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Erika Grimaldi, soprano
Violeta Urmana, mezzosoprano
Saimir Pirgu, tenor
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Cor Jove de l’Orfeó Català (Esteve Nabona, director)
Orfeó Català (Pablo Larraz, sotsdirector)
(Simon Halsey, director dels cors de l'Orfeó Català)
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Gianandrea Noseda, director
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Messa da Requiem
I

Requiem (quartet i cor)

II

Dies irae
Dies irae (cor)
Tuba mirum (baix i cor)
Liber scriptus (mezzosoprano i cor)
Quid sum miser (soprano, mezzosoprano i tenor)
Rex tremendae (quartet i cor)
Recordare (soprano i mezzosoprano)
Ingemisco (tenor)
Confutatis (baix i cor)
Lacrimosa (quartet i cor)

III

Domine Jesu (Offertorium) (quartet)

IV

Sanctus (doble cor)

V

Agnus Dei (soprano, mezzosoprano i cor)

VI

Lux aeterna (mezzosoprano, tenor i baix)

VII Libera me (soprano i cor)
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Erika Grimaldi Soprano

Violeta Urmana Mezzosoprano

Nascuda a Asti (Itàlia), es graduà amb honors
al Conservatori Giuseppe Verdi de Torí. Ha estat
distingida en diversos concursos internacionals de
cant, com el Crescentino de Vercelli, Giacomo Lauri
Volpi d’Espanya i el de la Comunitat Europea.

És una de les veus dramàtiques més importants del
repertori líric italià i alemany, que inicià una gran carrera
internacional com a Kundry (Parsifal) i Eboli (Don Carlo).

Elogiada per la seva interpretació de quasi una dotzena
de personatges al Teatro Reggio de Torí, és una de les
sopranos més sol·licitades d’Europa. També ha actuat
al Teatro dell’Opera de Roma, Bayerische Staatsoper
de Munic, Teatro San Carlo de Nàpols i Opéra
National de Montpeller.
La temporada 2015-16 va interpretar el paper
protagonista de Joana d’Arc a La Scala, Armilla (La
donna serpente) al Teatro Reggio, Alice Ford (Falstaff)
al Festival de Verbier, Mimì (La bohème) al Festival de
Savonlinna, Amelia (Simon Boccanegra) a Hong Kong
i Micaëla (Carmen) a l’Òpera de San Francisco. Els
seus compromisos futurs inclouen el debut com a
Nedda (Pagliacci) al Teatro Reggio, Matilde (Guillem
Tell) a la Bayerische Staatsoper, Mimì a San Francisco
i el Requiem de Verdi amb la London Symphony.
La temporada 2014-15 va encarnar els personatges
de Desdemona (Otello) i comtessa (Les noces
de Fígaro) al Teatro Reggio, Donna Anna (Don
Giovanni) al Teatro Bellas Artes de Mèxic, Fiorilla
(Il turco in Italia) a l’Staatsoper d’Hamburg i Mimì
al Teatro San Carlo de Nàpols.
De la temporada 2013-14 cal destacar la interpretació
del rol de Liu (Turandot) i el seu debut en el paper
de Matilde (Guillem Tell) i amb l’Orchestra di Santa
Cecilia de Roma (Stabat Mater de Rossini). També va
debutar als Estats Units l’estiu de 2014 amb la Novena
de Beethoven en el Festival Mostly Mozart de Nova
York i va cantar Micaëla (Carmen) a l’Òpera de Roma.

Les darreres temporades ha encarnat els rols d’Amelia
(Un ballo in maschera), Elisabetta (Don Carlo),
Leonora (La forza del destino), Odabella (Attila),
Brünnhilde, Sieglinde i Isolda, a més d’assumir els
rols protagonistes d’Aida, La Gioconda, Medea, Tosca,
Norma, Iphigenie in Tauride i Ariadne auf Naxos.
És convidada habitual de teatres com el Metropolitan de
Nova York, Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu,
a les òperes de París i de Viena, Deutsche Oper de Berlín,
La Scala, Covent Garden i als festivals de Bayreuth,
Salzburg, Ais de Provença, Edimburg i BBC Proms.
Ha col·laborat amb directors com C. Abbado, D.
Barenboim, P. Boulez, S. Bychkov, R. Chailly, J. López
Cobos, F. Luisi, Z. Mehta, R. Muti, Sir S. Rattle, F.
Welser-Möst i Ch. Thielemann.
Entre els seus projectes figuren actuacions a Nova
York, Viena, Nàpols, Ginebra i Buenos Aires, amb un
repertori que inclou Verdi i Wagner. També és molt
apreciada com a intèrpret de lied, gènere amb el qual
ha ofert recitals en sales emblemàtiques d’Europa, els
Estats Units i el Japó.
La seva personalitat artística és ratificada per una
extensa discografia que inclou òperes (de Ponchielli a
Bartók i Stravinsky, passant per Verdi, Puccini i Wagner),
recital de lied (Strauss, Berg i Liszt) i música de concert
(El cant de la terra de Mahler, La mort de Cléopâtre de
Berlioz, Maeterlinck-Lied de Zemlinski, etc.).
Ha estat guardonada amb el premi de la Royal Philharmonic
Society, el títol Österreichische Kammersängerink de
l’Òpera de Viena i la condecoració cultural més important
del seu país natal: Gran Duc Gedeminas de Lituània.

