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Josep Pons és el director musical del Gran Teatre del Liceu.
Nascut a Puig-reig, es va formar a l’Escolania de
Montserrat. Ha estat director titular i artístic de l’Orquesta
y Coro Nacionales de España (2003-2012) –actualment
n’és director honorari– i de l’Orquesta Ciudad de
Granada (1994-2004). Fou fundador i director artístic de
l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure (1985-1997) i de la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya (1993-2001). El
1999 va rebre el Premio Nacional de Música. Col·labora
habitualment amb les orquestres de París, Nacional de
Dinamarca, Suisse Romande, Staatskapelle de Dresden,
Gewandhaus de Leipzig, BBC de Londres, Nacional de
França, Deutsche Kammerphilharmonie i filharmòniques
de Radio France, Tòquio, Rotterdam i Estocolm, entre
d’altres. Ha gravat més d’una vintena de títols per a
Harmonia Mundi France i una desena per a Deutsche
Grammophon.
Va debutar al Liceu el 1993, on ha dirigit molts títols, els
més recents: Das Rheingold (2012-13) i L’Atlàntida aquesta
temporada.

Liceu al Palau

Cançons
Till Eulenspiegel
Mort i transﬁguració

© Peter Warren

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
es va crear el 1847, tot esdevenint la primera orquestra
simfònica de l’Estat espanyol.
Durant els seus més de 160 anys d’història ha estat
dirigida per Giovanni Bottesini, Arturo Toscanini, Richard
Strauss, Pietro Mascagni, Joan Lamote de Grignon, Bruno
Walter, Otto Klemperer, Fritz Reiner, Serge Kussevitzki,
Max von Schillings, Pau Casals, Albert Coates, Ottorino
Respighi, Felix Weingartner, Hans Knappertsbusch, Igor
Stravinsky, Antal Dorati, Manuel de Falla, Aleksandr
Glazunov, Erich Kleiber, Clemens Krauss, Hans
Swarowsky, Eduard Toldrà, Vittorio Gui, André Cluytens,
Gianandrea Gavazzeni, Rudolf Kempe, János Kulka,
Antoni Ros-Marbà, Václav Neumann, Peter Schneider,
Gerd Albrecht, Jesús López Cobos, Riccardo Muti,
Andrew Davis i Fabio Luisi, entre d’altres.
El seu primer director titular fou Marià Obiols, nomenat
en aquest càrrec el 1847. Després de l’última reconstrucció
del Teatre, n’han estat directors musicals Bertrand de Billy
(1999-2003), Sebastian Weigle (2004-2008) i Michael
Boder (2008-2012). Des del setembre de 2012 Josep Pons
n’és el director titular.
Ha acompanyat les veus més importants dels darrers
dos-cents anys i ha estat protagonista de l’estrena a l’Estat
espanyol de la majoria dels títols del repertori operístic: tota
l’obra de Verdi, Wagner i Mozart, així com el gran repertori
del segle XIX i també del segle XX.

Amb la col·laboració de:

DiSSABTE, 15.02.14, 20.30 h

Sala de Concerts
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Sarah Connolly, mezzosoprano
Josep Pons, director
En col·laboració amb:

Amb la col·laboració especial de

i

Catalunya Música i Ràdio Clàssica enregistren aquest concert.

