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Deh, pietoso, oh Addolorata*
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Mecenes d’honor

El concert comença amb l’obertura de l’òpera Nabucco, vibrant peça orquestral en la qual
l’espectador atent podrà sentir el tema fonamental del famós cor “Va pensiero”. Després
tindrà lloc la primera intervenció del tenor, amb “La mia letizia infondere”, ària d’Oronte
-príncep musulmà- que expressa el desig de crear en la cristiana Giselda el sentiment
amorós que el domina i que el portarà al cristianisme.
Després del preludi de l’òpera I masnadieri, l’única que Verdi va escriure per a Londres,
per al Her Majesty’s Theatre (1847), sentirem l’ària de l’òpera poc divulgada Il corsaro,
sobre un argument de Lord Byron, en la que el corsari cristià Corrado, a la presó però
per haver volgut salvar del foc Gulnara, esclava en una fortalesa que el pirata estava
assaltant, canta el seu desig de morir i el dolor que la seva mort causarà a la seva estimada
Medora. La part vocal, tensa i emotiva, acaba quan s’ajeu en la cel·la, ple de desconsol.
La peça següent, Il mistero, juntament amb les dues que clouran el concert, són cançons
del poc conegut i extens catàleg de cançons que Verdi va escriure, i que en aquesta
versió han estat orquestrades per Luciano Berio (1925-2003), el més “operístic” dels
compositors contemporanis italians.
Els drames romàntics que Verdi estrenava en aquests anys estan plens de situacions
molt tràgiques que acaben amb la mort dels enamorats. És el cas de l’òpera Luisa Miller
(1849), de la qual sentim primer l’airosa obertura de magnífica construcció, i després,
amb el tenor, l’escena en què Rodolfo, enamorat de la pagesa Luisa Miller, ignora que
aquesta s’ha vist obligada a fingir amor pel malvat Wurm en una carta que li ha arribat a
les mans. Convençut de la infidelitat de Luisa, Rodolfo pensa en quan seia al capvespre
amb ella, li expressava sentiments tendres, però ell, convençut que eren enganyosos (“mi
tradia” –“em traïa”–) decideix enverinar-la. L’ària, una de les més intenses i progressives
escrites per Verdi a aquestes altures de la seva carrera, és justament famosa i musicalment
magnífica.
Després de l’explosió orquestral de la introducció d’Otello (1887) que comença enmig
d’una furiosa tempesta, passem a una ària de la primera òpera estrenada per Verdi en els
inicis de la seva carrera. És una obra bastant modesta (només cinc personatges), però ja
s’hi aprecien molts dels detalls del Verdi més madur. Sentirem la intensa ària de tenor que
canta Riccardo, l’home que ha abandonat Leonora i ara acaba de matar Oberto, del qual
encara se senten els laments. La peça comença amb música tempestuosa i agitada, però
després, en l’ària, la música es fa més lírica en forma de pregària, en la qual el personatge
demana perdó al cel.
De l’òpera Macbeth sentirem els curiosíssims ballets que Verdi va escriure per al públic de
París, el 1864, dedicats a les bruixes del drama, i que rara vegada s’inclouen als teatres.
Després sentirem la dramàtica ària “Oh figli! … Ah, la paterna mano”, en la qual el
personatge de Macduff lamenta haver fugit d’Escòcia i no haver pogut protegir amb la
seva “paterna mano” els seus fills, que han estat víctimes de la crueltat dels Macbeth...
Encara que aquesta és una “òpera de baríton”, en ser Macbeth un baríton, en el darrer
acte el personatge de McDuff té aquesta peça eminentment emotiva i la més important
de tenor d’aquesta òpera.
El recital acaba amb la magnífica obertura de l’òpera I vespri siciliani, escrita per a
l’Òpera de París el 1855, i les cançons verdianes ja esmentades.
Roger Alier, historiador i crític musical