Biografies

Michele Pertusi Baix

Saimir Pirgu Tenor

Cor Jove de l’Orfeó Català

Orfeó Català

Ha estat aclamat a les sales de concerts i als teatres
més importants del món, com l’Opéra National de
París, Wiener Staatsoper, Covent Garden, La Scala,
Metropolitan de Nova York, Festival Rossini de Pesaro,
Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma,
Barbican Centre de Londres, i a les ciutats de Munic,
Berlín, Zuric, Brussel·les, Madrid, Roma, Florència,
Parma i Venècia, amb un repertori que inclou els
principals papers de baix de Mozart, Rossini, Donizetti
i Verdi. Ha col·laborat amb directors de la categoria
de Daniel Barenboim, Semyon Bychkov, Riccardo
Chailly, Myung-Whun Chung, Colin Davis, Daniele
Gatti, Vladimir Jurowski, James Levine, Zubin Mehta
i Riccardo Muti.

És un dels artistes més brillants de l’escena operística
actual, lloat per les seves actuacions a La Scala,
Metropolitan, Covent Garden, a les òperes de Viena,
París, Berlín, Zuric, San Francisco, Gran Teatre del
Liceu, Arena de Verona, etc.

Forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó Català,
que té la seu al Palau de la Música Catalana, i està
integrat per cantaires de 16 a 25 anys. Fundat el 1986
i dirigit per Conxita Garcia durant els primers setze
anys, actualment Esteve Nabona n’és el director i Pau
Casan el pianista.

És un dels cors amateurs de referència del país,
fundat l’any 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives per
difondre el repertori coral català i universal i vetllar
per l’excel·lència artística de les seves interpretacions.
Aquests valors n’han marcat la trajectòria fins a
l’actualitat. Té la seu al Palau de la Música Catalana,
construït entre el 1905 i el 1908 i declarat Patrimoni
Mundial per la UNESCO. Al llarg de la seva història
l’Orfeó ha interpretat les obres més representatives
del repertori coral i ha protagonitzat primeres
audicions al nostre país d’obres importants, com la
Missa en Si menor de Bach o Les estacions de Haydn.
Ha estat dirigit per primeres batutes del panorama
internacional, com Daniel Barenboim, Simon Rattle,
Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Pau Casals,
Zubin Mehta, Frans Brüggen, Mstislav Rostropóvitx,
Charles Dutoit, Lorin Maazel o Gustavo Dudamel,
entre d’altres. El juny del 2013 l’Orfeó Català va
debutar a la Konzerthaus de Viena, el febrer del
2014 va oferir un concert a la Sala Gulbenkian de
Lisboa amb motiu de la seva reinauguració; l’abril
del 2015 va actuar al Royal Festival Hall de Londres
i al Cadogan Hall i el maig del 2016 va fer una gira
per Itàlia al costat de la Mahler Chamber Orchestra,
sota la direcció de Daniele Gatti, amb la Novena
Simfonia de L. van Beethoven. També el mes de maig
del 2016 el cor va celebrar el seu 125è aniversari amb
un concert al Palau de la Música Catalana. Josep Vila
i Casañas ha estat director del cor des del 1998. Des
del setembre 2016 ho és Simon Halsey.

Darrerament ha interpretat L’elisir d’amore a La Scala;
Rigoletto i La Cenerentola a Viena; Maria Estuardo a
Avinyó; Stabat Mater de Rossini a Torí, Bèrgam i París;
Requiem de Verdi a Milà i París; Novena de Beethoven
a Bolonya, i Simon Boccanegra a Hong Kong, amb el
Teatro Reggio de Torí.
Entre els seus compromisos recents figuren I puritani
a Zuric; Norma a Savonlinna; Don Carlo a Parma,
Lió i Madrid; Don Pasquale a Viena; Ernani a Tolosa
de Llenguadoc; La gazza ladra a Milà; Lucia de
Lammermoor a Londres, i Maria Stuarda a Nova York.
Guanyador d’un Grammy a la millor gravació
operística per la seva interpretació del paper
protagonista de Falstaff de Verdi amb la London
Symphony Orchestra, també ha rebut el premi del
Festival d’Òpera Rossini de Pesaro i la Medalla d’Or
al mèrit cultural, atorgada pel president d’Itàlia.

