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Arnold Schönberg Gurre-Lieder 
 
“Sóc un conservador que es va veure obligat a convertir-se en extremista.” Figura 
controvertida com poques, quan pensem en Schönberg (1874-1951) pensem en el 
compositor del dodecatonisme, l’iniciador d’un nou llenguatge musical que va portar al 



divorci del gran públic amb l’obra musical; i, tot i que la relació de l’obra musical amb 
el públic tot just es comença a sanejar, el divorci continua sent profund més d’un segle 
després. 
 
Però qui era aquest personatge sorrut que es va llançar a l’aventura d’iniciar un nou 
llenguatge musical, totalment despullat dels referents del passat, sense cap estrat que es 
pugui reconèixer? Què va poder empènyer un músic capaç de compondre La nit 
transfigurada (1899) o els Gurr-Lieder que avui ens ocupen a consagrar la resta de la 
seva vida creativa a un nou llenguatge desproveït de les referències emocionals que fan 
vibrar el gran públic, a desencadenar conscientment la sentència de mort de la música 
com a comunicació i obrir el camí a la música com a concepte? Si em permeten, una 
bona part de la resposta a totes dues qüestions la trobarem després d’entendre què van 
significar els Gurre-Lieder per a Schönberg. Si bé els va començar l’any 1900 seguint la 
tradició postromàntica, com a cicle de nou lieder per a soprano, tenor i piano, i amb 
vista a presentar-los a un concurs vienès, en no acabar-los a temps, segons el mateix 
Schönberg, es va decidir el destí de l’obra. I la va transformar en l’obra mastodòntica 
que avui coneixem. Tenia un bon material i no el va abandonar. Ja havia compost la 
primera part dels Gurre-Lieder i durant una gran part dels tres anys següents els va 
orquestrar i hi va afegir un preludi i la segona part. Però en algun moment del camí es 
va adonar que l’estil postromàntic havia arribat al límit de les seves possibilitats i que 
calia tornar a donar sentit a un llenguatge que s’havia carregat de significats 
extramusicals, sense cap base empírica que en justifiqués les formes. Els Gurre-Lieder 
van ser testimoni directe d’excepció d’aquesta transformació: es van erigir alhora com a 
epítom del postromanticisme de Wagner, Strauss i Mahler i com a inici involuntari 
d’una nova realitat d’expressió musical.  
 
L’any 1903 Schönberg va aparcar els Gurre-Lieder per experimentar amb altres peces, i 
li va costar vuit anys reconciliar el llenguatge tradicional de la primera part de l’obra 
amb la nova concepció musical que fermament creia que havia d’adoptar a la darrera 
part. Com a coda final del postromanticisme que és, aquest cicle de cançons –que sovint 
s’ha qualificat de cantata profana– es basa en un poema del danès Jacobsen (1847-1885) 
que narra l’amor entre el rei danès Valdemar IV i la seva amant Tove, i la posterior 
cavalcada-caceria infernal del monarca a la recerca de Tove, després que la seva reina, 
Helvig, l’hagués fet assassinar. Mite, llegenda i història medieval es barregen en aquesta 
narració d’amor exacerbat més enllà de la mort, a mig camí entre el Tristany i Isolda i la 
història de Francesca da Rimini. 
 
La primera part narra l’amor secret entre els amants en clau wagneriana, tant pel que fa 
al concepte com a l’execució. La simbiosi dels personatges amb la natura es porta fins a 
l’extrem. La natura adopta atributs humans i acompanya en sentiment i accions la 
parella protagonista; s’agiten els boscos quan els amants estan a punt de retrobar-se i el 
mar s’estremeix quan es retroben. Els colors postromàntics tenyeixen aquesta primera 
part, alhora que enalteixen la profunda identificació entre la natura i els protagonistes. 
L’exuberància harmònica i les melodies expansives destil·len l’expressiu sentit d’anhel 
que emana la partitura. No s’escatima cap recurs instrumental –al més pur estil 
wagnerià– per tal de crear una textura sonora riquíssima en colors i poètica. Tot i així, 
podem trobar ja espurnes del llenguatge més típicament schönberguià en l’ús exacerbat 
dels cromatismes i els prolífics salts intervàlics.  
 



