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Noche de Estreno
Si en el estreno de su ópera o concierto favoritos

quiere experimentar esta sensación, tiene dos opciones:
comprar todas las butacas del aforo o tener un

reproductor Láser Disc Pioneer.
La primera opción dudamos mucho que pudiera

hacerla realidad en ningtin teatro del mundo. En cambio
la segunda, además de ser posible, le permite ver y escuchar,

con la máxima calidad que ofrece la tecnología digital,
sus óperas o conciertos preferidos en su propia casa.

Nuevos reproductores de Láser Disc Pioneer. Perfección
de sonido y pureza de imagen para disfrutar de

auténticas noches de estreno.

pioneer
The Art of Entertainment



La Bohème

Òpera en quatre actes
Text de G. Giacosa i L. Illica,

basat en l'obra homònima de H. Murger
Música de Giacomo Puccini

Funció de Gala

Dilluns, 16 de desembre, 21 h., funció núm. 43, torn A

Dimecres, 18 de desembre, 21 h., funció núm. 44, fora d'abonament
Dijous, 19 de desembre, 21 h., funció núm. 45, torn B

Dissabte, 21 de desembre, 21 h., funció núm. 46, fora d'abonament
Dilluns, 23 de desembre, 21 h., funció núm. 47, torn D

Divendres, 27 de desembre, 21 h., funció núm. 48, torn C
Diumenge, 29 de desembre, 17 h., funció núm. 49, torn T

Dilluns, 30 de desembre, 21 h., funció núm. 50, torn E



QiristianDior
/



La B o h è m e

Mimi

Rodolfo

Marcello

Colline

Schaunard

Musetta

Benoît

Parpignol
Alcindoro

Sergent
Duaner

Director d'orquestra
Director d'escena

Escenògraf
Disseny de vestuari

Disseny de llums
Director del cor

Subdirector del cor

Assistent als mestres del cor

Cor de l'Escolania Mare de Déu

Direcció musical: Montserrat

Realització del vestuari

Sabateria

Perruqueria
Attrezzo

Servei de perruqueria
Producció

Violí concertino

ORQUESTRA SIMFÒNICA
Materials d'orquestra

Mirella Fretü (16, 19, 21, 23, 27 i 30)
Miriam Gauci (18 i 29)
Jaume AragaU (16, 18, 21, 27 i 30)
Roberto Alagna (19 i 23)
Kaiudi Kaiudov (29)
Vicenç Sardinero (16, 19, 21 i 29)
Roberto Servile (18, 23, 27 i 30)
Nicolai Ghiaurov (l6 i 19)
Stefano Palatchi (18, 21, 23, 27, 29 i 30)
Manuel Garrido
Patricia Orziani

Daniela Mazzucato (18, 27 i 30)
Vicenç Esteve
Ignacio Giner
Antoni Lluch

Cristóbal Viñas

Xavier Ribera

Roberto Abbado

Giuseppe de Tomasi
Ferruccio Villagrossi
Pier-Luciano Cavallotti

Giuseppe Ruggiero
Romano Gandoifi
Andrés Máspero
José Luis Basso

de Montserrat de l'Escola Fia Balmes

Pi; Direcció artística: Jordi Farrera

Arrigo, Milà
VaUdeperas, Barcelona
Mario Audello, Tori
Rancati, Milà
Damaret, Barcelona
Procedent de la Bottega
Veneziana, Venècia
Jaume Francesch

DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

G. Ricordi & Co Spa., Milà, Itàlia



AHORA LA MUSICA
TE VA A ENTRAR POR LOS OJOS

"LASER DISC"
CDV 496

PHILIPS

En Vidosa, tenemos la más impresionante selección de música, y personal muy especializado
que le aconsejará. Y ahora, también lo último en vídeo disco.

Venga, vea y escuche de paso el lector de discos ópticos CDV 496 de PHILIPS capaz de reproducir
tanto ios discos CD Audio Digital como ios de vídeo <Laser Diso en todos ios formatos.