Apadrinat per Luciano Pavarotti, acabà els estudis a
Itàlia i fou escollit per Claudio Abbado per encarnar el
rol de Ferrando (Così fan tutte) a Ferrara, el mateix paper
amb què debutà al Festival de Salzburg l’any 2004.
Dels darrers anys, cal destacar les interpretacions
de Rigoletto al Covent Garden; La Traviata al
Metropolitan i a la Deutsche Oper de Berlín; Un
ballo in maschera a Tel Aviv; L’elisir d’amore a la
Wiener Staatsoper; La flauta màgica a La Scala; La
clemenza di Tito a l’Òpera de París; La bohème al Gran
Teatre del Liceu; Falstaff a Chicago amb Riccardo
Muti i el Requiem de Verdi al Festival de Salzburg,
Musikverein de Viena, Bayerische Rundfunk de
Munic i Concertgebouw d’Amsterdam. Ha col·laborat
amb directors importants, com Riccardo Muti, Zubin
Mehta, Lorin Maazel, Claudio Abbado, Mariss
Jansons, Nikolaus Harnoncourt, Seiji Ozawa, Daniel
Barenboim, Antonio Pappano i Daniele Gatti.
Futurs compromisos seus són Don Giovanni a la
Wiener Staatsoper, Madama Butterfly a Zuric, Macbeth
al Gran Teatre del Liceu, King Roger a la Sydney Opera,
Rigoletto a la Dutch National Opera i L’elisir d’amore al
New National Theatre de Tòquio.
En concert, interpretarà el Requiem de Verdi amb
la Royal Philharmonic Orchestra i Vasili Petrenko,
a Londres i a Madrid. També actuarà a Taiwan i
participarà en una gala de les Chorégies d’Orange.
I emprendrà una gira internacional per presentar
el seu nou disc, Il mio canto (Opus Arte).
El 2013 va ser distingit amb el Premi Pavarotti d’Oro.

Ha col·laborat amb l’OBC, Orquestra Simfònica del
Vallès, The Sexteen Orchestra, Ensemble Pygmalion,
Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Camera
Musicae, Ensemble Méridien i Orquestra de Cambra
Terrassa 48, entre d’altres. També ha treballat amb
directors de prestigi, com Harry Christophers i
Raphaël Pichon. S’ha presentat arreu dels Països
Catalans, a Espanya, Polònia, Alemanya, Àustria,
República Txeca i Holanda.
El 2010 va enregistrar el CD Aigües de primavera
i el 2013 el CD Requiems de Mozart i de Fauré per
a Columna Música.
La temporada 2015-16 va interpretar el Requiem de
Fauré a la Sagrada Família en el concert inaugural
de la temporada de l’OBC, sota la batuta de
Kazushi Ono, i va oferir el Magnificat de John Rutter
juntament amb el Cor de Noies de l’Orfeó Català
i l’Orquestra Camera Musicae, dirigits pel mateix
compositor, en el Cicle Coral Orfeó Català. El
mes de juliol passat va actuar en el marc del FEX,
extensió del Festival Internacional de Música y Danza
de Granada amb el Requiem de Fauré i obres de
Taltabull, i al Festival Pedra Viva de Menorca amb
el Carmina Burana de Carl Orff.
L’Escola Coral de l’Orfeó Català rep el mecenatge
de la Fundación Banco Santander.
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London Symphony Orchestra
Carmine Lauri