Programa

Sarah Connolly, mezzosoprano

I

Nascuda al comtat de Durham (Anglaterra), Sarah Connolly va estudiar
piano i cant al Royal College of Music, del qual és membre. El 2010 va
ser nominada com a Comanador de l’Orde de l’Imperi Britànic, en la
llista d’honor d’Any Nou, i el 2012 va rebre el premi de cant de la Royal
Philharmonic Society.
Aquesta temporada 2013-14 ha interpretat els papers protagonistes
d’Agripina de Händel (Gran Teatre del Liceu) i d’Ariodante, també de Händel
(Festival d’Ais de Provença), així com el rol d’Octavian (El cavaller de la
rosa d’Strauss) en concert, amb la London Symphony i Mark Elder i amb
la National Symphony de Washington i Christoph Eschenbach. Les seves
aparicions en concert inclouen la Segona de Mahler (Boston Symphony i
Christoph von Dohnányi), The Dream of Gerontius d’Elgar (BBC Symphony
i Sir Andrew Davies) i Elijah de Mendelssohn (Filharmònica de La Scala i
Daniel Harding).
El seu repertori operístic comprèn des de Monteverdi, Purcell i Händel
fins a Berlioz, Wagner, Strauss i Britten, que ha interpretrat en teatres
i festivals de gran prestigi, com el Covent Garden de Londres, English
National Opera, Welsh National Opera, La Scala de Milà, Metropolitan de
Nova York, òperes de París i Munic, Maggio Musicale Fiorentino, Festival
de Glyndebourne, etc.
Ha ofert recitals a Londres i Nova York i als festivals d’Aldeburgh,
Cheltenham i Edimburg, com també a Lucerna, Salzburg, Tanglewood i els
PROM de la BBC (on l’any 2009 va ser una solista convidada memorable
a The Last Night). Ha actuat en concert amb la Boston Symphony,
Filharmònica de Berlín, London Philharmonic, Gewandhaus de Leipzig,
Orchestre des Champs Elysées, Royal Concertgebouw, etc., sota la direcció
de Sir Colin Davis, Simon Rattle, Riccardo Chailly, Philippe Herreweghe o
Vladimir Jurowski, entre molts d’altres, i ha estrenat obres de Mark-Anthony
Turnage, Jonathan Harvey i Sir John Taverner.
Té una extensa discografia, que inclou Dido & Aeneas, Des Knaben
Wunderhorn de Mahler (Orchestre des Champs Elysées i Ph. Herreweghe,
distingit amb un Premi Edison), el rol de Brangània en Tristany i Isolda de
Wagner (amb la London Philharmonic i V. Jurowski), Sea Pictures d’Elgar
(nominada per a un Grammy), etc. Els seus personatges en DVD inclouen
Giulio Cesare, Nerone, Clairon i Dido de Purcell. El seu enregistrament
d’àries de Händel, amb The Sixteen i Harry Christophers, ha estat qualificat
com “el paradigma de la seducció”.

Richard Strauss (1864-1949)
Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28
Gustav Mahler (1860-1911)
Sis cançons de Des Knaben Wunderhorn
Verlorene Mühe
Das irdische Leben
Wo die schönen Trompeten blasen
Rheinlegenchen
Wer hat dies Liedlein erdacht?
Urlicht

16’
24’

II
Joan Manén (1883-1971)
Festivitat, op. A-49

13’

Richard Strauss
Tod und Verklärung, op. 24 (Mort i transfiguració)

24’

Comentari del programa
Conegut tant per la seva producció operística com simfònica, la música de Richard Strauss (18641949) –de qui se celebra enguany el 150è aniversari del naixement– captiva per expressivitat, melodisme
i modernitat. Un format característic de la seva producció va ser el poema simfònic, forma musical que
s’inspira en un text o una idea literària (programa) i que va adoptar en detriment de la simfonia clàssica.
Aquest vespre el concert s’obrirà i es tancarà amb dos dels exemples straussians més representatius d’aquest
gènere, Till Eulenspiegel lustige Streiche, op. 28 (Les divertides trapelleries d’en Till Eulespiegel, 1895) i Tod
und Verklärung, op. 24 (Mort i transfiguració, 1889).
De gran factura orquestral, ambiciosa plantilla i cercant un so luxós, en Till s’inspira en les històries
d’un personatge del folklore germànic que es riu de les convencions socials, però que acaba fatal: penjat a
la forca. La partitura presenta moltes indicacions literàries i està plena de motius temàtics que expliquen
musicalment el programa que planteja el compositor. El caràcter alegre de Till no té res a veure amb
el que Strauss planteja al poema simfònic que acomiada el programa, Mort i transfiguració, amb un
programa que revisa els últims moments d’un malalt que repassa la seva vida, que mor i que finalment pot
descansar en pau.
El lied simfònic va ser una altra de les especialitats d’Strauss i el seu directe antecessor en aquest
gènere es deia Gustav Mahler (1860-1911), de qui s’interpretaran sis cançons creades inspirant-se en
poemes recopilats al llibre Des Knaben Wunderhorn (El corn meravellós del noi). Algunes de les melodies
mahlerianes d’aquestes cançons es troben aplicades a altres de les seves peces, com les seves simfonies:
n’és un exemple paradigmàtic l’últim lied que s’escoltarà avui, Urlicht (Llum primordial), el qual Mahler
va incorporar íntegrament, i com a moviment autònom, en la seva Simfonia núm. 2, “Auferstehung”
(Resurrecció, 1895).
Contemporani de Mahler i de Richard Strauss va ser el prolífic compositor, violinista i nen prodigi
català Joan Manén (1883-1971), de qui avui s’ha programat Festivitat, op. A-49 (1959), un poema
simfònic amb aspiracions straussianes. Es tracta d’un petit concert per a violí i orquestra “que evoca una
commemoració”, segons l’autor, obra amb què va guanyar un concurs de composició convocat pel Liceu
amb motiu del seu centenari i que llavors va titular amb el nom d’Obertura Inauguració.
Pablo Meléndez-Haddad, periodista i crític musical