LA REVOLUCION TECNOLOCICA EN

VIID0
Balmes/Pàdua



Contingut argumentai
Lloc de l'acció: París

Època: pels volts de l'any 1830

ACTE I

«In Soffitta»
A les golfes que Rodolfo i Marcello comparteixen amb Schaunard
i amb Colline, el fred no pot vèncer el bon humor del poeta i del
pintor, però en redueix les ganes de treballar. Les ñames que
produeix el manuscrit d'un drama de Rodolfo els escalfen uns

instants i l'entrada de Colline no és gaire alegre, ja que la seva
visita al Mont de Pietat no ha donat resultats pràctics. En canvi,
Schaunard, que arriba poc després, ha tingut més sort: ha fet uns
serveis musicals una mica especials a un anglès ric i capriciós i
s'ha guanyat uns diners que li han permès de comprar llenya, tabac,
vi i altres queviures. Ara bé, tot servirà pels dies vinents, perquè
avui és la nit de Nadal i els quatre bohemis decideixen anar-la a

celebrar al Barri Llatí. La sortida es retarda uns moments, perquè
els amics han de fer front a Benoît, que ha pujat a les golfes i vol
cobrar el lloguer. Li ofereixen beguda, i l'home es va animant i
els explica una aventura galant, cosa que els bohemis fan servir
de pretext, i, fent veure que s'escandalitzen, ho aprofiten per fer
fora Benoît sense haver-li pagat el lloguer.
Marcello, Colline i Schaunard se'n van i Rodolfo es queda sol una
estona a fi d'acabar un article de fons per al diari «II Castoro». Tot
seguit, truquen a la porta: es Mimí, una veïna, demanant ajut, ja
que pujava les escales i se li ha apagat l'espelma que duia. Rodolfo
la fa entrar perquè descansi una mica. Quan Mimí ja és a punt
d'anar-se'n, s'adona que no té la clau del seu pis. L'espelma es
torna a apagar i busquen tots dos la clau a les fosques: les seves
mans es troben i neix l'amor. Rodolfo i Mimí s'expliquen mútua¬
ment qui són i com viuen («Che gèlida manina», «Mi chiamano
Mimí»). Els bohemis criden a Rodolfo, des de fora, que hi vagi,
però aquest els diu que no està sol i que de seguida els anirà a
trobar acompanyat de Mimí. Abans d'anar-se'n, un i altre es de¬
claren el seu amor («O soave fanciulla»).
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ACTE II
«Al Quartiere Latino»

Enmig de la gran animació de la nit de Nadal, Rodolfo i Mimí es
passegen pel Barri Llatí, i també, per la seva banda. Colline,
Marcello i Schaunard. Aquests s'asseuen a una taula del cafè Momus
i Rodolfo presenta Mimí als seus amics. Poc després, arriba Mu-
setta («vint anys, molta coqueteria, una mica d'ambició i gens
d'ortografia»); l'acompanya el vell Alcindoro. En veure Marcello,
antic amant seu, se'n va a seure a una taula propera amb el seu

acompanyant, i es posa a dir tot d'indirectes i a fer mirades sig¬
nificatives al seu vell amor, encara no exhaurit («Quando m'en
vo'»). A Marcello, li costa d'aguantar-se, fins que Musetta, fent veure
que li fan mal les sabates, envia Alcindoro a comprar-ne un altre
parell, i ho aprofita per llançar-se cuita-corrents en braços de
Marcello.
Els amics es troben en problemes: no tenen prou diners per pagar
la consumició, però Musetta els ho resol fent unir el compte d'ells
amb el d'ella. Torna a haver-hi una gran animació i, al carrer, fan
una desfilada; els bohemis s'emporten Musetta. Tot seguit, torna
Alcindoro amb unes sabates noves i veu, sorprès, que li presenten
les dues notes.

ACTE III

«La Barrière d'Enfer»

Fred i neu, de matinada, pel mes de febrer, a una de les portes
de París, per on passen unes dones que vénen de la rodalia. Mimí,
malalta, busca Marcello, que treballa de pintor en un hostal. Amb
la veu trencada per la tos. Mimí explica a Marcello la vida difícil
a què és obligada per la gelosia de Rodolfo, i que en vol la se¬
paració. Rodolfo va també a l'hostal, i també es vol separar de
Mimí; així ho manifesta a Marcello, que ha fet amagar Mimí perquè
no pugui sentir la conversa. Rodolfo confessa finalment que se
l'estima més que cap altra cosa del món, però que té por perquè
està molt malalta («per ritornarla in vita non basta amore»). A poc
a poc, el pensament en el sofriment de Mimí i un amor inquiet i
fort afebleixen la determinació de Rodolfo.
Mimí ho ha sentit tot; Rodolfo s'adona de la seva presència i vol
fer el dissimulat, però no ho aconsegueix. Tots dos recorden els



moments bons i dolents que han viscut plegats, i qualsevol res¬
sentiment perd la seva força. Romandran junts encara fins passat
l'hivern; quan arribi la primavera, s'esdevindrà la separació («Addio
senza rancor»). Mentre es disposen a viure unes darreres setma¬
nes de felicitat, Musetta i Marcello són protagonistes d'una altra
separació, molt més sobtada i sorollosa.