Concertino

És l’orquestra més antiga de Londres, considerada
com una de les principals orquestres del món. Ofereix
cent vint concerts cada any, amb artistes com Gergiev,
Rattle, Tilson Thomas, Harding, Haitink o Previn,
i manté relació amb alguns dels músics més destacats,
com Sir John Eliot Gardiner, Anne-Sophie Mutter,
Mitsuko Uchida i Maria João Pires, entre d’altres.
És una orquestra autònoma, integrada per un
centenar de músics que també actuen com a solistes
o toquen en conjunts de cambra.
És orquestra resident del Barbican, on ha format
un públic lleial i selecte. També es beneficia de
residències d’èxit a Nova York, París i Tòquio i realitza
gires per la Xina i Corea del Sud, a més de les grans
ciutats europees. La temporada passada va oferir la
primera gira en trenta anys per Austràlia i una gira
pels Estats Units amb Michael Tilson Thomas.
La London Symphony se singularitza per la
profunditat del seu compromís amb l’educació
musical, que arriba a més de 60.000 persones cada
any. Els nombrosos projectes que configuren el seu
programa educatiu, LSO Discovery, ofereixen a
persones de totes les edats l’oportunitat d’involucrarse en la música. LSO On Track permet als joves
músics la participació en esdeveniments com l’LSO
Classics a l’aire lliure o l’LSO Sing, un programa
d’activitats vocals concebudes per atreure cantants
de totes les edats i habilitats. La seu de l’LSO
Discovery acull també música de cambra i recitals,
dansa, música folklòrica i moltes més activitats.
L’orquestra és líder mundial en gravacions en CD,
cinema, televisió i altres esdeveniments. LSO Live és
el segell de més èxit del seu gènere i suma més d’un
centenar de títols, tots disponibles arreu del món.
L’LSO també ha enregistrat una gran quantitat de
música per al cinema, com quatre de les pel·lícules de
Harry Potter, Superman i sis pel·lícules de la Guerra de
les galàxies. Darrerament ha gravat música per a la sèrie
de videojocs Final Fantasy.

Gianandrea Noseda Director
És un dels directors de més prestigi de la seva
generació. L’any 2015 va ser distingit com a director
de l’any per «Musical America».
El seu nomenament com a director musical del Teatro
Reggio de Torí el 2007 va marcar l’inici d’una nova etapa
d’aquesta institució, que des d’aleshores s’ha guanyat un
reconeixement internacional per les seves produccions,
gires, gravacions i projectes cinematogràfics.
És principal director invitat de la Israel Philharmonic,
director convidat de la Pittsburgh Symphony, director
principal de l’Orquestra de Cadaqués i director artístic
del Festival d’Stresa (Itàlia). Del 2002 al 2011 va estar al
capdavant de la BBC Philharmonic i del 1997 al 2007
fou el primer estranger que assumí el càrrec de principal
director convidat del Teatre Mariïnski.
Té una estreta relació amb la London Symphony, NHK
Symphony, Orquestra de Filadèlfia, Wiener Symphoniker
i les orquestres de La Scala. També està vinculat amb la
Metropolitan Opera, on ha dirigit moltes produccions, entre
les quals destaca la innovadora i més recent d’El príncep Igor,
amb el director escènic Dimitri Txerniakov, editada en DVD
per Deutsche Grammophon.
Entre els seus propers compromisos, cal remarcar
els debuts amb la Berliner Philharmoniker i en els
festivals de Salzburg i Ais de Provença, així com els
concerts amb la Israel Philharmonic, Philadelphia
Orchestra i Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. La seva tasca amb joves músics ha
continuat amb una gira amb l’European Union Youth
Orchestra i Diana Damrau el 2015.
Artista exclusiu de Chandos, la seva discografia inclou
més de quaranta enregistraments, molts dels quals
premiats. El seu projecte de música italiana, iniciat fa deu
anys, ha descobert grans obres del repertori italià del segle
XX. Amb la Filharmònica de Viena i amb l’Orquestra del
Teatro Reggio ha enregistrat amb reconeguts cantants,
com Ildebrando D’Arcangelo, Rolando Villazón, Anna
Netrebko (Deutsche Grammophon) i Diana Damrau
(Warner Classics).
Ha estat distingit com a Cavaliere Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana, per la seva contribució a la
vida artística d’Itàlia.

Comentari
En commemoració del primer aniversari de la mort de l’escriptor italià
Alessandro Manzoni. Estrenat a l’església de San Marco, de Milà, el 22
de maig de 1874, amb Teresa Stolz, Maria Waldmann, Giuseppe Capponi,
Armando Maini, sota la direcció del mateix compositor. Estrena a Barcelona:
Gran Teatre del Liceu, 22 d’agost de 1875.

havia anat a Milà a sentir la música religiosa de Verdi i no havia assistit a
l’estrena. Curiosament, la nova va arribar a les mans de Brahms, que encuriosit
per la notícia es va procurar una partitura de l’obra verdiana i després de mirarla atentament va afirmar: “Bülow ha dit una rucada. Aquesta és l’obra d’un geni.”
La informació va ser recollida en la biografia verdiana de Carlo Gatti (1931).

La creació d’aquest monument musical imponent que és el Requiem de Verdi
té un origen curiós, que és fruit d’un parell de coincidències històriques
pròpies del moment en què es va produir. Inicialment, la idea de fer una
gran composició que honorés una gran figura italiana (no oblidem que la
dècada del 1860 eren els anys en què s’estava arribant a la consecució dels
ideals del Risorgimento, que acabarien culminant en la presa de Roma el
20/9/1870), i molts compositors del moment, entre els quals el mateix Verdi,
volien solemnitzar el triomf dels seus ideals amb una obra magna que causés
un fort impacte mundial, tenint en compte l’immens prestigi de què havia
gaudit sempre Rossini.