Rolando Villazón, tenor
Per les seves actuacions als teatres d’òpera més emblemàtics i amb les orquestres més
prestigioses, s’ha guanyat un lloc de privilegi al món de la música com una de les estrelles
més aclamades per la crítica i el públic i un dels principals tenors actuals.
Va començar la temporada 2012-13 amb concerts al Festival de Bremen i al Klara Festival
de Brussel·les, seguits d’audicions del Requiem de Verdi, dirigit per Yannick Nézet-Séguin, a
Filadèlfia i al Carnegie Hall de Nova York. També se l’ha pogut escoltar en tres concerts de
l’Staatskapelle de Berlín amb Daniel Barenboim (cançons de Verdi orquestrades per L. Berio,
el Requiem de Mozart i l’estrena mundial de cançons d’Elliot Carter). Al Musikverein de Viena
participa en diversos concerts dirigits per Fabio Luisi i ha ofert recitals a Munic i Menorca. Per
celebrar el bicentenari del compositor, Rolando Villazón emprèn una gira per diverses ciutats
europees amb un programa de cançons i àries de Verdi. En l’escena operística, interpretarà
Rodolfo a la Royal Opera House Covent Garden de Londres, Nemorino al Gran Teatre del
Liceu i Alfredo a l’Òpera de Viena. Durant la Setmana Mozart de Salzburg debuta en el rol
protagonista de Lucio Silla de Mozart en una nova producció dirigida per Mark Minkowski.
Rolando Villazón va començar la temporada 2010-11 amb el seu esperat debut a La Scala com a
Nemorino (L’elisir d’amore). Després es va presentar a l’Òpera de Lió amb una lloada producció
del Werther de Massenet. Tot seguit va reprendre el rol de Werther a la Royal Opera House
Covent Garden de Londres. A Alemanya actuà a Baden-Baden fent el Don Ottavio (Don
Giovanni) i debutà en el paper de Ferrando (Così fan tutte), dintre d’un cicle Mozart concebut
pel tenor i el director Yannick Nézet-Séguin. El 2012 dirigí L’elisir d’amore en la Festspielhaus
de Baden-Baden. Amb la mateixa producció, va segellar un “doble triomf”, planificat per a una
retransmissió televisiva el desembre 2012, en què també cantà la part de Nemorino.
Altres actuacions inclouen concerts a Barcelona i a la Setmana Mozart de Salzburg. Des
que guanyà diversos premis al concurs Operalia promogut per Plácido Domingo (1999),
Rolando Villazón ha fet debuts reeixits als teatres d’òpera més importants i actua regularment
al Metropolitan de Nova York, Staatsoper de Viena, Bayerische Staatsoper de Munic,
Staatsoper de Berlín, Royal Opera House Covent Garden de Londres i Opéra de París.
Va debutar al Festival de Salzburg el 2005 com a Alfredo en una espectacular producció de
La Traviata i hi tornà el 2008 en una nova producció de Roméo et Juliette de Gounod. Altres
papers importants seus són Rodolfo (La bohème), Werther, Nemorino (L’elisir d’amore), Des
Grieux (Manon), Les contes d’Hoffmann, Faust de Gounod i Don José de Carmen.
Rolando Villazón també és aclamat en les modalitats de concert i recital i ha cantat amb les
principals orquestres de tot el món i en els festivals i auditoris més prestigiosos: Barbican
Hall de Londres, Sala Pleyel i Théâtre des Champs-Elysées de París, Berlin Philharmonie,
Köln Philharmonie, Gasteig de Munic, Gewandhaus de Leipzig, etc. Col·labora sovint amb
directors de renom, com Daniel Barenboim i Antonio Pappano. Té una extensa discografia
amb Deutsche Grammophon i amb EMI/Virgin Classic. Els seus àlbums han esdevingut
best-sellers i han estat distingits amb premis prestigiosos. Un enregistrament d’àries de
Giuseppe Verdi, dirigit per Gianandrea Noseda, es va publicar la tardor del 2012.
Nascut a Ciutat de Mèxic, començà els estudis musicals al Conservatori Nacional, abans
d’incorporar-se als programes per a joves de les òperes de Pittsburgh i San Francisco. Entre
altres premis prestigiosos, Rolando Villazón ha estat nomenat Chévalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres, una de les distincions artístiques de més prestigi.
Rolando Villazón es presenta avui d’acord amb CSAM.
Rolando Villazón enregistra en exclusiva per al segell Deutsche Grammophon.
www.rolandovillazon.com