ACTE IV

«In Soffitta»
Rodolfo i Marcello tornen a estar sols, sense les seves companyes,
i la melangia els distreu de la feina, malgrat els esforços que fan
per dissimular-la amb una certa indiferència. Quan Schaunard i
Colline arriben a les golfes, els quatre amics inseparables paren
taula i, amb poca matèria i molt d'humor, fingeixen un gran tiberi.
Després... la disbauxa, amb corredisses i ball grotesc, i un duel
burlesc entre Colline i Schaunard.
De sobte, arriba Musetta precedint Mimí, molt malalta, que ha dit
a Musetta que vol morir al costat del seu únic i gran amor («"Vo-
glio morir con lui»). Ha pujat les escales dificultosament; quan entra,
Rodolfo l'abraça i l'acompanya al llit. Ella sembla reviure amb
aquestes mostres d'amor, dins una mansarda on no hi ha sinó
misèria. Musetta ofereix les seves arracades i se'n va amb Marcello
a buscar una medicina, un metge i un maneguí (darrer caprici de
Mimí); mentrestant, Colline també se'n va a empenyorar la seva
«vecchia zimarra».

Mimí, sola amb Rodolfo, li parla amb tendresa, tot recordant el
seu primer trobament a la mateixa mansarda i els dies més feliços.
Mimí pateix molt, i la seva respiració va minvant. Musetta torna
amb un maneguí, Marcello amb un xarop i Colline sense la «vecchia
zimarra»; però Mimí, que s'ha mort com de puntetes, ja no necessita
res. Rodolfo se n'adona i plora desesperat damunt el cos del seu

gran amor.



 



La bohème, entre la
crítica i el public

Els qui ens dediquem professionalment a escriure o a parlar de
música, als diaris, a la ràdio, a la televisió o als programes, com
el que ara tenen a les mans, tindríem una ocasió magnífica de
callar davant el cas de La bohème. Els nostres il·lustres avan¬

tpassats de la premsa torinesa d'aquell 1 de febrer de 1896 van
demostrar efectivament, a l'hora de valorar aquesta obra, una

sagacitat, un tacte i una clarividència que els qui escrivim avui
difícilment podríem superar mai. Escoltin:
«Una música escrita amb molta pressa, i molt poc treball de selecció
i de llimadura. Pot agradar, però difícilment commoure. (...) El
final de l'obra, tan intensament dramàtic, no em sembla pas que
tingui prou color ni que estigui vestit de les formes musicals
adequades. (...) La bohème, de la mateixa manera que no deixa
una gran impressió en l'ànim dels oïdors, tampoc no deixarà una
herència notable en la història del nostre teatre líric, i estaria bé
que l'autor, considerant-la un error momentani, prosseguís el seu
bon camí [el de Manon Lescaut, vol dir] i es convencés que això
ha estat un lleuger desviament del camí de l'art.» I signa el co¬
mentari, a «La Stampa», C. Bersezio.
Més encara:

«Ens preguntem què va empènyer Puccini pel pendent deplorable
d'aquesta Bohème. La pregunta és amarga, i ens la fem amb un

punt de dolor, nosaltres que hem aplaudit i aplaudirem sempre
Manon, on es manifesta un compositor que sabia conjuminar el
magisteri orquestral amb la italianitat de concepcions més sana.