Bülow va ser també el primer que va dir que el Requiem de Verdi era una
òpera vestida de música eclesiàstica, i en aquest punt hi ha un cert consens;
Verdi no era un home religiós i la seva activitat compositiva de tota la vida
havia estat bàsicament operística. Amb aquest Requiem, d’altra banda, Verdi
tenia fins a cert punt la intenció de cloure la seva carrera com a compositor
i va fer ús d’uns recursos vocals i orquestrals que ja havia començat a fer
més contundents i contrastants, com en el cas de Don Carlo (1867) i en Aida
(1871). L’any de l’estrena del Requiem, Verdi ja havia complert els seixanta
anys i estava temptat de deixar la composició. Però l’editorial Ricordi, en
mans del segon editor de la família, Giulio, no volia de cap manera que el
compositor es retirés i va convèncer el llibretista (i també compositor) Arrigo
Boito perquè atragués Verdi cap a la composició de noves òperes fent servir
l’esquer d’uns arguments trets de Shakespeare (que van ser Otello, 1887, i el
prodigiós Falstaff). Així, doncs, si Verdi havia pensat a tancar la seva carrera
amb el Requiem, va topar amb “la força del destí” que va perllongar la seva
carrera vint anys més.

Els compositors van fer la seva feina, però el Requiem rossinià no es va arribar a
estrenar per una sèrie de complicacions i Verdi va deixar a l’editorial Ricordi la
part que ell havia escrit, el “Libera me”, que era la part final de l’obra col·lectiva.
Poc després, un professor de composició del Conservatori de Milà, Alberto
Mazzucato, va veure aquest fragment verdià i va adreçar una carta a Verdi
plena d’elogis. Verdi, amb una mica de falsa modèstia, va contestar traient
importància a la seva creació, però arran de la mort d’Alessandro Manzoni,
a qui Verdi havia conegut personalment i pel qual sentia una veneració
immensa, va decidir escriure ell mateix tot un Requiem en honor d’aquell
patriarca de les lletres italianes i, amb un impuls molt decidit, va fer mans i
mànigues perquè es pogués interpretar el dia del primer aniversari de la mort
de Manzoni. El lloc escollit va ser l’església de San Marco, de Milà, amb un
equip format per cantants il·lustres del moment, especialment la soprano
Teresa Stolz, per la qual Verdi sempre va tenir una gran admiració.
L’èxit de l’obra va ser immens i el compositor va haver de dirigir-ne una
segona audició al Teatro alla Scala de Milà, que en va programar encara dues
més, dirigides pel jove mestre Franco Faccio.

En els anys que a Itàlia s’esdevenien aquests fets, el Gran Teatre del Liceu,
que havia superat sense gaires problemes les sacsejades polítiques de la
Revolució de Setembre (1868), de l’efímer regnat (1871-1873) d’Amadeu
de Savoia –el millor llegat del qual van ser els duros d’argent de més qualitat
que ha tingut el país–, la I República (1873-1874) i el “govern provisional”
(1874), va ser un centre musical que portat pel director Joan Goula i Soley
(1843-1917) va tenir iniciatives brillants, com ser un dels primers teatres
europeus que va estrenar el Requiem de Verdi, el 22 d’agost de 1875, amb
una orquestra de 134 músics i un cor de 102 cantants, amb la soprano Maria
Mantilla, la mezzo Elvira Paschalis, el tenor Giulio Ugolini i el baix Bussi.
L’èxit va ser immens i se’n van fer cinc audicions. Cal advertir que en aquella
època encara era bastant freqüent que es fessin funcions en ple estiu.

L’impacte de l’obra va ser immens. No van mancar-hi les facècies (la premsa
il·lustrada de l’època treia vinyetes humorístiques de tot, i van aparèixer
caricatures de Verdi vestit de capellà), tot i que l’obra no és realment una peça
religiosa en el sentit típic, i fins i tot s’ha qualificat d’agnòstica.

En aquesta ocasió tindrem un equip de considerable solvència, encapçalat
per la soprano Emilia Grimaldi, la mezzosoprano Violetta Urmana, el tenor
albanès Saimir Pirgu i el baix baríton Michele Pertusi, amb la London
Symphony Orchestra, dirigida pel mestre Gianandrea Noseda, que ha dirigit
en moltes ocasions aquesta obra verdiana al Teatro Regio de Torí.