La cançó de les tórtores, la guinda final d’aquesta primera part, és la culminació 
romàntica de la simbiosi amb la natura i un dels moments musicals més exquisits de 
l’obra. Les tórtores del bosc lamenten la mort de Tove i assenyalen acusadorament la 
reina Helvig i el seu falcó. De la mateixa manera que Tove s’alça aleshores com a 
símbol de l’amor constant per damunt de totes les vicissituds, la cançó de les tórtores 
s’alça com a representació de l’assimilació i l’acceptació de Schönberg del llenguatge 
musical com a comunicació, en concret del llenguatge musical postromàntic. 
 
Però l’acceptació d’aquest llenguatge s’estronca amb l’arribada de la succinta segona 
part, que consta d’una sola peça amb motius manllevats de la cançó de les tórtores que 
s’han transformat d’una manera punyent per expressar el desencant de Valdemar amb 
Déu per haver permès que li arravatessin la seva estimada. Mentre escrivia els 
compassos en què el protagonista renega de Déu, Schönberg s’endinsava en una fase de 
rebuig de la tradició i del llenguatge musical postromàntic. Aquesta crisi el va portar a 
una profunda transformació, en el procés de la qual va haver de lluitar per acabar els 
Gurre-Lieder d’acord amb la seva nova concepció musical, però alhora d’acord amb 
l’esperit inicial de l’obra. Schönberg no es podia permetre trair ni les seves noves 
conviccions ni l’obra que ja havia iniciat. 
 
Si tenim això present és més fàcil entendre l’eclecticisme i l’originalitat de la tercera 
part dels Gurre-Lieder. Tot i els experiments amb música propera a la atonalitat i amb 
noves formes d’expressió, aquesta tercera part és testimoni de la reconciliació incipient 
de Schönberg amb la tradició i, sobretot, del compromís del compositor amb la seva 
obra. 
 
Així, hi podem trobar fragments corals magnificents que presenten recursos estilístics i 
expressius tan actuals com els retards i els ecos cacofònics, juntament amb fragments en 
què Schönberg es permet jugar amb els límits de la tessitura de la veu humana en clau 
humorística amb la figura de Klaus el bufó (contrapunt conceptual i caricatura del 
protagonista). També hi trobem fragments en què explora les possibilitats expressives 
de l’sprechstimme, que va desenvolupar més a fons a Pierrot Lunaire (1912), 
concretament en la figura del narrador, que representa la reconciliació del protagonista 
amb la naturalesa i el món. I així, mentre que el narrador es reconcilia amb el món, 
Schönberg ho fa amb el llenguatge tradicional al cor final de l’obra. 
 
Tanmateix, amb els Gurre-Lieder Schönberg havia iniciat un nou camí que ja no va 
poder abandonar mai més, perquè, de la mateixa manera que va adquirir el compromís 
d’artista d’acabar aquesta obra en un estil que no la traís, després dels Gurre-Lieder es 
va veure abocat al canvi i va assumir el seu destí de fer entrar la humanitat a l’era 
atonal. El compromís amb allò en què creia que havia de fer va ser per a Schönberg més 
poderós que l’ànsia de ser comprès, estimat i poder arribar al públic: “Personalment, he 
renunciat a l’èxit terrenal i sé que –amb èxit o sense– és el meu deure històric 
compondre allò que el meu destí m’ordena compondre”. 
 
En l’avaluació que el mític pianista i assagista Glenn Gould fa de la figura de 
Schönberg, conclou: “Certament, és molt més fàcil demostrar que Schönberg era vital i 
indispensable per al nostre temps que no pas demostrar que era profund i gran”. És a dir 
que, deixant de banda el divorci entre el Schönberg post-Gurre-Lieder i el gran públic 
actual, i el possible recel sobre la seva qualitat musical, s’ha de reconèixer al 



compositor, com a mínim, el mèrit del compromís profund amb la música i amb el camí 
que creia necessari adoptar. 
 

