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Emmanuel Franco, bariton (Mexico) 
Mirsa Adami, piano 
 
Maurice Ravel Trois Chansons de Don Quichotte à Dulcinée 
(1875-1937) I. Chanson romanesque 

II. Chanson épique 
III. Chanson à boire 

 
Wolfgang Amadeus Mozart Uit: Don Giovanni 
(1756-1791) Guardate! …Madamina, il catalogo è questo 
 

Uit: Le Nozze di Figaro 
Hai gia vinta la causa 

 
Gioachino. Rossini Uit: La Cenerentola 
(1792-1868) Sia qualunque delle fuglie 
 
 
Tomás Barrera & Rafael Calleja Adios Granada 
(1870-1900) Zarzulea: Emigrantes 
 
Carlos Gustavino Se equivocó la paloma  
(1912-2000) 
 
Carlos Gardel Tango – Por una cabeza 
(1890-1935) 
 
Astor Piazzolla Tango – Los pájaros perdidos 
(1921-1992) 
 
Carlos Gardel Tango – El día que me quieras 
 
Consuelo Velázquez Bésame mucho 
(1924-2005) 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan: 
Gemeente Alkmaar 



Toelichting programma zondag 2 augustus 2020 Grote Kerk Schermerhorn 
 
Zowel de Spaanse volks- en kunstmuziek als het belcanto van de opera zijn van groot belang 
geweest voor de ontwikkeling van een Latijns-Amerikaanse liedcultuur, een cultuur die zowel 
bij de klassieke muziekliefhebbers als de aanhangers van populaire muziek direct aanhang 
vond. Daarom is het niet zo gek om tijdens een liedrecital Spaans georiënteerde liederen van 
Ravel en aria’s van Mozart en Rossini te combineren met een waaier aan bekende liederen 
van componisten uit Argentinië, Uruguay en Mexico. Beginnend bij de liedcyclus Don 
Quichotte à Dulcinée van Maurice Ravel neemt bariton Emmanuel Franco u mee via aria’s 
van Mozart en Rossini en uit de Spaanse zarzuela Emigrantes naar de wereld van de tango en 
de beroemdste Mexicaanse bolero: Bésame mucho. 
 
Dat Maurice Ravel zich omstandig van elementen uit de Spaanse volksmuziek bediende, heeft 
niet louter te maken met het feit dat Don Quichotte nu een maal een roman is van de 
Spanjaard Miguel de Cervantes. Ravel kreeg via zijn moeder een flinke dosis Baskisch bloed 
mee en had al eerder blijk gegeven van een grote belangstelling voor het Spaanse muzikale 
erfgoed. Dus toen hij in 1932 gevraagd werd door regisseur G. W. Pabst om muziek te 
schrijven bij de film Don Quixote met de legendarische bas Fyodor Chaliapin in de hoofdrol, 
liet hij zich niet alleen leiden door de tekst van librettist Paul Morand, maar ook door de 
Spaanse couleur locale. Van muziek bij de film kwam het helaas niet. Ravel was door ernstige 
gezondheidsproblemen zeer traag en de ongeduldig wordende Pabst vroeg Jacques Ibert om 
de muziek te schrijven. Uiteindelijk voltooide Ravel slechts de drie liederen die samen Don 
Quichotte à Dulcinée vormen. Hij maakte daarbij dankbaar gebruik van Spaanse volksritmes. 
Het eerste lied is een guajira, in het prachtige langzame tweede lied gebruikte hij de stuwing 
van de zortzico en het laatste lied is een jota vol vrolijk dronken flamencovocalises. 
 