Eren també els anys de la larvada hostilitat entre els seguidors de Wagner i els
de Verdi, i l’estrena va tenir un eco molt curiós quan el director d’orquestra
Franz von Bülow, espòs de Còsima Liszt (que més tard seria muller de Wagner)
va fer publicar en un diari de Milà un anunci en el qual afirmava que ell no

Roger Alier

t

Discografia
G. Verdi: Missa de Requiem
Martina Arroyo, soprano. Josephine Veasey,
mezzosoprano. Plácido Domingo, tenor.
Ruggero Raimondi, baix. London Symphony
Choir. London Symphony Orchestra.
Leonard Bernstein, director. Sony.
Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Christa
Ludwig, mezzosoprano. Nicolai Gedda,
tenor. Nikolai Ghiaurov, baix. Philharmonia
Chorus. Philharmonia Orchestra. Carlo
Maria Giulini, director. Emi.
Leontyne Price, soprano. Rosalind
Elias, mezzosoprano. Giorgio Tozzi,
baix. Singverein der Gesellschaft
der Musikfreunde Wien. Wiener
Philharmoniker. Fritz Reiner, director.
RCA.
Anna Tomowa-Sintow, soprano. Agnes
Baltsa, mezzosoprano. Josep Carreras, tenor.
José van Dam, baix. Konzertvereinigung
Wiener Staatsoperchor. Wiener
Philharmoniker. Herbert von Karajan,
director. Deutsche Grammophon.
Montserrat Caballé, soprano. Bianca Berini,
mezzosoprano. Plácido Domingo, tenor.
Paul Plishka, baix. Musica Sacra New York.
New York Philharmonic Orchestra. Zubin
Mehta, director. Sony.
Joan Sutherland, soprano. Marilyn Horne,
mezzosoprano. Luciano Pavarotti, tenor.
Martti Talvela, baix. Chicago Symphony

Choir. Chicago Symphony Orchestra.
Georg Solti, director. Decca.
Katia Ricciarelli, soprano. Shirley Verret,
mezzosoprano. Plácido Domingo, tenor.
Nikolai Ghiaurov, baix. Cor i Orquestra del
Teatro alla Scala. Claudio Abbado, director.
Deutsche Grammophon.
Cheryl Studer, soprano. Dolora Zajick, mezzosoprano. Luciano Pavarotti, tenor. Samuel
Ramey, baix. Cor i Orquestra del Teatro alla
Scala. Riccardo Muti, director. Emi.
Anja Harteros, soprano. Elina Garanka,
mezzosoprano. Jonas Kaufmann, tenor. René
Pape, baix. Cor i Orquestra del Teatro alla
Scala. Daniel Barenboim, director. Decca.
Maria Caniglia, soprano. Ebe Stignani, mezzosoprano. Beniamino Gigli, tenor. Ezio Pinza,
baix. Cor i Orquestra del Teatro dell’Opera di
Roma. Tullio Serafin, director. Emi.
Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Oralia
Dominguez, mezzosoprano. Giuseppe di
Stefano, tenor. Cesare Siepi, baix. Cor i
Orquestra del Teatro alla Scala. Victor de
Sabata, director. Emi.
Luba Orgonasova, soprano. Anne-Sofie von
Otter, mezzosoprano. Luca Canonici, tenor.
Alastair Miles, baix. Monteverdi Choir.
Orchestre Révolutionnaire et Romantique.
John Eliot Gardiner, director. Philips.

Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical

Aquell any…
1874
Música
Giuseppe Verdi dirigeix l’estrena del seu Requiem a l’església de Sant Marc
de Milà, coincidint amb el primer aniversari de la mort d’Alessandro
Manzoni. La desaparició del gran escriptor italià havia produït un fort
impacte en el compositor, que va decidir recuperar una idea anterior
d’escriure una missa de difunts. L’estrena a Barcelona s’esdevindrà l’any
següent, al Liceu, i significarà també la primera audició de l’obra a Espanya.
Història
Amb la dimissió d’Emilio Castelar com a president del govern i el cop
d’Estat immediatament posterior del general Manuel Pavía y Rodríguez de
Alburquerque, es posa fi a la Primera República Espanyola. A final d’aquell
any, el fill d’Isabel II és proclamat rei, com a Alfons XII, i s’enceta un nou
període històric anomenat Restauració Borbònica. Aquesta etapa s’allargarà
fins al 1931, any en què es proclamarà la Segona República.
Art
L’antic taller del fotògraf Nadar, a París, acull la primera exposició de pintura
impressionista. Aplega més de 160 quadres d’una trentena d’artistes, entre els
quals hi ha Renoir, Monet i Degas. Una de les pintures més comentades de
la mostra és Impression, soleil levant (Impressió, sol naixent) de Claude Monet.
A partir del títol d’aquest quadre, el crític d’art Louis Leroy bateja de manera
despectiva aquells artistes com a “impressionistes”.
Cultura
Mor a Barcelona, als 49 anys, el músic, polític, escriptor i empresari cultural
Josep Anselm Clavé. Va ser el fundador del moviment coral a Catalunya
i el 1850 va crear La Fraternidad, la primera societat coral de l’Estat. Els
fundadors de l’Orfeó Català van tenir en Clavé un dels seus referents, i per
això li van dedicar un grup escultòric que podem observar a la part esquerra
de l’escenari del Palau.
Ciència
El metge alemany Carl Wernicke publica Der aphasische Symptomencomplex.
Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis (El complex simptomàtic
de l’afàsia: un estudi psicològic de base anatòmica). Aquesta monografia el
convertirà en un dels més destacats estudiosos de la neuropsiquiatria i les
malalties neurològiques. L’afàsia de Wernicke és un trastorn del llenguatge
produït per una lesió cerebral que es caracteritza per les dificultats de
comprensió del qui la pateix.

