
 
  



L’Amor, la Dona i la Música textual 
 

Sra. Dragó.-  Bona tarda a totes i a tots i benvinguts al Club. 
 

El Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel i l’Agrupació Pro-
arts Musicals d’Esplugues, l’APAME, s’uneixen per a dedicar el 
programa d’avui a la celebració del Dia Internacional de la Dona.    
 

Això ens ha fet canviar una mica l’esquema habitual del  
Discoforum: (comentaris i selecció musical) per a reflexionar i 
endinsar-nos una mica en els elements en que es basa el programa 
d’avui: l’Amor, la Dona i la Música de text.  
 

Sra. Valdé.-  Ens hem permès filosofar una mica sobre aquest tres 

elements i del resultat musical aconseguit amb la seva conjunció: 
pàgines sublims de la música, amb les quals, en diferents temps i 
estils, els compositors han excel·lit en les expressions de l’òpera:  
dramatisme, alegria, emoció i sentiment.   
Avui, dedicarem una part del programa a sis dones heroïnes, fruit 
d’aquesta unió; el vers i la música en les quals s’expressen, 
assoleixen altes cotes expressives, pàgines que han marcat una fita 
inesborrable en la història de la música.  
 

Sra. Dragó.-  La selecció fa referència a heroïnes d’òperes famoses,   
pàgines musicals les quals, el talent interpretatiu femení, han elevat 
a espais molt superiors als que els propis compositors havien arribat 
a imaginar. Sobre les dones compositores marginades i oblidades  
caldrà dedicar-les-hi més d’un programa complert. 
 

Per veure les obres seleccionades premeu la tecla de control (Ctrl) i alhora feu un clic 
amb el botó esquerre del ratolí sobre el títol de l’obra marcat en blau. Tot just acabi 
l’obra, atureu el vídeo, reduïu la imatge i torneu al Word de  la barra horitzontal 
inferior.    

 
 



 

Comencem! 
 

L’Amor 
 

Sra. Valdé.-  A tots ens és familiar la imatge bucòlica del poeta 

cantant l’Amor, tema principal de les obres dramàtiques, tràgiques, 
còmiques, romàntiques o clàssiques, que s’han escrit des de 
l’antiguitat. 

 

Tots els cants poètics o literaris escrits sobre aquest tema, en el fons 
no son res més que diferents descripcions, més o menys 
dramatitzades, de l’Amor com el més incontenible, extraordinari i 
bell dels sentiments humans. William Shaquespeare amb Romeu i 
Julieta, va adquirir fama immortal, marcant un abans i un després 
en la història de la literatura amorosa.  
 

Sra. Dragó.- Amor... amor... amor! quantes vegades invoquem el  

seu nom! Un mateix element que els humans vivim des de diferents 
vessants, controvertides, entranyables i temperamentals: el vessant 
del sentiment, de la passió, de la bellesa, de la hipocresia, de la 
inconsciència...  
 

Les manifestacions amoroses a la família, als amics i amigues, al 
proïsme, als animals, a la natura, a la música, a les belles arts i a un 
llarg etc. d’expressions humanes, les interpretem serenament des 
del raonament conscient.    
 

La descripció de l’Amor en la parella, és una mica més complexa; 
en aquesta relació entra en joc un element discordant, el més 
incontrolable, instintiu i poderós de la naturalesa humana: el sexe. 
 

Sra. Valdé.-  Si nosaltres, oh mortals! acceptem que el principal 

objectiu de l’amor és que la humanitat assoleixi la felicitat absoluta, 
resulta una paradoxa que haguem convertit la passió, el seu 



component més poderós, en una força ingovernable, violenta i a 
voltes destructiva.  
 

Un torrent d’emocions que van més enllà de tots els raonaments 
fonamentals de la lògica. Un terratrèmol passional capaç de les 
accions més sublims i alhora, capaç d’enderrocar els sentiments 
més altruistes.  
 

Sra. Dragó.-  Davant la realitat que hem fet amb aquestes 

esbiaixades manifestacions irracionals i instintives, davant la visió 
general de les malmeses relacions humanes arreu del món, és 
ineludible fer-nos una pregunta: Quan parlem de l’amor, quan 
invoquem el seu nom, de debò hem entès el veritable significat del 
mot?  Aquesta és la pregunta... infinita és la resposta!  
 