Guerassim Voronkov, director
Director, pianista, violinista i compositor, es formà musicalment a la seva Rússia
nadiua i desenvolupa un ampli ventall d’activitats musicals: composició, interpretació,
administració artística, producció de concerts…
La seva llarga col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu, inicialment com a violinista,
després com a repertorista i des del 2002 com a primer director assistent, li ha
permès de participar en més de cinquanta produccions d’òperes de Wagner, Janáček,
Txaikovski, Berg, Puccini i R. Strauss, entre d’altres.
Voronkov va néixer a Moscou el 1960. A l’Escola de Música Central del Conservatori
de Moscou estudià violí amb Svetlana Bezrodnaia i piano amb Anna Artobolevskaia.
Completà els estudis de violí amb Igor Bezrodni i els de direcció simfònica i operística
amb Iuri Simonov al Conservatori Txaikovski.
Entre els anys 1981 i 1990 va ser primer violí a l’Orquestra del Teatre Bolshoi i des
del 1988 dirigí l’Orquestra de Cambra del teatre a les sales més prestigioses de la
capital russa. El 1989 fou nomenat director musical de l’Orquestra de l’Escola del
Conservatori Txaikovski de Moscou amb la qual actuà i enregistrà a Rússia, Àustria i
França. També fou convidat a dirigir diverses orquestres de l’antiga Unió Soviètica.
El 1991 es traslladà a Barcelona, on continua treballant com a director i promotor.
El 1993 va fundar la Camerata Mediterrània, amb la qual al llarg de set anys va
dirigir nombrosos concerts i enregistraments. Des del 1998, ha dirigit l’Orquestra del
Conservatori del Liceu i des del 2004 ha estat el director regular de l’Orquestra de
l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu. El 2012 va fer una gira acompanyant Rolando
Villazón amb l’Orquestra de Cambra Nuevo Mundo. Actualment és professor associat
de direcció a la Universitat Nacional de Colòmbia.
Guerassim Voronkov ha dirigit l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu en
concerts simfònics i òperes. També ha participat com a director assistent en diverses
produccions wagnerianes (Tetralogia, L’holandès errant, Parsifal, Lohengrin) i en les
òperes Elektra, Rigoletto, Aida, Don Carlos, Jenůfa, Peter Grimes, Wozzeck, etc. Ha
treballat amb artistes com Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Carlos Álvarez,
Ofèlia Sala i Elena Obraztsova, i amb directors com Valery Gergiev, Riccardo Muti o
Guennadi Rozhdestvenski.
Ha fet nombrosos enregistraments com a director de produccions simfòniques, com a
violinista (amb el Glinka Quartet) i com a pianista (amb el Voronkov Duo). Entre els
seus treballs compositius figuren Paganiniana per a orquestra de corda (2001), la suite
basada en l’òpera El gato con botas de Xavier Montsalvatge (2007), un final nou per a
l’òpera Khovanstxina de Mussorgski, estrenat al Gran Teatre del Liceu el 2007, i una
nova banda sonora per a la pel·lícula muda de Buster Keaton El general (2008).

Orquestra Simfònica Nacional Txeca
L’Orquestra Simfònica Nacional Txeca, que aquest 2013 celebra el vintè aniversari,
s’ha guanyat una posició de prestigi entre els conjunts simfònics, tant de Txèquia com
de tot Europa. Famosa per la seva versatilitat, l’orquestra presenta cada temporada
una programació amplíssima, des de concerts de música clàssica fins a la música
contemporània, música cinematogràfica, jazz o musical. En la seva nova etapa, també
organitza cada estiu el Prague PROMS Festival.
La ČNSO ha estat distingida amb nombrosos CD d’Or, i també ha guanyat el Premi
Gustav Mahler per la seva interpretació excel·lent de les obres d’aquest compositor.
Entre altres fites, cal esmentar un contracte de representació per tot el món amb la
prestigiosa agència artística IMG de Londres i un projecte d’enregistraments de llarg
abast en col·laboració amb el Tokyo Victor Entertainment.
L’Orquestra Simfònica Nacional Txeca es va formar el 1993 per iniciativa del
trompetista Jan Hasenöhrl. Un pare espiritual en el naixement de la ČNSO va ser el
llegendari director Zdeněk Košler. El 1996 l’americà Paul Freeman en va ser nomenat
director principal. El mestre Libor Pešek n’assumí la direcció el 2007.