Pere Andreu Jariod, divulgador

G. Verdi: Messa de Requiem
I Requiem

I Rèquiem

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Kyrie eleison; Christie eleison.

Doneu-los, Senyor, el repòs etern.
Que la llum eterna brilli damunt d’ells.
Vós mereixeu, oh Déu, la lloança a Sió,
i en honor vostre es fan els vots a Jerusalem.
Escolteu la meva súplica,
perquè és a Vós que tornarà tot mortal.
Doneu-los, Senyor, el repòs etern.
Que la llum eterna brilli damunt d’ells.
Senyor, tingueu pietat; Crist, tingueu pietat.

II Dies Irae

II Dia Terrible

Dies Irae
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando ludex est venturus,
cuncta stricte discusurus!

Dia terrible serà aquell dia
que reduirà el món a cendra:
ho afirma David amb la Sibil·la.
Quin espant serà el nostre
quan vingui el Jutge
a demanar-nos comptes amb rigor.

Tuba, Mirum
Tuba, mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.

La trompeta, fent ressonar un so misteriós
pels sepulcres de la terra
aplegarà tothom davant del tron.
La mort i la naturalesa quedaran parades
quan ressuscitin les criatures
per respondre al seu Jutge.

Liber Scriptus
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.
Iudex ergo cum sedebit,
quidquit latet, apparebit;
Nil inultum remanebit.
Quid Sum Miser
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Llavors duran un llibre
on es trobarà escrit tot allò
de què el món serà jutjat.
Quan, doncs, el Jutge s’asseurà,
tot el que és secret serà revelat;
res no quedarà sense càstig.
Què diré, aleshores, pobre de mi?
A quin advocat acudiré,
si el just amb prou feines estarà segur?

Rex Tremendae
Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Oh Rei d’una majestat tan terrible,
que salveu per gràcia aquells que han de ser salvats,
salveu-me a mi, oh font de bondat!

Recordare
Recordare, Iesu pie,
quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus;
Redemisti Crucem passus;
Tantus labor non sit casus.
Iuste ludex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Recordeu-vos, Jesús bondadós,
que he estat la causa del vostre pelegrinatge.
No em feu morir aquell dia!
Quan em cercàveu, us vau asseure cansat,
i em vau redimir morint en creu;
que tants sofriments no siguin vans!
Oh Jutge de venjança justa,
doneu-me el vostre perdó
abans de donar comptes.

Ingemisco
Ingemisco, tanquam reus;
Culpa rubet vultus meus;
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Em planyo com si fos un reu,
el pecat em fa pujar els colors a la cara.
Perdoneu-me, oh Déu, ara que us suplico.
Vós que perdonàreu Maria
i el bon lladre,
i m’heu donat esperança.
Si la meva súplica és indigna,
Vós, que sou bo, feu, si us plau,
que no hagi de cremar al foc etern.
Doneu-me lloc entre les ovelles,
separeu-me dels cabrits
i col·loqueu-me a la vostra dreta.

Confutatis
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis;
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis;
Gere curam mei finis.

Quan siguin confosos els maleïts
i destinats al foc cruel,
crideu-me amb els beneïts.
Us prego humil i prosternat,
amb el cor trossejat com la cendra,
que tingueu cura del meu darrer moment.

Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla,
iudicandus homo reus;
Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem. Amen!

Dia de llàgrimes serà aquell dia
que l’home ressuscitarà de la pols
per ser judicat.
Perdoneu-lo, doncs, oh Déu!
Senyor Jesús ple de bondat,
doneu-los el repòs. Amén!

