ GALINDO (Narumov)
Nasqué l'any 1960 a Madrid, on
va estudiar al Conservatori.

Obtingué el Primer Premi en el

II i IV Concurs de

Logroño i l'any 1986
el Segon Premi (l'únic
atorgat) del V Concurs

Internacional Julián
Gayarre de Pamplona.
Canta assíduament a

Las Palmas, Tenerife,
Bilbao, Oviedo, Má

laga, La Coruña, Sa-

badell, al Teatro de la Zarzue

la de Madrid, etc. Entre les dar

reres actuacions cal destacar

Viva la Mamma al

Festival de Peralada,
Lucia de Lammer

moor a Pamplona, La
Flauta Màgica a

Madrid i Don GiQ
vanni a Sabadell i

altres ciutats de Ca

talunya. Debutà al

Liceu la temporada

l'Òpera de Viena, on de segui
da esdevingué una de les ar

tistes predilectes. El 1957 can

tà a San Francisco i el

1959 al Metropolitan
de Nova York, on el

1984 celebrà, amb un
concert, els vint-i

cinc anys del debut.

A Bayreuth ha inter

pretat Elsa (Lohen
grin), Elisabeth

(Tannbàuser), Senta
(Der Fliegende Hollander) i

Kundry (Parsifal). No cal dir

que ha cantat á tots els grans
teatres i que ha enregistrat un
gran nombre de discs. Debutà
al Gran Teatre del Liceu la

temporada 1989-90 interpretant
Kostelnicka (jenufa).



NATALIA ROMANOVA (Lisa) FRANCESCA ROIG

(La «gove r-na.n ta»)
MERCÈ OBIOL

(Maixa, donzella)Nascuda a Txecoslovàquia, féu
els estudis musicals i vocals al

Conservatori de Praga i co

mençà la carrera de

solista l'any 1975 a

Ústí nad Labem (Bo
hèmia). Va romandre

dos anys en aquesta

ciutat, durant els quals
es va familiaritzar amb

un repertori ampli i
molt variat. L'any 1977

fou contractada per

l'Òpera de Brno, on ha acon

seguit esdevenir una de les

solistes principals; hi ha cantat

des de les òperes de Janácek

fins al gran repertori italià, dins
del qual ha aconseguit darre
rament un gran èxit amb la

Desdèmona de Otello

de Verdi. També

canta sovint a les sa

les de concert amb

les millors orquestres
del seu país (cantà la

Novena de Bee

thoven a la Primave

ra de Praga). També
ha actuat a Itàlia,

Suïssa, Alemanya, Rússia i Ho

landa. Canta per primera ve

gada a Barcelona en aquestes
representacions.

ALFREDO HEILBRON

(El mestre de cerimònies)
ROSA MARIA CONESA

(Prilepa)

CLAIRE POWELL (Polina)
Nascuda a Devon, estudià a la

Royal Academy of Music i fou

la guanyadora del Primer Pre

mi Richard Tauber.
\.

Des del seu debut al

Covent Garden amb

Ievgueni Onieguin, hi
ha tornat cada tem

porada, amb obres

com Samson et Dali

la, Die Fledermaus,
Medea, Rigoletto, Don
Carlo i altres. Alguns
personatges del seu repertori
són Carmen, Ulrica (Un ballo in

maschera), Quickly (Falstaf./),
Nicklausse (Les contes d'Hof
fmann), Idamante (Idomeneo),

Marina (Borís Godunov), etc.

Ha cantat també a San Fran

cisco, Roma, Brusselles, París,
Madrid, Frankfurt,
Tolosa de Llengua
doc i Munic. La seva

carrera és, també,
molt intensa pel que
fa a concerts i enre

gistraments (recent
ment ha gravat El

amor brujo i Der

Rosenkavalier). De

butà al Liceu l'any 1989 amb la
Segona de Mahler, però
aquesta és la primera vegada
que hi interpreta un paper

operístic.



Contenido argumental

Lugar de la acción: San Petersburgo
Época: 1800

A e T o I

Jardín de verano

Surin y Chekalinsky, conocidos como empedernidos jugadores,
hablan sobre Guerman, quien se pasa noches enteras en el casi
no sin participar en el juego.
Aparece Guerman. Le confiesa a Tomsky estar enamorado de una

maravillosa joven, pero ella es noble y él, un oficial pobre, no
puede contar con obtener sus favores.
Se les acerca el príncipe Yeletsky y les comunica su próxima boda.