La mia letizia infondere
(I Lombardi alla prima crociata
Segon acte – Segona escena)
La mia letizia infondere
Mortal di me più lieto
Non ha la terra!
La mia letizia infondere
Vorrei nel suo bel core;
Vorrei destar coi palpiti
Del mio beato amore
Tante armonie nell’etere,
Quanti pianeti egli ha;
Ir seco al cielo ed ergermi
Dove mortal non va!

Voldria infondre la meva joia
No hi ha mortal més alegre que jo
a la terra.
Voldria infondre la meva joia
en el seu estimat cor.
Em voldria despertar amb el batec
del meu beat amor.
Tantes harmonies celestes
com planetes hi ha al cel.
Anar-me’n al cel amb ell i arribar
on no van els mortals!

Eccomi prigioniero!
(Il corsaro
Tercer acte – Cinquena escena)
Eccomi prigioniero!
Ambiziosi miei sogni, svaniste!
In forse è l’onor mio,
più ancor la vita!
L’odio, l’amor istesso
mi sono atroce ambascia.
Infelice Medora!
Quanto di lei mi duol! Il fero annunzio
l’ucciderà. Pur se una spada avessi,
se questi ferri... Ahimè! vane lusinghe!
Al mio stanco cadavere un istante
di riposo s’accordi;
e faccia l’ore men lente
il sonno all’uom che muore!

Aquí em teniu, presoner!
Els meus somnis de glòria han desaparegut!
El meu honor està en dubte,
i també ho està la meva vida!
L’odi i l’amor
em causen una angoixa atroç.
Infeliç Medora!
Que trist que estic per ella! Aquesta
notícia terrible la matarà. Si tingués
una espasa... si aquestes cadenes...
Ai, il·lusions vanes!
Que el meu cadàver cansat tingui
un moment de repòs
i que el somni faci passar més
ràpides les hores per a l’home que mor!

Il mistero
Se tranquillo a te d’accanto,
Donna mia, talun mi vede,
O feliceappien mi crede
O guarito dall’amor;
Ma non tu, che sai pur quanto
Combattuto e oppresso ho il cor.
Come lago, che stagnante
Par che dorma e appena muova,
Ma tempeste in fondo cova

Si, tranquil al teu costat,
dona meva, algú em veu,
o em creu ben feliç
o guarit de l’amor.
Però no tu, que saps tot el
turment i l’angoixa que tinc al cor.
Com un llac estancat
que sembla que dormi sense moure’s
però cova tempestes al fons,

Sconosciute al vïator,
Ma tal calma ho nel sembiante,
Ho scompiglio, ho in fondo al cor.
Se un sospiro, se un lamento
Il timore a me contende,
Dell’amore che m’accende
Non scemò l‘intenso ardor.
Come lampa in monumento
Non veduto avvampa in cor.
E vivrà benché represso,
Benchè privo di conforto
E vivrebbe ancorche morto
Lo volesse iltuo rigor,
Chè alimento da sé stesso
Prende amore in nobil cor.

desconegudes al qui passa.
Tot i que el meu aspecte és de calma,
tot és desori al fons del meu cor.
Si un sospir, o un lament,
conté el meu temor,
de l’amor que m’encén
no se’n redueix l’intens ardor.
Igual que un llum en un monument
crema, invisible, al meu cor.
I viurà, tot i que ocult,
tot i que sense consol,
i viuria encara que estigués mort.
Si volgués el teu rigor,
que s’alimenta d’ell mateix,
prendre l’amor en un noble cor.