Mestre, vós sou jove i fort, teniu enginy, cultura i fantasia com
no gaires: avui heu tingut el caprici d'obligar el públic a aplaudir-vos
quan i on heu volgut. Per aquest cop, que passi. Però torneu en
endavant a les grans i difícils batalles de l'art.» Era A. Berta qui
parlava així des de les planes de «La Gazzetta del Popolo». I això,
pel que fa a l'endemà de l'estrena.
Prenem ara el Dizionario Letterario Bompiani, publicat a Milà el
1946 —mig segle just després de l'estrena!—, i llegim a la veu
«Bohème»: «Giacomo Puccini n'ha extret [del llibret d'Illica i Gia-
cosa, inspirat en les Scènes de la vie de bohème d'Henri Murger]



una obra que, junt amb Manon Lescaut, pot dir-se que és la més
equilibrada i sincera, si és que s'ha d'entendre per sinceritat el
fet només de donar sortida lliure a les pròpies tendències senti¬
mentals, sigui quina sigui la seva naturalesa. (...) L'harmonització
que sosté la melodia és, dins els seus límits, tova i delicada, i el
mateix es pot dir de l'orquestració. Tot plegat evidencia una
sensibilitat morbosa i, certament, una habilitat teatral, però no art,
en el sentit escollit de la paraula.» Aquesta vegada, signa l'article
la sigla F.A.M.
Com que per mostra ja val un botó i n'hem donat tres —i, en el
fons, no som del tot masoquistes—, deixem-nos de més crítiques.
Home de finíssim instint teatral, tal com —d'una manera o altra—
tots tres textos coincideixen a assenyalar, Puccini ja s'ensumava
alguna cosa quan, poc abans de l'estrena, escrivia a Giulio Ricordi
que no estava «gens content» que l'obra fos presentada a Torí. El
record de Manon Lescaut, estrenada en aquell mateix escenari just
tres anys abans, no el deixava dormir gaire tranquil i, pel que hem
pogut veure als comentaris, no anava desencaminat.
Però, ¿i el públic? Cap problema. Des de la primera nit fins avui
mateix, quan s'obri el teló, el públic s'aboca sobre aquesta obra
incondicionalment. Hi va trobar de seguida l'art, aquesta vegada
amb minúscula; aquell art que prové directament de la vida i que
no necessita gaires paraules per arribar al cor. Hi va veure la vida
d'Henri Murger, un escriptor menor potser, que va fer front a uns
temps difícils en el París de Lluís Napoleó, i que estant ja al llit
de mort, quan només tenia 39 anys, deixava escrits aquests tres
versos:

pas de musique,
pas de bruit,
pas de bohème.

Aquella havia estat la seva vida —bona o dolenta, no som qui
per dir-ho—, i a l'hora de deixar-la, l'evocava tota, sintèticament,
com escau a un poeta. Ens deixava en companyia dels seus
personatges: Mimí, Rodolfo, Marcello, Musetta, Schaunard, breus
apunts d'una existència. Si Rodolfo s'hagués mort, segur que per
a explicar-nos-ho hauria fet servir les mateixes paraules.
El públic hi veu també la vida de Puccini. Un Puccini que arribava
el 1880 a Milà amb una borsa d'estudis modesta per poder anar



 



al Conservatori d'aquella ciutat, i hi llogava una cambra amb el
seu company Pietro Mascagni. Els biògrafs ens han deixat anècdotes
sucoses d'aquella època. Pietro i Giacomo feien torns per obrir
la porta quan trucaven els creditors: si era per a Giacomo, Pietro
s'encarregava de dir que no hi era, que se n'havia anat, quan
s'estava realment amagat i quiet dins l'armari. I al revés, natu¬
ralment: un deure de companys.
A més, a l'hivern fa molt fred a Milà. Verdi ja en sabia alguna cosa
quan va batejar aquells anys de treball i de privacions com els
■■anni di galera». Les preocupacions pel preu del carbó i del menjar,
així com les dificultats per aconseguir-ne, són una constant
simptomàtica en l'epistolari de Puccini d'aquella època. I també
les visites freqüents al Mont de Pietat: «Haig de pagar quinze dies
de dispesa i, si vaig a Lucca, en necessito vint per recuperar el
rellotge i l'agulla, que han anat a respirar «aires de muntanya»»,
escrivia el març del 83. Naturalment, ell i Pietro no s'estaven de
visitar sovint els cafès de la cèntrica Gallería Vittorio Emmanuele,
al costat del Duomo. I segons l'estudiós Mosco Carner, el com¬