Elisabeth Boada 
 
 

 
 
 
 

 
 
Eiji Oue director 
 
Nascut a Hiroshima, va rebre les primeres classes de piano als quatre anys i als quinze 
va començar, a l'Escola de Música Taho, els estudis de direcció musical amb Hideo 
Saito, professor de Seiji Ozawa.  
 
Va arribar als EUA per primer cop l’estiu de 1978, quan Ozawa el va invitar per 
estudiar al Centre de Música de Tanglewood. Allí, Oue hi va coincidir amb Leonard 
Bernstein, que es va convertir en el seu col.lega i mentor, i amb qui va compartir el podi 
en gires internacionals per La Scala, Vienna State Opera i Opera de París-Bastille, a més 
de Moscou, Leningrad, Berlín, Roma i d’altres capitals europees. El 1990, Oue va 
assistir Bernstein en la creació del Festival de Música del Pacífic de Sapporo al Japó, 
com a director resident de l’Orquestra del Festival.  
 
Entre 1991 i 1995 va ser director titular de la Filharmònica Erie de Pensilvània i de 
1995 a 2002  ho va ser de l'orquestra de Minnesota. El mateix 2002 va passar a ser 
director titular del Festival de Música Grand Teton de Wyoming. Altres compromisos 
estiuencs van incloure aparicions als festivals de música de Ravínia, Tanglewood, 
Grand Park, Wolf Trap, Great Woods, Round Top i Midland. 
 
Després d’aconseguir un gran èxit en el tour de 1997 amb la NDR Radiophilharmonie 
de Hannover, Oue es va convertir en el seu director titular. El 2003, va ser nomenat 
director titular de l’orquestra Filharmònica d’Osaka al Japó. 
 
Entre els nombrosos premis rebuts cal ressaltar el Koussevitzky de Tanglewood (1980) i 
el primer premi i la medalla d’or Hans Haring en la competició de direcció musical 
Mozarteum de Salzburg. Oue ha dirigit  orquestres tan importants com les 
Filharmòniques de Nova York, Los Angeles, Oslo, i les Simfòniques de Filadèlfia, 



Detroit, Saint Louis, Montreal, Toronto, la Nova Filharmònica del Japó, l’Orquesta 
Nacional de España, la Simfònica de la Ràdio de Suècia, la Santa Cecília de Roma i les 
alemanyes Filharmònica de Munic, Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, la Deutsche 
Oper de Berlín i la WDR de Colònia. 
 
El 2005 va debutar al Festival de Bayreuth com a director de Tristany i Isolda. Ha 
col·laborat amb el Leipzig Gewandhaus i les simfòniques de Gulbenkian, Malaisia i Sao 
Paolo i ha enregistrat el Concert per a violí núm. 1 de Paganini i el Concert per a violí 
núm. 8 de Spohr amb la Simfònica de la Ràdio de Suècia i Hilary Hahn per al segell 
Deutsche Grammophon. 
 
 Eiji Oue és director titular de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya. 
 
 

 
 
Melanie Diener soprano 
 
Va estudiar amb Sylvia Geszty a Stuttgart, amb Rudolf Piernay a Mannheim i a la 
Universitat d’Indiana. Va debutar en el paper d’Ilia a Idomeneu al Festival d’Òpera de 
Garsington (1996) i, a partir d’aquell moment, ha cantat a la Wiener Staatsoper, al 
Metropolitan, al Coven Garden, al Royal Opera, al Bayerische Staatsoper, al Sächsische 
Staatsoper de Dresden, i al Berlin Staatsoper, i a diversos escenaris de París, Zuric, 
Lausana, Ferrara, etc. 
 