Abans d’entrar al segon element us presentem la imatge d’una dona 
excepcional, una cantant nascuda a Rússia l’any 1971: Anna 
Netrebko,  una de les millors sopranos líriques del seu temps: Una 
dona forta i valenta, que ha deixat mostres de la seva personalitat a 
tots els teatres d’òpera del món. 
 

Sra. Valdé.-   Anna Netrebko va començar la seva carrera fent de 

conserge al famós teatre Mavriski de Sant Petersburg. Amb una veu 
portentosa, s’ha atrevit a trencar tots els protocols de les sales de 
concert,  gaudint de la música i compartint-la amb el públic durant 
les seves actuacions.  
 

Dona de notable bellesa, aquesta soprano, és una dona moderna, 
intel·ligent i desinhibida que ha triomfat allà a on ha anat. La 
veurem tot seguit amb la cançó de Franz Lehar “Els meus llavis 
besen apassionadament;” una de les seves apoteòsiques actuacions  
 

1.- HD Meine Lippen sie küssen so heiB Anna Netrebko                               
 

https://www.youtube.com/watch?v=eGiz_QWCEkU


La Dona 
 

Sra. Dragó.-  Abans de la Primera Guerra Mundial, l’any 1914, 

abans de patir els horrors, les matances i la destrucció absoluta que 
va comportar aquella guerra, nosaltres, les dones, ens havíem 
convertit en el principal i més apassionat problema de la 
masculinitzada societat moderna.  
 

Per entendre aquest fet, cal recordar els primers moviments 
reivindicatius de la dona per tal d’assolir els mateixos drets que 
gaudia la societat masculina i situar-se en el context cultural de 
l’època: la falsa creença dels condicionaments antropològics del 
sexe femení.  
 

Sra. Valdé.-  Segons els cànons d’aquella època, la naturalesa de 

l’home era més sensible a l’harmonia de la proporció que no pas la 
de la dona, motiu pel qual centrava tots els seus valors en la seva 
bellesa, obviant i prohibint el desenvolupament intel·lectual, 
professional o artístic inherents al nostre gènere.  
 

Sublimar la bellesa femenina, fou l’argument que l’home va 
utilitzar per a situar-nos en un pedestal d’efímera durada, aquella 
veneració que es mantenia durant el període de temps en el que 
conservàvem la nostra bellesa: esplendor, decadència i ocàs del 
nostre poder.   
 

Sra. Dragó.- La limitació d’activitats a les que estàvem sotmeses,  

sobretot: vestir roba d’home, conduir vehicles de tracció mecànica, 
privats o públics, dirigir empreses, ocupar càrrecs intel·lectuals, 
artístics o polítics...  van desaparèixer de sobte.  
 
 
 

    
 



Vet aquí que quan els joves i més tard tots els homes vàlids, van 
enviar-los a la guerra, on la majoria foren exterminats o mutilats; 
quan la humanitat agonitzava; som nosaltres, les dones, les que 
prenem la responsabilitat de mantenir i tornar a refer tot allò que la 
inconsciència masculina havia malmès.  
 

Sra. Valdé.-   Acabada la guerra, vàrem plorar els morts, vam 

cuidar els ferits, vam criar els fills, llaurar els camps, conduir 
vehicles mecànics i amb esforç i sacrifici, vàrem tornar a aixecar 
els nostres pobles. 
 

Esforçada i efímera victòria que, després de la guerra, es va tornar 
a reconduir a l’estatus anterior, del qual seguim lluitant per 
aconseguir allò que durant la gran guerra ens havíem guanyat a 
pols: la igualtat de drets.  
 

Actualment som moltes les dones que lluitem per a despertar, arreu 
del món, aquest sentiment de justícia i d’igualtat, per  assolir tot allò 
que com éssers humans ens pertany, sense condicionaments de 
gènere.  
 

Sra. Dragó.-  És molt el que hem avançat fins ara, i un dels 

avenços més important i esperançador que hem aconseguit, es haver 
despertat aquest sentiment de justícia i de respecte, a un bona part 
de representants del gènere masculí.  
 