positor va haver d'empenyorar l'únic abric que tenia, a causa d'una
certa ballarineta de La Scala...
Els sona alguna cosa? Avui contemplem tot això amb un somriu¬
re benèvol, tot i que ningú dels qui avui som aquí aplegats en
aquesta sala no hem patit el fred milanès de la darreria del segle
passat, que devia ser segurament molt més rigorós que no pas el
d'ara. I això, tant si es vol com si no, marca, i en el cas de Puc¬
cini és ben palès. Hem tingut, tot i això, unes altres experiències:
de divertides i de tristes, d'empipadores i d'amables, de físiques
i de psíquiques, de profundes i de superficials. El públic torinès,
i no els seus profetes, ens va ensenyar que n'hi havia ben bé prou
amb això per enamorar-se bojament de Mimí i per plànyer-ne
desesperadament la mort. És per això precisament que val molt
més callar. Que gaudim de La bohème, com sempre el públic ho
ha fet.

Agustí Fancellí



 



 



Mimí i Rodolfo: del

començament a la mort

Poques obres hauran aconseguit un equilibri tan reeixit entre acció,
personatges i atmosfera. S'ha de recordar, però, que el plantejament
dramàtic d'aquesta òpera tan popular era un xic arriscat, perquè
els orígens eren una novel·la i el nucli de les vivències dels

personatges principals era una mica estàtic. Tampoc no hi havia,
llevat dels quadres primer i segon, un lligam o una continuïtat
entre els quadres de l'obra. Puccini, Giacosa i Illica van escollir
quatre estampes de la vida dels bohemis: el començament de l'amor
entre Mimí í Rodolfo, l'alegria al Barri Llatí, la reconciliació trista
i a la força i la mort. Hi ha també, no sols en el quadre segon, un
retrat de la vida dels bohemis, perquè tant en el quadre primer
com en el segon, abans que Mimí i Rodolfo esdevinguin prota¬
gonistes absoluts, allò que realment pinta Puccini de manera
mestrívola és l'ambient en el qual viuen els amics, tot fixant un

esplèndit contrast entre l'alegria jovenívola d'una banda í el lirisme
d'un amor que comença o el moment tràgic de la mort de Mimí,
en mig de la pobresa. Està ben clar, però, que entre el quadre
segon í el tercer ha passat alguna cosa i entre el tercer i el quart
també. En el primer cas, tots els instants feliços dels primers
moments de la relació entre Mimí i Rodolfo fins arribar a la se¬

paració. En el segon cas, una altra separació, després de la re¬
conciliació a la força, durant la qual Mimí ha dut una vida en la
qual Puccini no vol ni pensar. Tal com el compositor i els llibretistes
van deixar els personatges principals, el públic no té més remei
que estimar-los; les discussions i les separacions no compten,
perquè a la fi només veiem com la noia que s'havia enamorat de
Rodolfo al quadre primer, vol acabar els seus dies al costat de
l'home que més ha estimat.
La música de La bohème és un model, doncs, en la caracterització
dels personatges, el dibuix d'atmosferes i la creació de climes
emocionals. En Pacte primer hom pot distingir dues parts. La
primera ve a ser com un «Scherzo» amb «Rondó», alegre, viu, ràpid,
amb situacions diverses i no bàsiques en relació amb l'acció
principal. Quan arriba Mimi tot canvia, fins i tot la fusta perd
importància i la corda acompanya amb suavitat i caliditat el nou



amor entre Mimí i Rodolfo. En aquesta escena Puccini mostra la
seva gran capacitat per bastir una gran escena d'amor, des de la
timidesa dels primers moments fins a la definitiva efusió dels
sentiments. Tot està dreçat amb intel·ligència i sensibilitat, i també
amb una naturalitat i una simplicitat ben lluny dels grans esclats
d'alguns exemples del període romàntic. Les àries «Che gèlida
manina» i «Mi chiamano Mimí» són dos exemples magnífics, no