Del seu repertori destaquen les òperes de Mozart i Strauss, sobretot els rols de Elettra, 
Fiordiligi, Donna Elvira, Ariadna, Vitellia, Marschallin, Daphne i Chrysothemis. L’any 
1999 va debutar al Festival de Bayreuth com a Elsa a Lohengrin, els anys 2002 i 2003 
va representar Donna Elvira al Festival de Salzburg, dirigida per Nikolaus Harnoncourt. 
Darrerament ha cantat Katja Kabanova i Vitellia a Berlín; Ellen Oxford a Peter Grimes 
de Britten i Chrysothemis al la Wiener Staatsoper. 
 
Ha col·laborat amb les principals orquestres i els millors directors i, en concert, ha 
interpretat obres de Beethoven, Brahms, Britten, Strauss i Zemlinsky. 
 
Melanie Diener col·labora amb l’OBC per primera vegada en aquest concert. 
 
 
 



 
Andres Landino fotògraf 
 
Jane Irwin mezzosoprano 
 
Va estudiar a la Universitat de Lancaster i al Royal Northern College of Music i va 
debutar al Carnegie Hall el 2002 amb la Simfònica de Pittsburg i Mariss Janson. També 
actua amb regularitat al Regne Unit, Europa i Amèrica. Ha cantat als BBC Proms, al 
Festival d’Edimburg i a les millors sales de concert amb orquestres com ara les 
simfòniques de Birmingham, Bournemouth, San Francisco i Seattle, la Tonhalle de 
Zuric, la Philarmonia i l’Orquestra de París, dirigida per Myung Whun Chung, Libor 
Pesek, Antonio Papano, Trevor Pinnock, etc. 
 
El seu repertori, en concert, inclou el Rèquiem de Verdi, diverses simfonies de Mahler i 
els seus Kindertotenlieder, The Musicmakers d’Elgar,  Phaedra de Britten etc. i, en 
l’àmbit operístic, ha cantat al Royal Opera House i a l’Òpera Escocesa en diverses 
ocasions, així com, la Walkiria a Bayreuth i Tristany i Isolda a l’Òpera de San 
Francisco. Properament, té previstes actuacions amb la Filharmònica de la Ràdio 
holandesa, la Simfonia núm. 3 de Mahler amb l’Orquestra de San Diego i la núm. 8 amb 
la de San Francisco. 
 
Jane Irwin col.labora amb l’OBC per primera vegada en aquest concert. 
 
 

 
Helen Tansey fotògraf 

 
John Mac Master tenor 
 
D’origen canadenc, va estudiar a l’Institute for Dramatic Voices de Carmel (Califòrnia) 
i aviat va cantar als escenaris nord-americans. Va representar Peter Grimes a Detroit i 
Montreal, L’holandès errant a Vancouver, Jenufa amb la Canadian Opera Company, Il 
trovatore a Ottawa i Elektra a l’Òpera de San Francisco. Va debutar a la New York City 



Opera amb Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi i és artista resident de 
l’AmorArtis Orchestra and Choir de Nova York. 
 
A Europa ha cantat a l’Òpera Nacional de París i a la Volksoper de Viena i ha debutat a 
Frankfurt i Stuttgart amb Salomé i a Innsbruck amb Antikrist de Langgaard. Amb la 
Brno State Philharmonic va anar de gira per diverses capitals i va debutar a Londres 
amb l’Orquestra Philharmonia i sir Charles Mackerras. També ha enregistrats per als 
segells Danachord, Newport Classics, Premier Records i Chandos. 
 
Entre les seves representacions més recents, cal esmentar el rol de Canio a Il Pagliacci a 
l’Òpera de Montreal, Cavaradossi a Tosca i el príncep a L’amor de les tres taronges a 
l’Òpera d’Austràlia, a més de cantar amb la Simfònica de Londres i sir Colin Davis i 
debutar al Metropolitan. 
 
John Mac Master col.labora amb l’OBC per primera vegada en aquest concert. 
 