Continuarem la nostra lluita fins aconseguir el nostres drets, no 
defallirem, des del convenciment que el món serà molt millor quan 
tots, homes i dones tinguem els mateixos deures i gaudim dels 
mateixos drets.          
 

 
 
 



La Música textual 
 

Sra. Valdé.-  La música canta a l’amor i quan s’expressa sobre un 

text històric, poètic o literari, es converteix en la mussa inspiradora 
de les pàgines més reeixides de l’univers musical.  
 

La música canta a l’amor des de les misses de Bach, dels oratoris 
de Handel, del mestratge de les òperes de Mozart, dels delicats 
lieders de Schubert, del lirisme de Wagner, dels poemes simfònics 
de Listz i Strauss, fins a les simfonies programàtiques de Beethoven 
i Mahler. 
 

Sra. Dragó.-  El teatre líric recull un bon nombre de personatges 

femenins, històrics uns, altres imaginaris, en els que les dones 
prenen el principal protagonisme. Dones que esdevenen glorioses 
heroïnes, dones menyspreades i sovint maltractades, dones 
temperamentals... fins a la clàssica dona perversa i malvada (que 
també n’hi ha, també) . 
 

Començarem a il·lustrar musicalment els nostres comentaris, amb 
una obra basada en un text mitològic del poeta italià Rinunccini, 
sobre el qual, el gran mestre del Renaixement, Claudi Monteverdi, 
va crear una de les mes belles cançons del seu vuitè Llibre de 
Madrigals Guerrers i Amorosos:  “El Lament de la Nimfa,” un dels 
madrigals més  famosos del Renaixement.  
 

Sra. Valdé.-  Les Nimfes, en la mitologia grega, eren unes 

bellíssimes donzelles, filles del Déu Zeus que vivien en els torrents 
d’aigües cristal·lines. Es banyaven nues en la escuma de les aigües 
transparents i eren observades i cobejades pels homes, però elles 
rares vegades estimaven. 
 

 

 



 

 “El Lament de la Nimfa” explica la història d’una Nimfa 
enamorada, a qui el seu amant va abandonar per un amor terrenal; 
ella es lamenta i prega el retorn de l’infidel amb un cant, el qual, la 
música de Monteverdi converteix amb un passatge musical 
d’extraordinària bellesa.   
 

Sra. Dragó.-  La Nimfa canta: 

Amor... Amor... Amor, on és la fidelitat que vas jurar-me, 
torna a  mi amor meu! tal com sempre havia estat, 
ho deixem morir per no tornar a sofrir més. 
No vull els teus sospirs si estàs ben lluny de mi.  
 

Amor meu, no vull que em causis més dolor, 
doncs saber que per tu ploro complau el teu orgull. 
Amor, si m’allunyo de tu... potser allunyant-me 

tornaràs al meu costat i pregaràs les meves carícies. 
 

Si l’altre amor té per tu una mirada més serena que la meva, 
al seu cor no glatirà mai un amor tant fidel com el meu,  
ni tindrà mai l’escalf del meus llavis quan et beso, 
Amor meu... prou que ho saps, torna amor meu... torna.  
 

Sra. Valdé.-  Amb el poema del Lament.., Monteverdi conjunta 

l’art literari i musical; és l’encontre del mestre italià amb la seva 
mussa inspiradora: la nimfa de les aigües cristallines. Mots d’or 
amb els quals el compositor teixeix un incomparable i meravellós 
cant a l’amor i un delicat homenatge a la bellesa.  
 

Sentirem aquesta petita joia del Renaixement, interpretada per la 
soprano Celine Scheen i el Grup de Música Antiga l’Arpegiatta, 
dirigits per la musicòloga suïssa Christina Pluher, a la que podeu 
veure tocant la torba. 
 



2.- El lament de la Ninfa. Claudio Menteverdi.            4’05 
 

 

Sra. Dragó.- La majoria de les àries més importants de la música 

antiga s’expressen sobre temes dramàtics. Antigament, l’òpera  
bastia els seus arguments de la mitologia de les tragèdies clàssiques.  
 