Proper concert

Don Juan i Don Quixote
La primera obra mestra d’Strauss
DiSSABTE, 26.03.14, 20.30 h

Cristoforo Pestalozzi, violoncel
Paul Cortese, viola
Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu
Josep Pons, director

Troba’ns a

www.palaumusica.cat

Textos

Das irdische Leben		La vida terrenal

Gustav Mahler
Poemes del recull “Des Knaben Wunderhorn”
de Jochim von Arnim i Clemens Brentano
Traducció: Manuel Capdevila i Font

“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”
“Warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir ernten geschwind!”

“Mare, ai mare, tinc gana!
Dóna’m pa, o em moriré!”
“Espera, fill estimat,
demà anirem aviat a sembrar.”

Verlorene Mühe

Esforç inútil

Und als das Korn gesät war,
Rief das Kind noch immerdar:

I quan el blat fou sembrat,
tornà a cridar l’infant:

“Büble, wir wollen ausse gehe,
Wollen unsre Lämmer besehe,
Komm, liebs Büberle,
Komm, ich bitt.”
“Närrisches Dinterle,
Ich geh dir holt nit.”

“Ep, noiet, vols que sortim junts?
vols que anem a veure els nostres bens?
Vine, noiet estimat,
vine, t’ho prego!”
“Noia guillada,
deixa’m tranquil!”

“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”
“Warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir ernten geschwind.”

“Mare, ai mare, tinc gana!
Dóna’m pa, o em moriré!”
“Espera, fill estimat,
demà anirem aviat a segar.”

“Willst vielleicht ä bissel nasche,
Hol dir was aus meiner Tasche,
Hol, liebs Büberle,
Hol, ich bitt.”
“Närrisches Dinterle,
Ich nasch dir holt nit.”

“Vols potser menjar una mica?
Agafa’n del meu cistell,
agafa’n, noiet estimat,
agafa’n, t’ho prego.”
“Noia guillada,
no tinc gana.”

Und als das Korn geerntet war,
Rief das Kind noch immerdar:

I quan el blat fou segat,
tornà a cridar l’infant:

“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”
“Warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir dreschen geschwind!”

“Mare, ai mare, tinc gana!
Dóna’m pa, o em moriré!”
“Espera, fill estimat,
demà anirem aviat a trillar.”

“Tut vielleicht der Dust dich plage,
Komm, will dich zum Brunne trage,
Trink, liebs Büberle,
Trink, ich bitt.”
“Närrisches Dinterle,
“Es dürst mich holt nit.”

“Potser és que tens set?
Vine, t’acompanyaré a la font,
beu, noiet estimat,
beu, t’ho prego.”
“Noia guillada,
no tinc gens de set.”