només d'allò millor que el gran repertori italià té en aquest terreny,
sinó també d'una adequació dramàtica, segons la qual els dos joves
poden saber qui són i nosaltres també. El sentit dramàtic de Puccini
fa que, per no caure en el perill de la monotonia, després de les
dues àries i abans del final, intercali unes frases dels amics de
Rodolfo des de fora la mansarda. La poesia de «O soave fanciulla»
és una autèntica meravella; és com si la música de Rodolfo (de
«Che gèlida manina») fos també ara la música de Mimí.
Llevat dels vals de Musetta, el quadre segon és com un gran di¬
vertiment, en la línia de les primeres escenes a la mansarda, però
en una atmosfera ben diferent. No hi ha duets, ni àries, ni altres
fragments semblants, però Puccini és una altra vegada un mestre
del teatre líric quan pinta l'atmosfera, quan integra els personatges
dins aquest ambient i quan aconsegueix que l'amor entre Mimí i
Rodolfo siguí també alegre, no sols romàntic, trist o tràgic. S'ha
dit també, però, que en aquest ambient d'alegria, l'orquestra ja
suggereix la mort quan Rodolfo presenta Mimí als seus amics.
Abans de la mort, el quadre tercer és ja ben trist. L'amor dels
protagonistes s'afebleix. Mimí té ja la malaltia que la durà a la mort.
Rodolfo és gelós. Ambdós s'han separat, però tornaran a viure junts
fins l'arribada de la primavera. No és una reconciliació alegre. En
contrast de gran habilitat dramàtica, la separació entre Musetta i
Marcello és més viva que no pas la reconciliació de la parella
protagonista. En aquest acte, de bon principi, s'ha dit que Rodolfo
no expressa de forma adient els seus sentiments, quan en reali¬
tat, si ell mateix els vol amagar a Marcello, és lògic que la música
no traeixi el personatge; la prova la tenim quan el dramatisme
de la música canvia de sobte quan Rodolfo diu al seu amic que
«Invan, invan nascondo la mia vera tortura». Hom pot dir també
que aquest quadre, com l'acte tercer de Aida, tot tenint en compte
les diferències, és l'acte de les veus, perquè és quan tenen un



protagonisme més gran i exclusiu.
El quadre quart, com el primer, té dues parts ben diferents. La
primera és també de molta alegria quan, després dels records de
Rodolfo i Marcello per llurs estimades, els quatre bohemis, mal¬
grat la pobresa, mostren el seu tarannà jovenívol i alegre. Tot, però,
és una mica agitat i nerviós, com un pressentiment de la tragèdia
final.
El canvi és una altra vegada radical quan, com a l'acte primer,
arriba Mimí, però de forma molt diferent: abans trobaria l'amor
de Rodolfo i ara ve a morir al costat d'ell. En tota aquesta segona

part l'orquestra té un gran protagonisme, perquè suggereix, recorda
i crea climes i defineix situacions. La gran frase melòdica de Mimí
quan resta sola amb Rodolfo, «Sono andati? Fingevo di dormiré»,
una gran i trista melodia, esclatarà amb gran força a càrrec de tota
l'orquestra per cloure aquestes escenes de la vida de Mimí.

Pau Nadal
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Ill
Giacomo Puccini (1858-1924)

Puccini neix a Lucca (Toscana) el 22 de setembre de 1858 en una

família amb una gran tradició musical. De petit canta en un cor,
inicia els estudis musicals a Lucca mateix i arriba a ser organista
d'alguna de les esglésies de la vila. Esdevé afeccionat a l'òpera
tot assistint a les representacions que es fan al Teatro del Giglio,
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a la seva ciutat nadiua. L'il de març de 1876 és una data impor¬
tant per l'esdevenidor de Puccini: va a peu a Pisa per veure-hi
l'estrena de l'Aida verdiana, i resta tan entusiasmat, que decideix
ser compositor d'òperes.
L'any 1876 escriu una obra que avui coneixem com a Messa di
Gloria i que ii permet de ser admès a i'Istituto Musicale de Lucca,
que deixa l'any 1880 per continuar els estudis ai Conservatori de
Milà, on és deixeble d'Amiicare Ponchieiii, l'autor de La Gio¬
conda. Ei 1883, com a final dels estudis, aconsegueix un primer
premi de composició amb Capriccio sinfónico, i l'any següent
estrena amb èxit ai Teatro dai Verme, a Milà, la seva primera òpera
Le villi —una mena de Giselle operística, que no tindrà gaire fu¬
tur—. Ei 1886, Elvira Bonturi —una unió amb moments ben difícils,
però que durarà tota la vida— ií dóna un fili, Tonio, í ei 1889 estrena
a la Scaia una altra òpera, Edgar, ja ben puccíniana, però no del
tot reeixida (s'ha dit que per culpa del llibret).
Ei primer èxit —i, a més, durable— és Manon Lescaut (Jorí 1893),
poc després de l'arribada a la que serà, per molts anys, la seva
residència de Torre del Lago, on compon La bohème, potser la seva
obra cabdal, que estrena també a Torí, l'any 1896, amb un èxit
relatiu, que de seguida esdevindrà definitiu. Ei 1900 estrena Tosca
a Roma —amb un teatraiisme gairebé verdià i amb unes innovacions
que fins admirà un compositor com Schónberg—. Ja consagrat i
famós, Puccini veu ei 1904 l'estrena polèmica de Madama But-
terjly-à la Scaia de Milà, amb un fracàs que durà poc. Amb aquestes
tres obres, Puccini ha estat considerat capdavanter del verisme,
quan suposen en realitat una sublimació d'aquest corrent, amb
connexions ben paleses amb el romanticisme i amb el «bel can¬
to».