Ara veurem com la música clàssica també canta i balla a l’alegria 
de viure. El mateix grup de música antiga L’Arpegiatta, converteix  
una cançó del folklore italià en una festa. Comença a cantar el 
contratenor Vincenzo Capezzuto, al que posteriorment s’afegeix 
Celine Scheen, la dramàtica soprano que acabem de veure.   
 

3.-  L’Arpe. Christina Pluhar. Pizzica di San Vito             2’29” 
 
 

Sra. Valdé.-  La segona de les nostres heroïnes líriques d’avui la 

trobem a l’òpera Dido i Enees, del compositor barroc Henri Purcell, 
que va viure a Anglaterra entre els anys 1659-1695.  
 

El poeta romà Virgili ens explica a l’Eneida com Dido, la princesa 
de Cartago, s’enamora apassionadament d’Enees, el rei fugitiu de 
la ciutat de Troya destruïda per les ordes greges. Després d’un 
temps d’apassionat idil·li, Enees s’ha d’embarcar per a complir el 
mandat dels Deus: construir la nova ciutat de Roma.  
 

Sra. Dragó.-  Dido sentint-se abandonada pel seu amant, plora 

desconsolada i Enees, davant aquest sofriment, li jura desobeir el 
mandat dels Deus i quedar-se al seu costat. Dido anteposa la glòria 
del seu estimat, tot i sabent que això la durà a la mort. 
 

Purcell converteix el poema de Virgili en una de les pàgines més 
dramàtiques i belles de la història de la música, Dido s’acomiada 
d’Enees amb el seu famós Lament:                                                                      
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0RX12K8XkM
https://www.youtube.com/watch?v=LckIGGjheAg


Sra. Valdé.-    Melinda... la teva mà; m’envolten les ombres,  
deixa que el meu cap reposi sobre el teu pit. 
Voldria explicar-te el meu amor, però la mort em cobeja 
i jo l’acceptaré de bon grat. 
 

Oh Enees! Quan el meu cos reposi a la terra 
espero que la meva ombra no fereixi el teu cor. 
Recorda’m! i oblida després el meu trist destí. 
 

Mor Dido i el cor prega per ella: 

 

Cupido, plega les ales i cobreix-la de roses,  
fràgils i tendres com el seu cor. Vetlla per ella  
sempre... sempre... sempre... 
 

Sra. Dragó.-  Ningú podia imaginar que aquesta obra curta, dura 

poc menys d’una hora, es convertís amb el temps, amb un dels pilars 
de l’òpera barroca. El “Lament de Dido” que ara sentirem és, de 
ben segur, la primera  ària memorable de la història i el lament més 
profund de la lírica musical.  

 

De les moltes versions que existeixen d’aquesta famosa ària, hem 
escollit una gravació de la Radio BBC de Londres  interpretada per 
la soprano Carolina Krogius, amb Cors i Orquestra de la 
Manchester Cameratta, dirigida per Nikolas Kraemer. Una versió 
de concert escenificada, molt fidel al pensament musical de Purcell.  
 

4.-  Lament de Dido. BBC Radio, març 2009                 6’09” 
 

 
Després d’aquesta sublim expressió del sentiment femení, 
dramàtica i bellíssima pàgina del barroc, ara presentarem una 
heroïna famosa de l’època clàssica: la Reina de la Nit, la fetillera 
malvada de l’òpera la Flauta Màgica de W. A. Mozart.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HhyitksAEf4


Sra. Valdé.- Aquesta és una obra de caire fantàstic en la que 

Mozart, amb gran sentit humanista, aboca totes les seves idees sobre 
l’amistat, la saviesa i la veritat. Una munió de personatges fantàstics 
amb els quals, amb un mestratge musical absolut, dona vida 
simbòlicament als sentiments de tota la humanitat.   
 

Veurem l’escena tercera del segon acte, en el que la Reina de la Nit, 
s’indigna amb la seva filla Pamina, l’esperona per haver deixat 
marxar el seu amant Tamino i l’indueix a matar el seu enemic, el 
suprem sacerdot Sarastro.  
 

És una de les escenes més famoses d’una obra en la que el geni 
musical de Mozart, és capaç d’aplegar tots els estils d’òpera 
coneguts: l’òpera seriosa, l’òpera buffa, el singspiel, el coral luterà 
i el folklore alemany.  
 

