
OPERES I ORATORIS
PER1 (1561-1633)
Euridice (Sol., Cor Polifònic de Milà,
1 Solisti di Milano, d. Ephrikian, àlbum
2 Ips., TELEF., 6.35014. 1-2). El matri-
moni d’Enric IV de França amb Maria 
de Mèclici va ser festejat amb uns 
importantíssims esdeveniments musi-

"v,r~ cals: una cantata d’Emilio De'Cavalieri, 
un ballet de Giulio Caccini i també una 
obra escènica de Jacopo Peri amb apor-
tacions de Caccini en algunes àries. 
Aquesta darrera obra, «tragèdia» com 
se la designà, fou estrenada el 6 d'oc- 
tubre de 1600 al Palazzo Pitti. Una data 
que s’ha volgut considerar com la del 
naixement de l’òpera, del melodrama 
modern. Hi trobem tota la contribució 
de la Camerata Fiorentina, aquell 
grup de literats i de músics redesco- 
bridors de la tragèdia grega, que musi-
calment aporten les condicions deci-
sives per a l'adveniment del barroc. 
L'obra que presentem és de primerís- 
sima importància musical i històrica, 
i l’enregistrament, datat de 1962, és 
fet amb una rara perfecció. Recoma-
nem vivament aquesta mostra de la 
millor música fiorentina per a la delec-
tació d’aquells qui la coneixen i per-
què, els qui no, puguin gustar una 
música pura, reduïda a l'essencial. Cal 
felicitar la casa editora per l'esdeve-
niment.

HÀNDEL (1685-1759)
El Messias (Sol. Ameling, Reynolds, 
Langirdge, Howell, Cor i Acadèmia 
de St. Martin, d. Marriner, àlb. 3 Ips., 
DECCA, D 18 D, 1-3). Davis, Leppard, 
Mackerras, i més lluny Sir Adrian 
Boult, han estat els grans intèrprets 
del Messias (vegeu «S. d'O.», gener 
1976). Faltava a la llista un altre con-
junt anglès, el de Marriner, amb l’en-
registrament de 1976. En l’espera d'una 
versió moderna, aquestes són les prin-
cipals grans interpretacions existents. 
A la present, hem de remarcar la be-
llesa extraordinària dels cors, lleugers, 
ben articulats i rics en colorit. Els 
solistes són potser desiguals, i els 
«tempi», lleugers i ràpids. La vivacitat 
hi està per damunt de la vida. Però, 
malgrat aquests detalls, la versió és 

. de les de primeríssima fila. — Jephtha 
(Sol. Gale, Linos, Hollweg, Esswood, 
Thomaschke, Concentus Musicus de 
Viena, d. Harnoncourt, àlbum 4 Ips., 
TELEF., 6. 35499, 1-4). Aquesta és una 
de les més grans produccions del mú-
sic germano-britànic. La versió prece-
dent era la de Somary (vegeu «S. d’O.», 
maig 1978). Ací hi ha notables diferèn-
cies, com ara l’ús d'instruments origi-
nals i sobretot un equilibri entre la 
part vocal i la instrumental. Aquesta 
moderació dóna tota la seva dimensió 
als solistes, no com a vedettes del 
bel canto sinó com a intèrprets d'un 
drama. Somary els accentuava fins a 
la virtuositat. Ací hi ha més elegància 
I colorit. D’altra banda, Harnoncourt 
dóna en aquest enregistrament una de 
les seves millors interpretacions bar-
roques, en saber aliar la tradició amb 
la modernitat. Rarament trobem un ni-
vell tan elevat al llarg de tota una 
obra.