L'any 1910 estrena Lafanciulla del West 2.1 Metropolitan de Nova
York, en uns moments en què una certa avantguarda el conside¬
ra massa conservador, menyspreant potser la gran admiració del
públic d'arreu. El 1917, estrena a Monte-Carlo La rondine, una obra
refinada i amable, que durant molts anys no va ser gaire estimada
i avui ho és una mica més. Altra vegada a Nova York, al Metro¬
politan, s'estrena el 1918 II trittico, tres formes de teatre i tres

concepcions ben diferents, amb la tragèdia de II tabarro, amb el
lirisme de Suor Angelica i amb la comicitat o la comèdia de



Gianni Schicchi—alguns hi han vist el Palstaff pucciniii—.
Acabada la pnmera guerra mundial, Puccini passa per uns mo¬
ments no gaire feliços: l'assalta la melangia, moren alguns amics
seus i ha de deixar la residència tan preada de Torre del Lago.
Per fortuna, la seva relació amb Elvira és més serena que uns anys
abans i, a més, troba un refugi en la composició de la cjue serà
la seva darrera òpera: Turanciot, un magnífic testament inacabat.
És intervingut de càncer de gola a Brussel·les el 24 de novembre
de 1924, però una crisi cardíaca posa fi a la seva vida cinc dies
després. Funerals a la capital belga, comiat multitudinari a Milà
—Toscanini hi dirigeix un fragment ú'Edgar— i trasllat de les
despulles, dos anys després, a Torre del Lago. Abans, però, havia
tingut lloc a La scala, el 26 d'abril de 1926, l'estrena triomfal de
Turandot, que havia acabat Franco Alfano.
Després d'una mena d'atac furibund fet a Puccini l'any 1912 per
Fausto Torrefranca, que reflectia una posició que anava més enllà
dels gustos del públic, passaren uns quants anys encara fins que
la musicologia reconegué a Puccini els mèrits que li pertocaven.
En aquesta revaloració intel·lectual de la figura de Puccini tingueren
una intervenció rellevant noms com ara Mosco Carner, Claudio
Sartori i, més tard, Fedele d'Amico.
La bohème s'estrené, a Torí l'I de febrer de 1896. La dirigia un músic
jove, anomenat Arturo Toscanini, i en cantaven els papers prin¬
cipals Cesira Ferrani, Camilla Pasini, Fvan Gorga i Tieste Wilmant.
No trigà a arribar a aquesta òpera l'èxit multitudinari, i potser no
pas pels petits canvis introdu'its. L'acolliment fou triomfal ja dos
mesos després a Palerm, on s'hagué de repetir tot el quart acte,
amb els intèrprets vestits ja de carrer.
Fl seu segon any de vida. La bohème s'estrenà a Alexandria, a

Moscou, a la Scala de Milà —amb Angelica Pandolfini i Fernan¬
do de Lucia—, a Manchester, a Berlín, a Rio de Janeiro, a Mèxic,
al Covent Garden de Londres, a Viena, a Los Angeles i a l'Haia.
L'any següent, 1898, arribà a Barcelona, al Liceu —estrena a Es¬
panya— el 10 d'abril, dirigida per Rodolfo Ferrari i amb una gran
parella protagonista, Rosina Storchio i Alessandro Bond; com¬

pletaven el repartiment els noms d'Alice Baron, Carlo Buti,
Francesco Navarrini i Josep Puiggener. Fra el mateix any de les
estrenes de Praga, Atenes, Nova York, París, Valparaíso, Varsòvia,