 
 

 
 
Thomas Randle tenor 
 
Va estudiar composició i direcció i, finalment, cant i va debutar a l’English National a 
La flauta màgica (Tamino) que més endavant ha cantat amb èxit en diverses ocasions: 
Deutsche Oper de Berlín, Festival d’òpera de Glyndebourne, Hamburg, Nova Zelanda i 
Covent Garden de Londres. Considerat un dels tenors més versàtils de la seva 
generació, també ha cantat al Théâtre des Champs Elysées de París i a ciutats com ara 
Lausana, Ginebra, Brussel·les,  Washington i Londres, Beatrice and Benedict amb la 
Welsh National Opera, Idomeneu amb la Scottish Opera, King Prima de Tippett amb la 
De Nationale Reisopera, etc.  
 
Va debutar al Covent Garden de Londres en el rol d’Essex a Gloriana, en una producció 
de Phyllida Lloyd que va obtenir un notable èxit i que, poc després, es va convertir en 
un llargmetratge per a la BBC. També ha actuat a la Royal Opera amb Paul Bunyan 
(Johnny Inkslinger) i Gawain (Fool). Als Estats Units va obtenir un considerable èxit 
amb la seva interpretació d’Orfeu al Händel and Haydn Festival de Boston i la present 
temporada té previst cantar St. François d’Asisse a Amsterdam, Wozzeck a La Monnaie 
de Brussel·les i The Rake’s Progress al Théâtre des Champs Elysées de París. 
 
Thomas Randle va col·laborar per darrera vegada amb l’OBC interpretant El Messies de 
Händel al Palau de la Música Catalana el desembre de 2006. 
 
 



 

 
 
David Wilson-Johnson baríton 
 
Nascut a Northampton, va estudiar cant a la Royal Academy of Music de Londres a més 
de llengües modernes. Durant la seva dilatada carrera ha estat convidat pels millors 
festivals (Salzburg, Edimburg, BBC Proms, Tanglewood, etc.), teatres d’òpera (Royal 
Opera House, Covent Garden, La Bastille i Òpera Còmica de París, etc.) i orquestres, 
dirigit per mestres com ara Boulez, Bruggen, Giulini, Harnoncourt, G. Leonhardt, 
Mackerras, Mehta, Previn i Rattle.  
 
El seu repertori operístic inclou, entre d’altres, L’enfant et les sortilleges, Boris 
Godunov, Turandot, La flauta màgica, King Priam i Els mestres cantaires de 
Nuremberg. En concert ha cantat la Simfonia núm. 8 de Mahler, Elegy for Young Lovers 
d’Henze, L’heure espagnole de Ravel, el Rèquiem de Brahms, Mort a Venècia de 
Britten, i la Novena Simfonia de Beethoven, dirigit per Leonard Slatkin, a la Last Night 
of the Proms de 2001, després dels esdeveniments de l’11 de setembre, davant d’un 
públic internacional de 340 milions de persones. També ha enregistrat obres de Bach, 
Ravel, Beethoven Stravinsky i Schubert per a GMN i es dedica a la docència a l’escola 
de cant d’estiu que ell mateix va crear a Ferrandou (França) i al Sweelinck 
Conservatorium d’Amsterdam. 
 
David Wilson-Johnson col.labora amb l’OBC per primera vegada en aquest concert. 
 

 
 
Orfeó Català (Josep Vila director) 
 
Fundat el 1891 per A. Vives i L. Millet que el va presidir durant 50 anys, té la seu al 
Palau de la Música Catalana de Barcelona. A Millet el van succeir, com a directors, F. 
Pujol i després Ll. M. Millet, Ll. Millet i Loras, S. Mas, S. Johnson i J. Casas i, des de 
1998, Josep Vila. 
 
L’han dirigit mestres com ara R. Strauss, Saint-Saëns, Casals, Comissiona, 
Rozhdestvensky, Mehta, Ros Marbà, López Cobos, Pons etc. Ha actuat als Països 



Catalans, per tota la Península, Cuba, Mèxic i arreu d’Europa i ha participat en diversos 
cicles i festivals, amb les simfòniques d’Hamburg i Montréal, la Suisse Romande, la 
Berliner Bach Akademie i les millors orquestres espanyoles. Amb l’OBC va participar 
en el concert inaugural del Fòrum 2004  dirigit per Rostropóvitx. 
 