Al ver pasar a la vieja condesa y a su nieta Lisa, Yeletsky señala

a la joven, su novia. Guerman reconoce en ella a la mujer que le

cautivó.

La Condesa se retira y Tomsky relata que la gente la llama «La

Dama de Picas». De joven, su belleza y riqueza la hicieron famo
sa en París. La Condesa jugaba mucho a los naipes y pudo obtener
el secreto de los tres naipes después de entregarse al conde Saint

Germain. Pero la anciana no puede revelar a nadie su secreto,

pues le predijeron que moriría a manos de aquel a quien confiara

este secreto.

Se desata una tormenta imprevisible. Todos se retiran. Guerman

permanece solo en el jardín. El relato de Tomsky le ha producido
una profunda impresión.

Habitación de Lisa en casa de la Condesa
Lisa y Polina pasan la tarde junto a sus amigas. La gobernanta
recuerda a las jóvenes que ya es tarde y es hora de retirarse. Lisa

se queda sola. La imagen misteriosa de Guerman le atrae con fuerza

irresistible.

Inesperadamente aparece Guerman. No pudiendo dominar sus

sentimientos, ha venido para manifestar a Lisa su profundo y
ardiente amor y su decisión de quitarse la vida. Las palabras
apasionadas de Guerman emocionan a Lisa. Sus labios están



prontos a pronunciar las palabras de amor recíproco, pero de

trás de la puerta se oyen unos pasos. La vieja condesa interrum

pe la cita. Guerman apenas tiene tiempo de ocultarse, pero la

aparición de la Condesa le ha recordado la existencia del secreto

de los tres naipes. En él renace elloco deseo de conocer este se

creto y la decisión de morir es trocada por el ansia de vivir, la

esperanza de conocer el secreto y lograr el amor de Lisa, a la que

ruega de nuevo que decida su suerte; Lisa le confiesa su amor.

dama no atina a pronunciar una sola palabra. Guerman pasa de
los ruegos a las amenazas y, no pudiéndose dominar, saca la pistola,
pero la Condesa muere llevándose a la tumba su fatídico secreto.

Entra corriendo Lisa. Guerman no la ve ni oye su voz. Sólo mur

mura: "Está muerta y no conocí el secreto". Una terrible sospecha
se apodera de Lisa: Guerman no la ama, está obsesionado por el

juego.

ACTO I I I

ACTO II

Casa de un alto funcionario de San Petersburgo
Durante un baile de disfraces, el príncipe Yeletsky, sintiendo que

algo atormenta a Lisa, trata de tranquilizarla, mientras Guerman

sostiene en sus manos una carta en la que Lisa le fija una cita.

Comienza la representación de la pastoral "La sinceridad de la

pastorcilla-, cuyo contenido se basa en el amor del poderoso
Zlatogor hacia Prilepa, quien le rechaza por el amor al pastor
Milovzor. Termina la representación de la pastoral y Guerman

queda solo. Le sigue persiguiendo la misma idea y el encuentro

con la Condesa surte un efecto deprimente sobre su imaginación
transtornada. Lisa logra quedar a solas con Guerman y darle las

llaves de su casa. Le pide que la visite al día siguiente, cuando la

Condesa esté ausente, para lo cual deberá atravesar el dormitorio

de la anciana.

Guerman está conmocionado; un audaz pensamiento atraviesa su

mente: "No soy yo, es el mismo destino que así lo desea". No será

mañana, sino hoy, cuando irá a casa de la Condesa.

El salón se llena nuevamente de invitados. Suena la música. Todos

se inclinan en una profunda reverencia ante la zarina, que llega
al baile.

Un puente sobre el río Neva

Es de noche. Guerman lee la carta de Lisa. Atisbos de lucidez luchan
en él con la locura. Una fuerte ráfaga de viento ... Se oyen unos

pasos. Guerman quiere escapar, pero ante él aparece el espectro
de la Condesa. En el silencio resuenan las palabras siniestras: "Vine

a ti contra mi voluntad, pero se me ordenó cumplir tu petición ...