DONIZETTI (1797-1848)
Don Pasquale (Sol. Sills, Gramm, Kraus, 
Titus, Cor Ambrosià, 0. S. de Lon-
dres, d. Caldwell, àlb. 2 Ips., EMI, 
10 C 167-003372-73). Una obra situada 
entre l’òpera buffa rossiniana i l’òpera 
romàntica de la segona meitat del se-
gle dinou, i que malgrat l’aparença de 
comedieta intranscendent conté verita-
bles joiells musicals. La trama interna 
demana un quartet vocal amb una tèc-
nica molt sòlida de la coloratura i una 
gran capacitat en els actors, cosa ple-
nament realitzada, sobretot per Alfredo 
Kraus, el tenor canari-català. La direc-
ció de la senyora Caldwell, la primera 
que fa en enregistrament, és alhora 
viva i dolça, com correspon a una 
dona intel·ligent i artista.

VERDI (1813-1901)
Un Ballo in Maschera (Sol. Caballé, 
Carreras, Payne, Wlxell, Cor i O. del 
Covent Garden, d. C. Davis, àlb. 3 Ips., 
PHILIPS, 6769 020). Sense arribar al 
dramatisme de la versió de Muti (ve-
geu «S. d’O.», juny 1976), aquesta in-
terpretació té el sentit clar de l'espai 
sonor, el privilegi d’un lirisme excep-
cional i un equilibri que diríem fas-
tuós. Dels solistes, el gran triomfador 
és Carreras, malgrat que la Caballé 
figuri al repertori i per bé que potser 
en altres moments hi és amb més 
perfecció tímbrica.

BIZET (1838-1875)
Carmen (Sol. V. de los Angeles, Ged- 
da, Blanc, Micheau, C. i O. de la Ràdio 
Francesa, d. Beecham, àlb. 3 Ips., EMl, 
10 C 165-010 680-2). Tot i ser un enre-
gistrament de 1959, aquesta versió es 
manté incontestablement al primer lloc 
de les que hi ha fetes. Victòria de los 
Angeles hi troba l'estil exacte, i els 
altres intèrprets aconsegueixen també 
uns resultats remarcables. Però qui 
porta l’obra al seu màxim nivell és 
Sir Thomas Beecham, amb la seva cla-
redat i la seva elegància. És un encert 
de la casa editora la publicació d’a-
quest enregistrament memorable.

MASSENET (1842-1912)
Werther (Sol. Kraus, Troyanos, O. F. de 
Londres, d. Plasson, àlb. 3 Ips., EMl, 
10 C 167-003 704-6). També aquesta òpe-
ra és un èxit col·lectiu. Sense voler-ne 
deduir cap connotació pejorativa, di-
ríem que aquesta és una versió «retro», 
és a dir, una versió tal com hauria 
estat feta en el temps de l’estrena. 
Una gran creació que, posats a con-
cretar, diríem que deu l’èxit a Alfredo 
Kraus, en un paper per al qual sembla 
ja predestinat per la seva mestra bar-
celonina de cant, Conchita Velàzquez.

PUCCINI (1858-1924)
La Bohème (Sol. Scotto, Kraus, Milnes, 
Cor Ambrosià, Nat. Philharmonic O., 
d. Levine, àlb. 2 Ips., EMl, 10 C 167- 
003 807-8). Aquesta obra representa un 
pas endavant en la maduració estilís-
tica de Puccini. Conservant la frescor 
de sempre, l’A. hi afirma el dret de 
dramatitzar la vida quotidiana i el 
de tractar els problemes aparentment 
més simples pel cantó profundament 
tràgic de l'existència. «Verismo» i 
«bonhomie» s’hi combinen per mitjà 
d’unes melodies en les quals la mitja 
veu ha de dir més que no pas cantar. 
Madama Butterfly (Sol. V. de los An-
geles, Bjòrling, Pirazzini, Sereni, Cor 
i O. de l’òpera de Roma, d. Santini, 
àlbum 3 Ips., EMl, 10 C 165-000 183-85). 
Una obra de les més populars, tant 
per l'argument com per la música I 
com pel personatge principal. La com-
petència discogràfica aquí és forta: 
Karajan amb la Freni i Pavorotti, o el 

mateix mestre amb la Callas i Gedda, 
o bé Maazel amb la Scotto i Domingo, 
i, encara, Gatto amb la Caballé i Martí. 
No obstant això, la que presentem, 
ja molt antiga, no solament hi com-
peteix sinó que supera àmpliament al-
gunes d'aquestes versions més recents. 
I és que, quan una artista com Vic-
tòria de los Angeles es troba en ple-
nitud de facultats, fa sempre una obra 
mestra, i aquest és ací el cas.