Ha rebut el Premi Honorífic Nacional de Música de la Generalitat catalana i el 1999 va 
crear l’Escola Coral de l’Orfeó Català. Entre les seves darreres produccions cal destacar 
la Novena Simfonia de Beethoven amb l’Orquestra Toscanini i L. Maazel, la Pauken 
Messe de Haydn amb la Filharmonia de Galícia, l’estrena de la cantata Belshazzar’s 
Feast de W. Walton amb l’Orquestra Julià Carbonell i la Missa en do major de L. 
Mozart amb l’Orquestra de la Ràdio Hongaresa. Des del curs 1997-1998 està patrocinat 
per la Fundació Caixa Penedès. 
 
L’Orfeó Català va col·laborar per darrera vegada amb l’OBC el mes de setembre de 
2007 interpretant Els segadors. 
 
 
 

 
 
Cor Lieder Càmera (Glòria Coma i Pedrals directora adjunta)  
 
Fundat a Sabadell el 1990 pel seu director artístic, Josep Vila, des del 2006 Glòria 
Coma és la seva directora adjunta.  El seu objectiu ha estat, sempre, treballar programes 
d’alt nivell, tant a capella com amb instrumental. Amb directors com ara Rilling, Ros 
Marbà, Pinnock, Decker, Christophers, Mas i López Cobos ha cantat amb les orquestres 
de Cambra d’Andorra, del Teatre Lliure, de Cadaqués, les Barroques de Sevilla i 
Catalana o la Simfònica del Vallès, i també amb el Clemencic Consort i The Sixteen, 
entre d’altres. Des de 1993 és el cor col.laborador del Festival de Peralada, on ha 
participat en  diverses produccions. El 1997 va cantar en l’obra de Carles Santos La 
pantera imperial  que també es va representar al Festival d’Edimburg. 

 
Ha guanyat el II Concurs de cant coral mestre Joan Just a Igualada (1997) i el II 
Concurs internacional Europa i els seus cants (1999), ha participat en diversos festivals i 
ha enregistrat cançons populars catalanes, repertori per a cor i piano amb el pianista 
Adolf Pla, poemes de Miquel Desclot musicats per Josep Vila i nadales catalanes. 
Aquest any 2007, dirigit per  Salvador Mas, ha estat el cor convidat a l’acte institucional 
de Catalunya al Parc de la Ciutadella.  
 
Lieder Camèra va col.laborar per darrera vegada amb l’OBC el passat mes de desembre 
de 2007, interpretant les Cantates 4, 5 i 6 de l’Oratori de Bach. 
 
 
 



 
 
Cor Madrigal (Mireia Barrera directora) 
 
Fundat per Manuel Cabero el 1951, des de 1993 Mireia Barrera és la seva directora, 
encara que també l’han dirigit grans mestres, com ara Celibidache, Comissiona, Cao, 
Decker, Foster, King, Mas, Mena, Pinnock, Pons, Rostropovitx i Scimone. En l’àmbit 
discogràfic cal destacar l’enregistrament de la música coral de Joaquim Homs, amb 
motiu del centenari del seu naixement i realitzat per a la Fundació Autor (SGAE, 2007). 
 
Ha col·laborat amb el Gran Teatre del Liceu a les òperes Kàtia Kavànova de Janácek 
(2002), Oedipe de Enesco (2003) i Le portrait de Manon de Massenet (2007). A més, ha 
realitzat gires per Euzkadi i Andalusia amb l’Orquesta Barroca de Sevilla i Juan José 
Mena, interpretant El Messies de Händel (2003) i Missa en si menor de Bach (2006). El 
2007 va participar al Festival de Música Antigua de Aranjuez, interpretant obres de 
Cererols i Bach. 
 