Recuerda ... El tres ... El siete ... Y el as ...

"

A orillas del río Neva

Lisa espera a Guerman, que no llega. Son las doce y Lisa se des

espera. Finalmente aparece Guerman y Lisa corre a su encuentro

con palabras de amor. A Lisa le parece que Guerman la ama de

nuevo, pero él quiere llevarla al casino. Como si estuviera preso
de una febril pesadilla, relata a Lisa que la Condesa le visitó de
noche y le reveló el secreto de los tres naipes. Lisa trata de retener

a Guerman, pero élla rechaza y se aleja corriendo. Lisa se arroja
al río Neva.

Dormitorio de la Condesa

Guerman se introduce en el dormitorio a través de una puerta
oculta. No puede apartar su mirada del retrato de la Condesa que

cuelga en la pared. Le asalta un presentimiento sombrío. Se oyen

voces; Guerman se esconde. Llega la Condesa con sus damas de

compañía, recordando su juventud y los tiempos pasados en

Versalles. De improviso, Guerman aparece ante ella. Ruega a la

Condesa que le revele el secreto de los tres naipes. La anciana

El casino

Se juega febrilmente. Están presentes Chekalinsky, Surin y Tomsky.
Éste se asombra al ver entrar en la sala de juego a Yeletsky. El

Príncipe le explica el motivo de su presencia en el casino: está

por llegar Guerman.
Entra Guerman y su aspecto atrae la atención de los presentes.
Se acerca a la mesa y dice: -Permitanrne apostar". Todos están
asombrados. Los primeros dos naipes, el tres y el siete, ganan. A
la tercera vez YeJetsky acepta el reto de Guerman, quien apues
ta al as toda su fortuna, pero en sus manos aparece en lugar del
as esperado la "dama de picas". Guerman se suicida. Antes de morir
tiene un momento de lucidez. Sus pensamientos son para Lisa y
muere con su nombre en los labios.



Volar
yotras artes Piotr I. Chaikovsky

(1840-1893)
IBERIA colabora con el

teatro del Liceo en esta

temporada de Opera: Es

nuestra manera de dar alas

al Arte. Y 11 la cultura.

Chaikovsky nace en Kamsko-Votkinsk el siete de mayo de 1840.

Aunque en su hogar se considera la música con una cierta indi

ferencia, recibe de su madre, a los cinco años, las primeras lec

ciones de piano, a las que siguen las de la señora Palchikova.

Después de breves estancias en Moscú y Alapaiev, en 1850 co

mienza los estudios de Derecho en San Petersburgo, que seguirá
hasta 1859. Mozart, por quien sentirá toda la vida una especial
devoción, decide, con una representación de Don Giovanni el año

1852, la vocación musical de Chaikovsky.
Desde 1859 trabaja en el Ministerio de Justicia y siente una gran
atracción por el teatro y los ballets. En 1862, cuando entra en el

Conservatorio de San Petersburgo, empieza su dedicación seria

a la música, hasta el punto de que al siguiente año deja su puesto
de trabajo en la Administración y hace de su vocación musical

una dedicación total, con estudios de composición con Anton

Rubinstein, cuyo hermano, Nicolai, lo lleva como profesor de

composición al Conservatorio de Moscú en 1866. Este mismo año

escribe, entre otras obras, su Primera Sinfonía, «Sueños de in

vierno>.

Su actividad como compositor ya no tiene descanso y su catálogo
se nutre continuamente de nuevas obras, de las que muchas han

superado el paso del tiempo: 1869 (obertura-fantasía Romeo y

julieta),'1871 (Cuarteto de cuerdas núm. 1), 1872 (Opritchnik y
Segunda Sinfonía), 1874 (Concierto núm. 1 para piano y or

questa), 1875 (Tercera Sinfonía), 1876 (El lago de los cisnes,
. Francesca da Rimini y el Cuarteto núrn, 3), 1877 (Cuarta Sin

fonía y Yevgueni Onieguin), 1878 (Concierto para violín y or

questa), 1879 (Capricho italiano), 1880 (Obertura 1812),1881 (Trio
en la menor), 1882-83 (tres Suites sinfónicas y Mazeppa), 1884-