LEONCAVALLO (1858-1919),
MASCAGNI (1863-1945)
I Pagliacci; Cavalleria Rusticana (so-
listes Caballé, Scotto, Carreras, Manu- 
guerra, Nurmela, Benelli, Hamari, Var- 
nay, Ambrosian Opera Chorus, O. Phil- 
harmonia, d. Muti, àlb. 3 Ips., EMl, 
10 C 167-003 800-2). El díptic tradicional 
es repeteix també ací per necessitats 
discogràfiques i semblances musicolò- 
giques, ja que ambdues òperes repre-
senten el punt culminant del verisme 
italià. Riccardi Muti aconsegueix en 
cada cas, com Karajan, Patané i, a 
un nivell inferior, Veneziani (vegeu 
«S. d’O.», maig 1975), la perfecta ar-
ticulació del nervi realista de l’obra 
amb les subtileses que s’hi amaguen 
en segon terme, però que són capitals 
per a comprendre’n la bellesa total.

ESTRENES
DE NOVEMBRE DE 1980

Dins la segona Campanya de 
Teatre de la Caixa, vam poder 
veure al Teatre Regina: Alma�
nac intermitent (11-XI), de Jo�
sep Ramon Bach, per l’Aula de 
Teatre de l’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell. L’obra, com�
posta de quinze quadres curts, 
sense cap relació els uns amb 
els altres, és un intent de tea�
tre surrealista bastit sobre els
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textos del poeta sabadellenc. 
La casa d'os (14-XI), de Rolland 
Dubillard, pel grup La Gàbia de 
Vic; un espectacle molt inte�
ressant i ben resolt a partir 
d'un text difícil. Tot esperant 
l'esquerrà (18-X1), de Clifford 
Odets, pel Grup La Persiana. 
imatges, un espectacle per a 
Anais Nin (21-XI), d’Eduard Del�
gado: hom ens hi presenta 
Anaïs Nin, l’escriptora nord- 
americana d’origen català. L'au�
tor no vol aprofundir en el per�
sonatge; només presentar uns 
moments que van influir de ma�
nera directa o indirecta en la 
seva obra. Els actors alternen 
facció dalt de l’escenari amb 
l’enregistrament en vídeo d'una 
entrevista hipotètica amb l'es�
criptora. Yes, peut-être (25-X1), 
de Marguerite Duras, pel Grup 
de l'Ocàs: un espectacle de 
curta duració, ambientat en un 
desert atòmic i futur, on es rei�
vindica la paraula per a po�
der crear el demà i recrear el 
passat. El mal de la joventut 
(28-XI), de Ferdinand Bruckner 
(pseudònim de Theodor Tag- 
ger), on ens és presentada la 
joventut vienesa d’entre guerres 
que amb la seva actitud ajuda�
rà, de manera conscient o in�
conscient, el nazisme hitlerià.

Dins el cicle de Teatre per a 
nois i noies de «Cavall Fort», 
el mes de novembre proppas�
sat s'estrenà al Romea En Sergi 
i la màquina del temps (23-XI), 
d’Ignasi Roda i Fàbregas, i N’Es- 
pardenyeta i el rei (30-XI), una 
bona adaptació de la rondalla 
mallorquina N'Espardenyeta de 
Jordi des Racó (pseudònim de 
mossèn Antoni M. Alcover), 
que ha donat un espectacle 
molt divertit a càrrec del grup 
la Cucorba de Muro (Mallorca).

A Terrassa, el grup teatral El 
Globus va estrenar El barber 
de Sevilla (29-XI), de Caron de 
Beaumarchais: una bona realit�
zació, força divertida, d’una 
obra que sovint és més recor�
dada per l’adaptació operística 
que en féu Rossini que no pas 
com a peça teatral.
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