Und als das Korn gedroschen war,
Rief das Kind noch immerdar:

I quan el blat fou trillat,
tornà a cridar l’infant:

“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”
“Warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir backen geschwind!”

“Mare, ai mare, tinc gana!
Dóna’m pa, o em moriré!”
“Espera, fill estimat,
Demà courem aviat el pa!’

“Tut vielleicht der Schlaf dich drücke,
Schlaf, ich jag dir fort die Mücke,
Schlaf, liebs Büberle,
Schalf, ich bitt.”
“Närrisches Dinterle,
Mich schläfert’s holt nit.”

“Potser et venç la son?
Dorm, jo t’espantaré les mosques,
dorm, noiet estimat,
dorm, t’ho prego.”
“Noia guillada,
no en tinc pas de son!”

Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr!

I quan el pa va ser cuit,
l’infant jeia mort en el seu llit.

“Gelt, ich soll mein Herz dir schenke,
Immer willst an mich gedenke;
Nimms, lieb Büberle,
Nimms, ich bitt!”
“Närrisches Dinterle,
Ich mag es holt nit.”

“Ja sé, et regalaré el meu cor!
Així sempre pensaràs en mi!
Pren-lo, noiet estimat,
pren-lo, t’ho prego!”
“Noia guillada,
no m’agrades gens!”

(Lied per a veu i piano o orquestra, febrer de 1892)

(Lied, entre l’abril de 1892 i l’estiu de 1893)
Wo die schönen Trompeten blasen

On sonen les belles trompetes

Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
Der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerliesbte dein,
Steh auf und laß mich zu dir ein!

Qui hi ha a fora, que ha trucat a la porta
i m’ha despertat tan dolçament?
És l’estimat del teu cor,
lleva’t i deixa’m entrar!

Was soll ich hier nun länger stehn?
Ich seh die Morgenröt aufgehn,
Die Morgenröt, zwei helle Stern.
Bei meinem Schatz wär ich da gern,
Bei meinem Herzallerlieble.

Per què m’haig d’esperar més aquí?
Veig com arriba l’aurora rogent,
l’aurora rogent i dos brillants estels.
Que feliç seria amb l’estimada,
amb l’estimada del meu cor!

Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein;
Sie heißt ihn auch willkommen sein:
Willkommen, lieber Knabe mein,

La noia s’aixecà i el féu entrar,
i li donà la benvinguda:
Benvingut, noi estimat,

Wie lang hast du gestanden!
Sie reicht ihm auch die schneeweise Hand.
Von ferne sang die Nachtigall;
Das Mädchen fing zu weinen an.

has trigat tant de temps!
I li donà la mà, blanca com la neu;
el rossinyol cantà en la llunyania,
i la noia començà a plorar.

Ach weine nicht, du Liebste mein,
Aufs Jahr wirst du mein eigen sein.
Mein eigen sollst du werden gewiß,
Wie’s keine sonst auf Erden ist!
O Lieb in grünen Erden.

Ah, no ploris, estimada,
abans d’un any estaràs amb mi.
Segur que seràs meva,
no n’hi d’altra en tota la verda terra!
Oh, estimada, en tota la verda terra!

Ich zieh in Krieg auf grüne Heid,
Die grüne Heide, die ist so weit.
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
Da ist mein Haus, von grünem Rasen.

Ara me’n vaig a la guerra, cap als verds prats,
uns prats verds que estan molt lluny.
Allà on sonen les belles trompetes,
allà serà la meva casa, d’herba verda.

(Lied per a veu i piano o orquestra, juliol de 1898)
Rheinlegendchen

Petita llegenda del Rhin

Bald gras ich am Neckar,
Bald gras ich am Rhein,
Bald hab ich ein Schätzel,
Bald bin ich allein.

Aviat segaré prop del Neckar,
aviat segaré prop del Rhin,
aviat tindré una estimada,
aviat em quedaré sol.

Was hilft mir das Grasen,
Wann die Sichel nicht schneidt,
Was hilft mir ein Schätzel,
Wenn’s bei mir nicht bleibt.