85 (Sinfonía Manfred), 1886-89 (Quinta Sinfonía y La bella

durmiente del bosque), 1890 (Pikovaya Dama), 1892 (Casca
nueces y Yolanta) y 1893 (Sexta Sinfonía).
En 1876 comienza una curiosa relación, sólo epistolar, con Na

dehzda van Meck, admiradora y protectora. Angustiado y nervioso,
en 1877 cree poder huir de una tendencia a la homosexualidad
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contrayendo matrimonio con una discípula, matrimonio que
únicamente dura dos meses. De este estado de angustia sólo le

pueden consolar y distraer, en parte, la relación con Mme. von

Meck y una carrera como director de orquesta que le lleva por
toda Europa, pero siempre con la melancolía del recuerdo de su

país. En 1890, repentinamente, acaba su relación con Nadehzda

von Meck. Al año siguiente, después de esta ruptura, realiza una

gira triunfal por Estados Unidos, durante la cual inaugura en Nueva

York el Carnegie Hall.

Entusiasmado con la composición de la Sexta Sinfonía, "Patéti

ca», triunfador y honrado en todas partes y mejor de salud que

nunca, el cólera le sorprende y, en cinco días, le produce la muerte

en San Petersburgo, el 6 de noviembre de 1893.
Con lirismo, con pasión, no del todo definido, Chaikovsky es,

musicalmente, una cautivadora mezcla de músico ruso y músico

occidental (él mismo, no obstante, dijo: "Yo soy ruso, ruso, ruso

hasta la médulal-) y quizás también, como se ha dicho, el único

compositor ruso auténticamente romántico.

Sus seis Sinfonías le aseguraron el lugar de sinfonista ruso más

importante, al menos mientras no llegó Shostakovich, que tuvo

una dedicación al cultivo de la sinfonía no frecuente en aquellos
países. A pesar de no haber escrito tantas sinfonías como Shos

takovich, Chaikovsky debe considerarse el sinfonista ruso más

programado en Occidente, particularmente por sus Sinfonías
Cuarta, Quinta y Sexta, un auténtico «corpus" glorioso, una es

pecie de trilogía, aunque no sean demasiado cercanas en el tiempo.
La producción de Chaikovsky para el teatro tiene en Occidente

tres cimas destacadas: los ballets El lago de los cisnes, La bella

durmiente y Cascanueces, que quizás, hasta aquellas fechas, te
nían la música más bella y más importante que jamás se hubiese

escrito para ser danzada. En Rusia, no obstante, tan popular y
difundido como su producción para el ballet es su catálogo
operístico, con dos obras capitales: Yevgueni Onieguin y Piho

vaya Dama.

La primera representación de Pikovaya Dama tuvo lugar en el

Teatro Marinsky de San Petersburgo el 19 de diciembre de 1890,
con Nicolai Figner, Medea Figner, María Slavina, S. M. Alexan

drovna, Jakovlev y la dirección de Eduard F. Napravnik. Fuera



de Rusia, algunos de los estrenos más importantes de esta obra

tuvieron lugar en la Scala de Milán, con Corsi, D'Alberti y Zenatello

(906); en el Metropolitan de Nueva York, con Destinn, Meits

chek, Slezak y la dirección de Gustav Mahler (910); en Londres

(915), Buenos Aires (924), Zurich (940) y Berlín (948); en la

Ópera de Viena, con Hilde Konetzny, Ljuba Welitsch, Elisabeth

Hangen, Max Lorenz y la dirección de Joseph Krips (946) y en

el Covent Garden de Londres, con la dirección de Erich Kleiber

(950).
Pikovaya Dama llegó a este Gran Teatre del Liceu elIde di

ciembre de 1922, con Helena Ermolenko, Maria Davidoff, Elena
Sadoven, Stefan Bielina, Ivan Ivanzoff, Konstantin Kaidanoff y la

dirección de Serge Koussevitzky. Después, hasta alcanzar la ci

fra de 9 representaciones (última vez el 5 de junio de 1981), sólo
se ha vuelto a programar en dos temporadas: 1967-68, con Rad

mila Bakocevic, Mariana Radev, Liubomir Bodurov y la dirección

de Osear Danon, y, finalmente, en el Festival de Pro-Música de

1981, con la Compañía del Teatro Kírov de San Petersburgo (Larissa

Shevchenko, Irina Bogachiova, Alexei Stieblianko y la dirección

de Yuri Temirkánov).