Quando le sere al placido
(Luisa Miller
Segon acte – Tercera escena)
Oh! fede negar potessi agl‘occhi miei!
Se cielo e terra, se mortali ed angeli
attestarmi volesser ch’ella non è rea,
mentite! io risponder dovrei, tutti mentite.
Son cifre sue! Tanta perfidia! Un‘alma
sì nera! sì mendace!
Ben la conobbe il padre!
Ma dunque i giuri, le speranze, la gioia,
le lagrime, l’a!anno?
Tutto è menzogna, tradimento, inganno!
Quando le sere al placido
chiator d‘un ciel stellato
meco figgea nell’etere
lo sguardo innamorato,
e questa mano stringermi
dalla sua man senita …
ah! mi tradita!
Allor, ch‘io muto, estatico
da‘ labbri suoi pendea,
ed ella in suon angelico,
„amo te sol“ dicea,
tal che sembrò l’empiereo
apirisi all’alma mia!
Ah! mi tradia!

Oh, si pogués no creure els meus ulls!
Si el cel i la terra, si els mortals i els àngels,
volguessin demostrar-me que ella no
és culpable,
hauria de dir “Mentiu!”, “Tots mentiu!”.
És lletra seva. Quanta perfídia! Una ànima
tan negra i mentidera!
Que bé que la coneixia el pare!
I, doncs, els juraments, les esperances,
la joia,
les llàgrimes, l’engany?
Tot és mentida, traïció i engany!
Quan, al vespre, sota la plàcida
claror d’un cel estrellat
amb mi fixava en el cel
l’esguard enamorat,
i sentia que m’estrenyia
la mà amb la seva...
Ah, em traïa!
I jo, mut, estàtic,
quedava pendent dels seus llavis
i ella, amb una veu angèlica,
deia: “Només t’estimo a tu”,
de manera que semblava que
el cel s’obria a la meva ànima.
Ah, em traïa!

Ciel, che feci!... Ciel pietoso
(Oberto, conte di San Bonifacio
Segon acte – Segona escena)
Ciel, che feci! Di quel sangue
ho macchiato il brando mio!
Dove ascondere poss’io
il delitto, il mio rossor?
Ah, si fugga! Oh Dio! chi piange?
M’ingannai... sussurra il vento.
Ah no! l’ultimo lamento
è del misero che muor.
Ciel pietoso, ciel clemente,
se pregarti ancor mi lice,
deh! perdona un infelice,
tu mi salva per pietà.
O rimorso! del morente
l’ombra ognor m’inseguirà.

Oh, cel, què he fet! Amb la seva sang
he tacat la meva espasa!
On puc amagar
el meu crim, la meva vergonya!
Ah, he de fugir! Oh, Déu meu! Qui plora?
M’equivoco... és el vent que murmura.
Ah, no! És l’últim lament
del desgraciat que mor.
Cel pietós, cel clement,
si encara és lícit que et faci un prec,
oh! perdona un infeliç
i salva’m per pietat.
Oh, remordiment! L’ombra
del moribund em seguirà per sempre.

O figli, o figli miei!...
Ah! la paterna mano
(Macbeth
Quart acte – Primera escena)
O figli, o figli miei! da quel tiranno
Tutti uccisi voi foste, e insieme con voi
La madre sventurata!... Ah, fra gli artigli
Di quel tigre io lasciai la madre e i figli?
Ah, la paterna mano
Non vi fu scudo, o cari,
Dai perfidi sicari
Che a morte vi ferir!
E me fuggiasco, occulto,
Voi chiamavate invano,
Coll’ultimo singulto,
Coll’ultimo respir.
Trammi al tiranno in faccia,
Signore! e s’ei mi sfugge,
Possa a colui le braccia
Del tuo perdono aprir.

Oh fills, oh fills meus... Aquell tirà
us va assassinar a tots i, amb vosaltres,
la vostra desventurada mare! Ah, entre
les urpes
d’aquell tigre vaig deixar mare i fills?
Ah, la mà del pare
no us va fer d’escut, estimats,
contra pèrfids sicaris
que us van ferir de mort!
I a mi, fugitiu, ocult,
em cridàveu en va,
amb el vostre últim sospir
amb el vostre últim alè.
Posa’m el tirà al davant,
Senyor! I si fuig de mi
obre-li els braços
del teu perdó.