Twee elementen veranderden de opera in de late achttiende en vroege negentiende eeuw: het 
streven geïnitieerd door Christoph Wilibald von Gluck om het muziektheater van alle 
bovennatuurlijke poespas te bevrijden en de verhalen logisch en menselijk te maken, en de 
daarmee samenhangende neiging naar belcanto, naar natuurlijk en mooi zingen. Zijn 
voorstellen vonden een vruchtbare grond bij Wolfgang Amadeus Mozart die zowel met de 
zedenschets Le Nozze di Figaro als met de mythische opera Don Giovanni liet zien en horen 
dat het mogelijk was om aria’s te schrijven die klonken als vanzelfsprekende gebaren van 
echte mensen van vlees en bloed. Een mooi voorbeeld is de pochende ‘Catalogus’-aria 
Madamina, il catalogo è questo waarin Don Giovanni’s knecht Leporello hartstochtelijk 
opschept over de veroveringen aan vrouwelijk schoon van zijn meester. Ook de aria Hai già 
vinta la causa  is een typisch Mozartiaans staaltje mensenwerk. In deze aria uit de derde akte 
moet Graaf Almaviva zich in alle bochten wringen om zijn beoogd overspel met Susanne op 
onschuldige wijze te verklaren.  
Ook de Italiaanse componisten na Mozart zoals Rossini, Bellini en Donizetti brachten de 
wens van Gluck om aria, duet en koor een vanzelfsprekend deel van de opera te laten zijn in 
praktijk. En ook in hun drama’s stond de uitdrukking van de menselijke maat voorop en bleek 
angst een mooie drijfveer voor heerlijke aria’s. Zo is Don Magnifico uit La Cenerentola van 
Gioacchino Rossini aan het begin van de tweede akte als de dood dat hij bij een mogelijk 
huwelijk van een van dochters met Prins Ramiro uitgerangeerd raakt in Sia qualunque delle 
fuglie. 
 
Deze vorm van realiteitszin en belcanto kreeg in Spanje in de achttiende en negentiende eeuw 
steeds meer voet aan de grond in de zarzuela. Deze Spaanse ‘operette’ genoot vooral vanaf de 



tweede helft van de negentiende eeuw en in de eerste decennia van de twintigste eeuw grote 
populariteit en had vervolgens ook grote invloed op het Latijns-Amerikaanse lied. Een van de 
grootmeesters van de zarzuela waren de componisten Tomás Barrera en Rafael Calleja. 
Hoewel ze meestal afzonderlijk werkten, kwamen hun talenten in 1905 samen in de zarzuela 
Emigrantes. De hartverscheurende romanza Adiós Granada  uit deze ‘operette’ werd in de 
jaren vijftig opgepakt door sopraan Victoria de los Angeles die het werk wereldwijde 
bekendheid gaf.  
Een neveneffect was dat er niet alleen op het gebied van de populaire muziek, maar ook in de 
klassieke wereld steeds meer belangstelling ontstond voor Spaans- Latijns Amerikaans 
georiënteerde muziek. Iemand die daarvan profiteerde was de Argentijnse pianist en 
componist Carlos Guastavino. Hij zette zich nadrukkelijk af tegen modernere componisten als 
Alberto Ginastera en bleef bij zijn romantisch-folkloristisch idioom. Hij schreef vele liederen 
waaronder Se equivocó la paloma uit 1941. Later zou hij het lied verwerken tot een 
instrumentaal deel van zijn korte ballet Suite Argentina.  
Waar Guastavino zich vooral met de volksmuziek van de pampa’s en de liederen van het volk 
bezighield, vond de in Uruguay geboren maar in Argentinië opgegroeide Carlos Gardel zijn 
ziel en zaligheid in de in de eerste decennia van de twintigste eeuw sterk opkomende tango. 
Als ‘singer-songwriter’ en als zingende filmster had hij veel succes en zijn songs zoals Por 
un Cabeza  en El día que me quieras gingen zowel in de vorm van bladmuziek als op single 
en lp internationaal als warme broodjes over de toonbank. Toen hij in 1935 omkwam bij een 
vliegtuigcrash ging het nieuws de hele wereld over. 
De faam op tangogebied die Gardel genoot werd na de Tweede Wereldoorlog slechts 
geëvenaard door de koning van de tango, Astor Piazzolla. Hij richtte zich in eerste instantie 
op een carrière als klassiek pianist terwijl hij ’s avonds accordeon en bandoneon speelt in 
tangocabarets. Vanaf de vroege jaren vijftig werkt hij aan zijn eigen composities, maar pas na 
een studie bij Nadia Boulanger in 1955 wist hij de verschillende invloeden te verweven tot 
een vernieuwend geluid, de ‘nuevo tango’. De meeslepende cancíon Los pájaros perdidos 
stamt nog uit de vroegere periode en past in het stramien van de traditionele tango. Het is een 
even vurig als melancholisch lied, waarin vogels doen denken aan het verlies van een 
geliefde. 
De liefde en alles wat daarbij hoort is sinds de vroegste opera’s sowieso een dankbaar thema. 
En dat bleef zo en werd zelfs sterker toen Gluck pleitte voor meer menselijkheid in de 
muziek. Wat dat aangaat is er in de Latijns-Amerikaanse landen goed geluisterd naar Gluck, 
want de liefde (of het gebrek daaraan) is een geliefd onderwerp. Zo schreef de Mexicaanse 
pianiste en componiste Consuelo Velázques aan het begin van de jaren veertig op 
zestienjarige leeftijd Bésame mucho . Ze raakte geïnspireerd door het pianowerk Quejas, o La 
Maja y el ruiseñor uit de cyclus Goyescas van de Spanjaard Enrique Granados. Het lied op het 
ritme van de bolero veroverde in no time de wereld – zelfs de Beatles namen in de vroege 
jaren zestig een versie op – en werd in 2001 opgenomen in de Latin Grammy Hall of Fame. 
Velázques, die altijd volhield dat ze nog nooit gekust was toen ze het lied schreef, overtrof het 
succes van Bésame mucho nimmer en zong en speelde het werk haar hele leven lang.  
 