Per
fer un tast

no cal perdre
l'estil

Rambla dels Estudis,115

Per menjar bé, bo i ràpid,



La Dame de fatidique.Lisa entre et Guerman ne la voit ni entend sa voix. Il
est obsédé par l'ignorance du secret des trois cartes.

Pique
ACTE I

Guerman est amoureux d'une éblouissante jeune filie, rnais elle

est noble et il ne peut pas envisager ses faveurs.En réalité il s'agit
de la fiancée du prince Yelestky, Lisa, petite filie de la Comtesse.

Celle-ci, dant le sumam est la Dame de Pique, fut dans sa jeunesse
un personnage du grand monde parisien, ou elle connut gràce
à sa passion pour Ie jeu, Ie secret des trois cartes, un secret qu'elle
ne peut pas révéler paree qu'on lui prédit sa mort sous les mains
de celui à qui elle le confierait. Guerman reste seul, profondé
ment impressionné par le récit de Tomski à propos de la Comtesse.

Dans sa chambre, Lisa reste seule après la visite de ses amies.

L'image mystérieuse de Guerman l'attíre avec une force

irrésistible.Soudain, il arrive paree que, ne pouvant plus maitri

ser ses sentiments, il veut manifester à Lisa son amour et sa dé

cision de se suicider. Lisa en reste émue et quand les deux sant

sur Ie point d'avouer leur amour réciproque, Ie rendez-vous est

interrompu par la Comtesse. Guerman se cache et se souvient de

I'existence du secret des trois cartes, et rennait en lui le désir de
connaissance. Il veut vivre, connaitre le secret et obtenir l'amour
de Lisa. Celle-ci lui avoue son amour.

ACTE III

Dans un pont sur le fleuve Neva, Guerman lit une lettre de Lisa.
En lui se produit la lutte entre la lucidité et la follie.Devant lui

apparait Ie spectre de la Comtesse ." Je suis venue contre ma

volonté, mais on m'a ordonné d'accornplír ta demande ... Souviens
tai ... Le trois ... Le sept ... Et l'as".

Quelque temps après, Lisa croit que Guerman est amoureux à

nouveau, mais celui-ci veut l'amener au casino, paree qu'il ra
cante que la Comtesse lui a rendu visite et lui a dévoilé le secret.

Lisa essaie de retenir Guerman, mais il la repousse et s'eloigne
en courant. Lisa se lance au fleuve Neva.

Guerman entre au casino et son aspect attire l'attention des gens.
Il s'approche de la table et dit:"Permetez-moi de parier".Tout le
monde s'en surprend.Les deux premières cartes, Ie trois et Ie sept,
gagnent. Au troisième tour Yelestky accèpte le défi de Guerman,
qui parie toute sa fortune à l'as,
mais dans ses mains n'apparait que la "dame de pique". Guerman
se suicide, mais avant sa mort, il a un moment de lucidité. Ses

pensées sant pour Lisa et il meurt avec son prénom dans ses lèvres.

ACTE II

Pendant un bai masqué, Yalestky essaie de calmer Lisa; entre

temps Guerman a reçu un mot ou la jeune filie lui accorde un

rendez-vous. La représentation de la pastorale "La sincérité de la

bergeronette" finit et Guerman continue obsédé par la mêrne idée.
Lisa lui donne les clés de chez elle et lui demande de la visiter Ie

lendemain quand la Comtesse sera absente. Guerman est troublé
et un pressentiment audacieux envahit son esprit. Il ira le jour
mêrne à la maison. Guerman s'introduit dans la chambre de la

Comtesse et ne peut pas écarter son regard du portrait de la viei
lie dame. On entend des pas et Guerman se cache. La Comtesse

arrive, et quelque temps après, Guerman apparaít devant elle.