Deh, pietoso, oh addolorata
Deh, pietoso, oh addolorata,
China il guardo al mio dolore;
Tu, una spada fitta in core,
Volgi gl’occhi desolata
Al morente tuo figliuol.
Quelle occhiate, i sospir vanno
Lassù al padre e son preghiera
Che il suo tempri ed il tuo a!anno.
Come a me squarcin le viscere
Gl’inso!ribili miei guai
E dell’ansio petto i palpiti
Chi comprendere può mai?
Di che trema il cor? Che vuol?
Ah! tu sola il sai, tu sol!
Sempre, ovunque il passo io giro,
Qual martiro, qual martiro
Qui nel sen porto con me!
Solitaria appena, oh, quanto
Verso allora, oh, quanto pianto
E di dentro scoppia il cor.
Sul vasel del finestrino
La mia la crima scendea
Quando all’alba del mattino
Questi fior per te cogliea
Chè del sole il primo raggio
La mia stanza rischiarava
E dal letto mi cacciava
Agitandomi il dolor.
Ah, per te dal disonore,
Dalla morte io sia salvata.
Deh, pietoso al mio dolore
China il guardo, oh addolorata!

Oh, pietat, mare dolorosa,
digna’t a mirar el meu dolor.
Tu, una espasa clavada al cor,
mires desconsolada
el teu fill, que mor.
Les mirades, els sospirs,
van al pare i són una pregària
que calmen la teva i la seva angoixa.
Com m’escorxen les entranyes
els meus conflictes!
I qui podrà entendre mai
els batecs del meu cor angoixat?
Per què tremola el cor? Què vol?
Ah! Només ho saps tu!
Sempre, allà on vaig,
quin martiri, quin martiri
que porto al pit!
Quan estic sola, quantes
llàgrimes ploro
i el cor m’esclata de dolor.
En el gerro de la finestra
la meva llàgrima cau
quan a l’albada
aquesta flor collia per a tu.
Quan el primer raig del sol
il·luminava la meva cambra
i em foragitava del llit
fent-me agitar de dolor.
Ah, tu m’has salvat del
deshonor i de la mort.
Oh, tingues pietat del meu dolor.
Digna’t a mirar-me, mare dolorosa!

L’esule
Vedi! la bianca luna
splende sui colli;
la notturna brezza
scorre leggera ad increspare il vago
grembo del queto lago.
Perché, perché sol io
nell’ora più tranquilla e più soave
muto e pensoso mi starò? Qui tutto
è gioia; il ciel, la terra
di natura sorridono all’incanto.
L’esule solo è condannato al pianto.
Ed io pure fra l’aure native

Mira! La lluna blanca
brilla sobre els turons.
La brisa nocturna
corre lleugera per fer ballar les ones
del ventre del llac tranquil.
Per què, per què només jo
en l’hora més tranquil·la i més dolça
estic callat i pensarós? Aquí tot
és joia: el cel, la terra
somriuen a l’encant.
L’exiliat és l’únic condemnat a plorar.
I jo, prou que en l’aire natal

palpitava d’ignoto piacer.
Oh, del tempo felice ancor vive
la memoria nel caldo pensier.
Corsi lande, deserti, foreste,
vidi luoghi olezzanti di fior;
m’aggirai fra le danze e le feste,
ma compagno ebbi sempre il dolor.
Or che mi resta?... togliere alla vita
quella forza che misero mi fa.
Deh, vieni, vieni, o morte, a chi t’invita
e l’alma ai primi gaudi tornerà.
Oh, che allor le patrie sponde
non saranno a me vietate;
fra quell’aure, su quell’onde
nudo spirto volerò;
bacerò le guance amate
della cara genitrice
ed il pianto all’infelice
non veduto tergerò.

m’estremia per un plaer desconegut.
Oh, encara perdura el record
dels temps feliços en el meu pensament.
He recorregut landes, deserts i boscos,
he visitat llocs perfumats de flors,
he participat en danses i festes,
però sempre m’ha acompanyat el dolor.
I ara, què em queda? Treure a la vida
la força que em fa infeliç.
Oh, vine, mort, vine a mi, que et convido
i així l’ànima tornarà gaudir com abans.
Oh, aleshores la meva terra
no m’estarà vetada.
I en aquesta brisa, en aquestes ones,
volaré amb l’esperit nu
besaré les galtes estimades
de la meva mare estimada
i el plor de l’infeliç
que no he vist eixugaré.