Paul Janssen 
 
 
 
 
 
 



De Mexicaanse bariton Emmanuel Franco behaalde zijn bachelor diploma aan het  San 
Francisco Conservatory of Music en nam deel aan het Mexican Young Artist Program 
SIVAM (Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano) waar hij twee keer de Placido 
Domingo Scholarship won. 
Emmanual trad op in verschillende concertzalen en theaters in Mexico, de Verenigde Staten 
van Amerika en Europa, waar hij de rol van Conte in Le nozze di Figaro, Tarquinius en Junius 
in The Rape of Lucretia, de titelrol in Gianni Schicchi, Sharpless en Yamadori in Madama 
Butterfly, Ping in Turandot , Figaro in Il Barbiere di Siviglia, Slook in La Cambiale di 
Matrimonio, Don Parmenione in L’Ocassione fa il ladro, Germano in La Scala di Seta, 
Manuel in La Vida Breve, La Discorde in Les Arts Florissants , Belcore in L’Elisir d’Amore, 
Marquis in Dialogues des Carmélites, Gorrión in Maria de Buenos Aires en Jupiter in Orphée 
aux Enfers vertolkte. Momenteel studeert hij in Nederland bij Andrew Schroeder. 

De pianiste Mirsa Adami begon haar pianostudies in Tirana bij Elsa Veizi en Takuina 
Adami. Op jonge leeftijd speelde ze daar met verschillende orkesten en gaf vele recitals in het 
land. In 1991 kwam ze naar Nederland om haar studie te vervolgen, eerst bij Jan Huizing in 
Groningen en later bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Ze 
behaalde in 2000 met lof het diploma als uitvoerend musicus en is sindsdien verbonden als 
repetitor bij De Nieuwe Opera Academie te Amsterdam. Ze heeft meerdere malen op het 
Prinsengrachtfestival opgetreden alsmede concerten gegeven in Nederland en andere landen 
zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, Estland en Japan. In 2004 maakte ze haar debuut in de Grote 
Zaal van Het Concertgebouw met het derde pianoconcert van Prokofjev met het VU orkest 
o.l.v. Daan Admiraal. Ze speelde met het Kennermer Jeugdorkest o.l.v. Mathijs Broers het 
tweede pianoconcert van Rachmaninov in het Concertgebouw in Haarlem. Met hetzelfde 
pianoconcert soleerde ze in haar geboortestad Tirana met het Albanees Omroeporkest onder 
leiding van de Russische dirigent Leonid Nikolayev. In het seizoen 2008 | 2009 speelde ze de 
pianoconcerten van Mozart, Brahms, Beethoven en Von Weber. 