Priée de lui avouer Ie secret des trois cartes, la dame n'arrive pas
à prononcer un seul mot. Guerman, hors de lui, sort le pistolet,
mais la Comtesse meurt en emportant à la tombe le secret



Pique
ACT I

Dame

Guerman is in love with a woman of noble birth who he can never

hope to win. In fact Lisa is the fiancés of Prince Yeletsky and the

Countess's niece. The Countess is known as the Queen of Spa
des. In her youth she was the toast of Paris and through her li

king for gambling she found out the secret of the three cards, a

secret that she can not reveal because she was told that she would

die at the hands of the person to who she passed it on. Guerman

is left alone, greatly impressed by Tomski's story about the

Countess.

In Lisa's room, her friends leave and she is alone. Guerman's

mysterious image attracts her with an irresestible force. He co

mes in because, unable to control his feelings, he wants to de

clare his love to Lisa and to tell her that he has decided to kill

himself. Lisa is moved and they are about to express their n1U

tual love when they are interrupted by the Countess. Guerman

hides and remembers the secret of the three cards which he wishes

to know. He wants to live, find out the secret and win Lisa's love.

She finally admits to him that she loves him.

ACT II

During a masked ball, Yeletsky tries to calm Lisa down while

Guerman has received a message from her arranging a meeting.
After the performance of the pastoral "The Faithful Shepherdess"
Guerman is haunted by the same idea. Lisa gives him the keys to

her house and asks him to visit her the next day when the Coun

tess is out. Guerman is excited and an audacious plan forms in

his mind. He will go to the house that same day.
Guerman goes into the Countess's bedroom and can not avoid

looking at the old lady's portrait. He hears footsteps and hides.

The Countess enters and shortly after Guerman appears before

her. He begs her to reveal the secret of the three cards and the

old lady is speechless with terror. Guerman, unable to control :

himself, takes out a gun but the old lady dies of fright and takes

the fateful secret to the grave with her. Lisa enters but Guerman

neither sees her nor hears her voice. His one obsession is that

he does not know the secret of the three cards.

®
ACT III

On a bridge over the River Neva, Guerman reads a letter from
Lisa. The first signs of sanity are fighting his madness within him.
The ghost of the Countess appears before him. "I have come against
my will but I was told to grant your request. .. Remember ... The

three, the seven, the ace". A short while after Lisa awaits Guer
man. When he returns, she expresses her love to him. Lisa thinks
that Guerman loves her again but he wants to take her to the casino
because he says the Countess has visited him and has told him
the secret. Lisa tries to restrain him but he rejects her and rushes
off. Lisa throws herself into the River Neva.

Guerman enters the casino and his appearance attracts everybody's
attention. He approaches the table and says "Let me bet." They
are all astonished. The first two cards, the three and the seven,
win. The third time Yeletsky accepts the challenge made by
Guerman who wagers all his fortune on the ace. But, instead of
the ace, the Queen of Spades appears in his hands. Guerman kills
himself but before he dies he has a moment of lucidity. His thoughts
are for Lisa and he dies with her name on his lips.



Discografia
La present discografia només inclou una selecció de les versions

íntegres. Els personatges són esmentats en l'ordre següent: Lisa,
Comtessa, Polina, Guerman, Tomski i Ieletski. A continuació

l'orquestra, el cori el director.

1952 - ULTRAPHONE

Dezinskaia, Zlatogorova, Maksakova, Txaneiev, Norkov, Baturin.
Bolshoi de Moscou. Dir.: Samuel Samossud.

1954 - URANIA

Elisabeth Grümmer, Margarete Klose, Rudolf Schock, Heinz
Hermann Nissen, Jaro Prohaska. Òpera de Berlín. Dir.: Arthur

Rother.

1955 - DECCA, GOS 568-70
Valerie Heibalova, Melanie Bugarinóvic, Biserka Cvejic, Alexan
der Marinkovic, Iovan Gligor, Dusan Popovic. Òpera de Belgrad,
Cor de l'exèrcit iugoslau. Dir.: Kresimir Baranovic.

1959 - MELODIA, S. 01322/27
Eugenia Smolenskaia, Verbitskaia, Veronica Borisenko, Georgi
Nelepp, Pavel Lisitsian, Ivanov. Bolshoi de Moscou. Dir.: Alexandr

Melik-Pashaiev.