III Domine Iesu

III Senyor Jesús

VII Libera Me

VII Deslliureu-me

Domine Iesu Christe, Rex gloriae!
Libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenas inferni,
et de profundo lacu:
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum;
Sed signifer Sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus;
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam
quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.

Senyor Jesucrist, Rei de la Glòria,
allibereu les ànimes dels fidels difunts
de les penes de l’infern
i de l’abisme profund;
allibereu-les de la gola del lleó!
Que no les engoleixi l’abisme
ni vagin a parar a les tenebres,
sinó que sant Miquel, el portaestendard,
se les endugui a la llum santa,
que en altre temps vau prometre a
Abraham i a la seva descendència.
Heus ací, Senyor, el sacrifici i les pregàries
que oferim a lloança vostra.
Accepteu-les per aquells dels quals
avui fem memòria;
feu-los passar, Senyor,
de mort a la vida
que en altre temps vau prometre a Abraham
i a la seva descendència.

Libera me, Domine,
de morte aeterna, in dia illa tremenda,
quando caeli movendi sunt et terra
dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.
Dies irae, dies illa,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Deslliureu-me, Senyor,
de la mort eterna, en aquell dia terrible,
que sotraguejarà els cels i la terra.
Quan vindreu amb el foc per jutjar el món.
Estic tot tremolós i tinc por del judici
que s’atansa i del rigor que ha de venir.
Dia terrible serà aquell dia
de calamitat i de misèria,
diada grandiosa i molt amargant.
Doneu-los, Senyor, el repòs etern,
que la llum eterna brilli damunt d’ells.

IV Sanctus

IV Sant

Sanctus, Dominus deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

Sant és el Senyor, Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel!
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel!

V Agnus Dei

V Anyell De Déu

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi;
Dona eis requiem.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi;
Dona eis requiem sempiternam.

Anyell de Déu,
que lleveu el pecat del món,
doneu-los el repòs.
Anyell de Déu,
que lleveu el pecat del món,
doneu-los el repòs etern.

VI Lux Aeterna

VI Llum Eterna

Lux aeterna luceat eis, Domine;
Cum sanctis tuis in aeternum:
Quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Que la llum eterna brilli damunt d’ells,
Senyor, amb els vostres sants
per sempre més, perquè Vós sou bondadós.
Doneu-los, Senyor, el repòs etern.
Que la llum eterna brilli damunt d’ells.

Propers concerts al Palau

Palau Cambra

Palau Piano

DIMARTS, 04.10.16 – 20.30 h

DILLUNS, 10.10.16 – 20.30 h

Leonidas Kavakos, violí
Enrico Pace, piano

Josep M. Colom, piano

L. van Beethoven: Sonata núm. 6,
en La major, op. 30 núm. 1
L. van Beethoven: Sonata núm. 3,
en Mi b major, op. 12 núm. 3
L. van Beethoven: Sonata núm. 2,
en La major, op. 12 núm. 2
L. van Beethoven: Sonata núm. 7,
en Do menor, op. 30 núm. 2
Preu: 40 euros

Diàlegs entorn de Chopin: Bach, Mompou i Granados
J. S. Bach: preludis i fugues d’El clavecí ben temperat,
llibre I (selecció)
F. Chopin: Estudis núm. 1, 5, 6, 8, 11 i 12, op. 10
F. Mompou: Música callada, núm. 7 i 15
F. Mompou: Preludis núm. 3 i 8
F. Chopin: Preludis núm. 2, 4, 3 i 11, op. 28
E. Granados: “Andante Spianato” d’Escenas románticas
F. Chopin: Gran Polonesa brillant
E. Granados: El pelele
Preu: 25 euros

Cicle Cor de Cambra

Palau 100

DIUMENGE, 16.10.16 – 12.00 h

DIVENDRES, 21.10.16 – 20.30 h

Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana (Simon Halsey, director)
Jordi Armengol - Josep Surinyac, pianos
Josep Vila i Casañas, director

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Martin Owen, trompa
Josep Pons, director

F. Mendelssohn: Mitten wir im Leben sind
F. Mendelssohn: Herr, nun lässests du deinen
Diener in Friede fahen
R. Schumann: Vier doppelchörige Gesänge, op. 141
J. Brahms: Es ist das Heil uns kommen her, op. 29 núm. 1
J. Brahms: Neues Liebeslieder-Waltzer, op. 65
Preu: 15 euros

R. Wagner: Preludi i Liebestod de Tristan und Isolde
R. Strauss: Concert per a trompa núm. 2
J. Guinjoan: Fiat Lux (estrena absoluta)
R. Wagner: fragments orquestrals del Götterdämmerung
Preus: 15, 25, 30, 50 i 80 euros
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