Properament, actuarà a cappella als cicles Ibercamera i al Ciclo de Conciertos de la 
UAM (Auditorio Nacional de Madrid), a més de col·laborar amb l’OBC, amb la 
Simfònica del Vallès, la JONC i la JONDE sota la direcció d’E. Oué, Víctor Pablo 
Pérez i J. Pons. 
 
El Cor Madrigal va col.laborar amb l’OBC per darrera vegada el mes de gener de 2007, 
interpretant Missa in tempore belli de Haydn. 
 
 

 
 
Coral Polifònica de Puig-Reig (Ramon Noguera director) 

 
Fundada el 1968 com a Coral Joventut Sardanista, el 1987 va adoptar el nom actual. Ha 
cantat per tot Catalunya, i també per la resta de l’Estat, diversos indrets d’Europa, així 
com Israel i el continent americà. Des de 1969, Ramon Noguera n’és el director. El seu 
repertori,  ampli i variat, inclou totes les èpoques i estils: El Messies de Händel, La 
Creació de Haydn, el Rèquiem de Mozart, la Simfonia núm. 9 de Beethoven, El 



Pessebre de Casals, La cantata de la Terra d’Amargós, i òperes com ara Tosca i 
Turandot de Puccini, Aida de Verdi, Cristóbal Colón de Balada, Tasarba de Morera, 
etc. Donades  les seves arrels, està reconeguda com a excel.lent intèrpret de sardanes 
corals, en ocasions, actuant i enregistrant amb la cobla La Principal de la Bisbal.  

 
El 1993, pel seu 25è. aniversari, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. A més de l’OBC ha col.laborat amb les orquestres de Cambra de l’Empordà 
i de Cervera i les Simfòniques del Vallès, de les Balears i del Liceu, dirigida pels 
mestres Cabero, Pérez Batista, Pons, Cao, Mund, Decker, Radbahari, Pommier, 
Colomer, Pinnok, Foster, Mas, Brotons, Ros Marbà, etc. 

 
La Coral Polifònica de Puig-Reig va col.laborar amb l’OBC per darrera vegada el mes 
de febrer de 2001, interpretant la Simfonia núm. 8 de Mahler. 

 
 
 

 
 
 

SUGGERIMENTS  DISCOGRÀFICS      Xavier Cester, crític musical 
 
 
Arnold Schönberg Gurre-Lieder 
 

 Orquestra Filharmònica de Berlín 
Karita Mattila, Anne Sofie von Otter, Thomas Moser, Philip Langridge, Thomas Quasthoff – 
Cor de la Ràdio de Berlín i Cor de la Ràdio MDR de Leipzig - Simon Rattle, director –  EMI  
(2002) 
 

 Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín 
Susan Dunn, Brigitte Fassbaender, Siegfried Jerusalem, Peter Haage, Hermann Becht– Cor de la 
Catedral de Santa Eduvigis de Berlín i Cor de la Musikverein de Dusseldorf – Riccardo Chailly, 
director –  Decca  (1985) 
 

 Orquestra Simfònica de la SWR de Baden-Baden i Freiburg 
Melanie Diener, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas – Cor de la 
Ràdio  de Baviera i Cor de la Ràdio MDR de Leipzig – Michael Gielen, director – Hänssler 
(2007) 

 
 Staatskapelle de Dresde 

Deborah Voigt, Jennifer Larmore, Thomas Moser, Kenneth Riegel, Bernd  Weikl – Cor de 
l’Òpera Estatal Saxona de  Dresde i Cor de la Ràdio MDR de Leipzig – Giuseppe Sinopoli, 
director – Teldec (1996) 
 

 Orquestra de Filadèlfia  
Jeanette Vreeland, Rose Bampton, Paul Althouse, Robert Betts, Abrasha Robofsky – Princeton 
Glee Club,  Fortnightly Club, Mendelssohn Club – Leopold Stokowski, director – Pearl (1932) 

 
 

 



 
 
 