1966 - LE CHANT DU MONDE, S. 01451/58
Tamara Milashkina, Valentina Levko, Irina Arkhipova, Surab

Anzshaparidze, Mikhail Kiselev, Iuri Mazourok. Bolshoi de Mos

cou. Dir.: Boris Khaikin.

1975 - PHILIPS, 3 CD, 420 375-2
Tamara Milashkina, Valentina Levko, Galina Borisova, Vladimir

Atlantov, Vladimir Valaitis, Andrei Fedoseiev. Bolshoi de Moscou.

Dir.: Mark Ermler.

1977 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2740 176
Galina Vishnevskaia, Regina Resnik, Hanna Schwarz, Peter Gu
galoff, Dan Iordachescu, Bernd Weikl. Nacional de França, Cor
Txaikovski. Dir.: Mstislav Rostropovitx.

1988 - SONNY CLASSICAL, 3 CD, S3K 45720
Stefka Evstatieva, Penka Dilova, Stefania Tocziska, Wieslaw

Ochman, Ivan Konsulov, Iuri Mazourok. Festival de Sòfia, Nacional
de Bulgària. Dir.: Emil Txakarov.

Argument, biografies i discografia: Pau Nadal
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N o t e s importants

En atenció als artistes i al públic en general, s'exigeix l'adequada
correcció en el vestir (senyors: americana i corbata), i es prega
la màxima puntualitat: no es permetrà l'entrada a la sala un cop
començada la representació, ni verificar enregistraments, fotogra
fies 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

minusvàlids. Tel. 318 91 22.

Portada:

Oleguer Junyent (1876-1956): Maqueta per a l'escenografia de

Tannbàuser, de Richard Wagner. Acte primer: el Venusberg. Gran
Teatre del Liceu, 1908. (Centre d'Investigació, Documentació i

Difusió de l'Institut del Teatre de Barcelona)

Edició i publicitat: ___Art.Coj2ooo

Disseny: Carmelo Hernando
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Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

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.

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS l PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA
BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL
GRUPO TORRAS

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
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, CoLlaboradores o Coopera
dores, entenem que la societat catalana d'avui no pot
desentendre's de la so11 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.

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM
SEAT

Col.laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

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 coLlectiva. Deixar ara
el futur del Liceu a l'exclusiva responsabilitat de les ins
titucions públiques equivaldria a una mena de deserció.

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.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.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

el. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona
Telèfon 318 91 22



Recital S i m o n E s t e s

Pròximes funcions

R a i na

Recital
Kabaivanska

Piano: Leone Magiera
Obres de Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Jules Massenet,

Giovanni Battista Pergolesi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini,
Anton Rubinstein, Francesco Paolo Tosti i Giuseppe Verdi

Dilluns, 20 de gener, 21 h., funció núm. 53, torn A

The

(La

Duenna

Dueña)
Robert Gerhard

Felicity Palmer, Sharon Cooper, Ann Mason, Begoña Alberdi,
Dionisia Perkidis, Richard van Allan, Anthony Michaels
Moore, David Rendall, Robin Leggate, Enrique Baquerizo,

Antoni Comas, Adrià del Castillo, Alfredo Heilbron
Director d'orquestra
Director d'escena

Escenografia i vestuari

Coreògraf
Co-producció

Antoni Ros Marbà

José Carlos Plaza

Pedro Moreno

Goyo Montero

Teatro Lírico Nacional

La Zarzuela, Madrid
Gran Teatre del Liceu (1992)

Amb sobretítulat

Funció de Gala

Dilluns, 10 de febrer, 21 h., funció núm. 58, torn E

Dimecres, 12 de febrer, 21h, funció núm. 59, torn D

Divendres, 14 de febrer, 21h, funció núm. 60, torn C

Diumenge, 16 de febrer, 17h, funció núm. 61, torn T

Dimarts, 18 de febrer, 21h, funció núm. 62, torn A

Dijous, 20 de febrer, 21h, funció núm. 64, torn B

Piano: Veronica Scully
Obres de Johannes Brahms, Aaron Copland, Wolfgang A. Mozart i

espirituals negres

Dimecres, 19 de febrer, 21 h., funció núm. 63, torn D


