
ACTA DE LA JUNTA DEL COMITE DEL CONSORCI DEL GRAN TEATRE

DEL LICEU.

ASSISTENTS:

J. Maluquer
J.M. Bricall

G, Vidal

A les 20,20 h. del dia 21 de gener de 1985,
es reuneixen en els locals de la Propietat del
Gran Teatre del Liceu, els senyors al marge

ressenyats. Falten el Conseller Rigol i el Se
L. Portabella cretari Sr. Alvarez, que han excusat la seva

assistència.M. Bértrand

F. Millet

M. Ingla En la reunió es delibera i es prenen els segü¬
ents acords, tenint en compte que aquesta acta
és continuació de l'anterior, de data 10 de l'ac
tual.

PRIMER. Informe del Sr. Jordi Maluquer. El Sr. Maluquer informa
de les aportacions previstes per les Diputacions catala
nes. Pel que fa a la de Barcelona, aportarà la quantitat
de 75.000.000,- de pessetes. Amb tot, queda pendent la
decisió de si formarà part o no del Consorci. La Diputa¬
ció de Girona a finals de mes donarà la seva resposta re

lativa a l'aportació. La de Tarragona ha comunicat que

ha de sol.licitar la petició corresponent al "Consejero
de Cultura". Finalment, la Diputació de Lleida, resta a

l'espera del que facin les altres Diputacions, per a pren

dre la seva decisió.

1er. Possibilitat de fer una opera que pugui ser porta¬
da a altres Teatres de Catalunya.

2on. Assistència de públic als assajos.

3er. Fer un homenatge a la nostra eminent soprano

Victòria dels Angels. Els membres de la comissió
han acordat de fer-li una visita abans d'aquest ho
menatge.

SEGON. Altres temes a tractar:



•Ultra aquests temes, és comentada la proposta de la Companyia
de Ballet Folklòric Esbart Dansaire de Rubí. Aquest tema es re

prendra en una altra ocasió.

TERCER. Temporada 1985/86. El Sr. Portabella informa sobre la

pròxima Temporada d'Opera 1985|86, l'inauguració de la
qual es preveu pel dia 1 de novembre 1985 fins el mes

d'abril 1986, interrompuda pel lògic parèntesi de la
Setmana Santa a finals de març 1986. Aquesta temporada
serà composta per 42 o 43 funcions en total. Hi haurà

4 representacions de cada òpera, excepte dues òperes a

determinar, de les quals només se'n faran tres funcions.

A continuació es detalla la programació prevista per l'esmentada
Temporada 1985/86:

REPRESENTACIONS COMPOSITORS FUNCIONS

MOISES I AARON SCHONBERG 4

IL TROVATORE o VERDI 4

ANDREA CHENIER GIORDANO 4

BORIS GODUNOV MOUSSORSKY 4

DEMOFONTE CHERUBINI 3

SIMON BOCCANEGRA VERDI 4

WERTHER o MANON MASSANET 4

LOHENGRIN WAGNER 4

EL ORO DEL RHIN WAGNER 4

MANON LESCAUT PUCCINI 4

LA DONA SENSE OMBRA STRAUSS 3

També, i referint-nos a les dates posteriors a la Setmana San¬

ta, hi ha la possibilitat d'allargar la temporada fins a final
d'abril amb dues òperes més. Una d'espanyola (podria ser UNA
COSA RARA, de Martín Soler) i NORMA.



Tot seguit el Sr. Portabella informa que, acabada l'actual

Temporada Operística 1984/85, està previst per al pròxim
mes d'octubre de portar a terme 12 representacions en la tra
dicional Temporada de Ballet, amb tres programes diferents.

En el transcurs de la reunió es van comentar alguns temes
- que queden pendents per a pròximes reunions - i que són els

següents :

1. Fomentar les produccions locals

2. Fomentar els compositors locals

3. Estudiar la possibilitat de simplificar
l'escenografia d'algunes òperes.

4. Fomentar l'escenografia local

5. Estudiar la possibilitat de fer 5 represen¬
tacions d'algunes Obres.

6. Introducció d'artistes locals per als segons
i tercers papers.

7. Estudiar la fórmula de realitzar algunes re¬
presentacions en èpoques en que el Teatre e£
tà inactiu, per tal de poder cobrir les des¬
peses fixes de l'Entitat.