La interpreta la soprano lleugera Diana Damrau, en una de les 
millors interpretacions que s’han fet d’aquesta ària.  
 

5.-  La Reina de la Noche – Damrau (sub. esp.)                  6’04” 
 

 

Sra. Dragó.- Bé, cronològicament hem arribat a l’era Romàntica. 

Per a  representar-la hem escollit una heroïna creada pel màxim 
exponent de la música poemàtica: Richard Wagner; ho farem amb 
una de les pàgines més profundes del Romanticisme: la Mort 
d’Isolda.  
 

Wagner, sobre un teixit netament simfònic, edifica el que de ben 
segur, és el seu drama musical més perfecte. Isolda, princesa 
irlandesa, es conduïda a Cornualles amb un vaixell comandat per 
Tristany, nebot del rei Marke, amb qui Isolda ha de desposar-se.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DgpxGaGcvdY


Isolda enamorada de Tristany, a qui ha salvat d’una ferida 
enverinada, vol matar-lo per tal de venjar el seu promès, mort per 
l’heroi. Per tal d’aconseguir-ho encarrega a la seva donzella un verí 
amb el que pensa enverinar-se junt amb Tristany.  
 

La donzella canvia el verí per un beuratge amorós que en prendre’l 
els fa viure un apassionat i tumultuós idil·li. Saltant-se tots els 
convencionalismes, viuen la turbulència d’una passió que els durà 
a la mort.  
 

Sra. Valdé.- Davant el cadàver de Tristany i abans de morir, Isolda 

es lamenta del seu tràgic destí amb una de les pàgines més tràgiques 
de la història de l’òpera.  
 

Una pàgina d’extraordinària bellesa, subtitulada en castellà, que us 
oferim tot seguit interpretada per qui fou una de les grans intèrprets 
wagnerianes: la soprano Waltraud Meier, enregistrada a la Scala de 
Milà l’any 2007. 
 

Amb el “Lament d’Isolda”, Wagner ens introdueix al seu univers 
musical, fonent en un mateix gresol la bellesa de la poesia i el 
dramatisme de la música. Es impossible sostraure’s a l’emoció 
provocada per l’audició d’aquesta ària, una figura lírica 
d’extraordinària bellesa, la música de la qual, s’endinsa en els  
profunds laberints del sentiment humà.    
 

6.-  Tristan – Muerte de Isolda                                               6’47”               
 

Sra. Dragó.-  No podíem acabar aquest petit recorregut de la 

música pel delicats camins de l’amor, sense una figura femenina 
excepcional: la Carmen de Bizet. Una dona lliure, temperamental, 
apassionada i salvatge, al límit de la moralitat, que no dubta en 
utilitzar la seva bellesa per manipular els homes amb el joc de 
l’amor, cosa que al final li costa la vida 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LZQdaIVdFqU


El refinament, la transparència i la sensualitat d’aquesta òpera, és 
plena del color i de referències a la música espanyola. Carmen, 
però, es realment una òpera totalment francesa, una obra brillant, 
amb clares  influències mozartianes, convertida amb el temps en 
l’òpera més gloriosa del repertori gal.    
 

Sra. Valdé.- Escoltarem el Preludi del quart acte i la Cançó 

bohèmia de Carmen, en una magistral interpretació de la 
mezzosoprano Elina Garança. L’acompanya l’Orquestra 
Filharmònica de Berlín dirigida per Gustavo Dudamel. Un autèntic 
regal pels sentits.  
 

7.- Gustavo Dudamel – Elina Garanca. “Gala Berlin 2010”    9’00” 
 

Fins aquí ha arribat el Discoforum dedicat a les dones de la 
música. Acabarem aquest petit homenatge al Dia de la Dona, amb 
un curt recital poètic. Una selecció del poema Naturalesa de Dona, 
que la nostra poetessa  Soledat Gascó, ha escrit especialment per 
aquest dia. Reciten la pròpia autora i les rapsodes Olga Álvarez i 
Isabel Lozano    
 

Esperem retrobar-nos aviat i gaudir en directe d’aquest recital.   
 
                                                  Esplugues de Llobregat, 11-3-2020 
                                                                       Actualització: 11-3-2021     

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPIb8AZ7hZE