De què em servirà segar,
si la falç no talla?
De què em servirà una estimada,
si no resta amb mi?

So soll ich dann grasen
Am Neckar, am Rhein,
So werf ich mein goldiges
Ringlein hinein.

Si haig de segar,
en el Neckar o en el Rhin,
llavors hi tiraré
el meu anellet daurat.

Es fließet im Neckar,
Und fließet im Rhein,
Soll schwimmen hinunter
Ins tiefe Meer’ nein.

Se l’emporti el Neckar
o se l’emporti el Rhin,
se l’emportaran cap avall,
cap al fons del mar.

Und schwimmt es, das Ringlein,
So frißt es ein Fisch,
Das Fischlein soll kommen
Aufs Königs sein Tisch.

I mentre l’anellet neda,
se’l menjarà un peix.
I aquest peix arribarà
al plat del rei.

Der König tät fragen,
Wems Ringlein soll sein?
Da tät mein Schatz sagen,
Das Ringlein ghört mein.

I el rei preguntarà:
De qui deu ser aquest anellet?
I dirà la meva estimada:
Aquest anellet és meu.

Mein Schätzlein tät springen
Bergauf und bergein,
Tat mir wiedrum bringen

La meva estimada anirà saltant
munt i avall per les muntanyes,
per tornar-me a donar

Das Goldringlein fein.
Kannst grasen am Neckar,
Kannst grasen am Rhein,
Wirf du mir immer
Dein Ringlein hinein.

el bell anellet daurat.
Ja pots segar prop del Neckar,
ja pots segar prop del Rhin,
però no deixis de tirar-hi
el teu anellet daurat!
(Lied per a veu i piano o orquestra, agost de 1893)

Wer hat dies Liedlein erdacht?

Qui ha compost aquesta cançoneta?

Dort oben am Berg in den hohen Haus,
Da gucket ein fein’s, leib’s Mädel heraus.
Es ist nicht dort daheime!
Es ist des Wirts sein Töchterlein!
Es wohnet auf grüner Heide!

En una casa allà dalt de la muntanya,
una encisadora noia mira cap avall.
No és a casa seva!
És la filla de l’hostaler,
i viu en la verda prada!

Mein Herzle ist wund!
Komm, Schätzle, mach’s g’sund!
Dein’ schwarzbraune Äuglein,
Die haben mich verwund’t!
Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund,
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.

El meu cor està ferit!
Vine, tresor, i guareix-lo!
Els teus ulls bruns i obscurs
m’han ferit!
La teva boca rosada
guareix els cors,
fa sensats els joves,
ressuscita els morts
i guareix els malalts.

Wer hat den das schöne Liedlein erdacht?
Es haben’s drei Gäns’ übers Wasser gebracht.
Zwei graue und eine weiße!
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen! Ja.

Qui ha compost aquesta bella cançoneta?
L’han portada pel riu tres ànecs,
dos de grisos i un de blanc.
I el que no sàpiga cantar la cançoneta,
que la xiuli! Sí.

(Lied per a veu i piano o orquestra, febrer de 1892)
Urlicht

Llum primigènia

O Röschen rot,
Der Mensch liegt in größter Not,
Der Mensch liegt in größter Pein,
Je lieber möcht ich im Himmel sein.
Da kam ich auf einen breiten Weg,
Da kam ein Engelein und wollt mich abweisen,
Ach nein, ich ließ mich nicht abweisen.
Ich bin von Gott, ich will wieder zu Gott,
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben.

Oh, petita rosa vermella!
L’home es troba en la misèria més gran!
L’home es troba en la pena més profunda!
M’agradaria molt estar en el cel.
He recorregut un llarg camí,
i ara un àngel em vol rebutjar;
ah, no, no em deixaré rebutjar!
Jo vinc de Déu i vull tornar a Déu,
el bon Déu m’il·luminarà,
m’il·luminarà fins a la benaurada vida eterna.

(Lied per a veu i piano o orquestra, 1892)
(Quart moviment de la Segona Simfonia, per a contralt i orquestra, 1903-04)