Zagreb i Esmirna. El 1900 s'estrenà al Metropolitan de Nova York
—amb Nellie Melba i Albert Saleza— i el 1903 a l'Òpera de Viena
—amb Selma Kurz i Leo Slezak—.
La bohème no s'ha deixat mai de representar arreu, en teatres grans
i petits, a les grans ciutats i als pobles, en idiomes ben diversos,
en grans produccions i amb decoracions més aviat pobres, amb
els cantants i els directors millors i amb altres de no tan bons.
Una successió, per tant, d'èxits per a una obra que continua es¬
sent per ella mateixa un gran atractiu per al públic.
Pel que fa al Liceu, La bohème també és lògicament un dels títols
més populars, i hi ha arribat a la xifra de dues-centes disset re¬
presentacions, amb protagonistes com Cesira Ferrani —la Mimí
de l'estrena mundial—, Hariclea Dardée, Mercè Llopart, Mercè
Capsir, Maria Espinalt, Victòria dels Àngels, Renata Tebaldi, En¬
riqueta Tarrés, Virginia Zeani, Montserrat Caballé, Jeannette Pilou,
Elena Mauti Nunziata, Ileana Cotrubas, Carme Hernández, Ceci¬
lia Gasdia, Edoardo Garbin, Dino Borgioli, Miguel Fleta, Giacomo
Lauri-Volpi, Pau Civil, Mario Filippeschi, Gianni Poggi, Gianni
Raimondi, Jaume Aragall, Luciano Pavarotti, Giuseppe Giacomi-
ni, Plácido Domingo, Josep Carreras i Luis Lima, entre d'altres.
La darrera representació, abans de les d'enguany, fou el 15 de febrer
de 1987.



 



 



ROBERTO ABBADO

Nasqué a Milà, on estudià pia¬
no, composició i direcció.
Posteriorment, continuà els
estudis amb Franco

Ferrara a Roma i a

Venècia. El 1977 dirigí
el primer concert, a

Roma, i de seguida
començà la carrera

internacional, amb
actuacions a la Scala
de Milà, Viena, Berlín,
Venècia, Roma Mu¬
nic, Bolonya, etc. També ha
dirigit concerts a Torí, Milà,
París, Florència, Copenhaguen,
Munic, Budapest, Moscou,
Dublín, Roma, etc. Ha partici¬
pat als festivals d'Edimburg
(amb la Scala), Israel, Zuric,

(Director d'orquestra)
Sòfia, Venècia i Lille. Recent¬
ment ha estat nomenat director

principal de l'Orquestra de la
Ràdio de Munic i

aquest any ha dirigit
a Verona, Trieste,
Munic, Bari, l'enre¬
gistrament d'un reci¬
tal amb Mirella Freni,
un concert a 1'Avery
Fisher Hall de Nova

York (el seu debut als

EUA), etc. Al Liceu
debutà la temporada 1982-83
amb Don Carlo i després ha
dirigit La Cenerentola, Turan-
dot, Attila, Il barbiere di Sivi-
glia, Simon Boccanegra, Don
Pasquale, Adriana découvreur
i II trittico.

GIUSEPPE DE TOMASI

Nasqué a Milà i després d'haver
efectuat estudis clàssics, es lli¬
cencià en farmàcia. Seguí cur¬
sos al Conservatori de

Milà i es diplomà com
a director escènic a

l'Acadèmia d'Art
Dramàtic. Primera¬

ment, fou assistent de
Tatiana Pavlova, En-
ríquez i Colonello,
amb qui col·laborà als
teatres italians més

importants. Entre d'altres ciu¬
tats, ha dirigit a Como, Bèrgam

(Director d'escena)
Vicenza, San Remo, Rovigo,
Marsella, Màntua, Spoleto,
Lecce, Munic, París, Baden

Baden, Essen, Nova
York, Bari, Macerata,
Gènova, Treviso,
Parma, Savona, Ra¬
venna, Martina Fran¬
ca, Avinyó, Buenos
Aires, Niça, Bregenz i
Lisboa. Al Liceu de¬
butà el gener de 1969
amb Un ballo in

mascbera, i hi ha intervingut en
setze temporades.



ROMANO GANDOLFI

Es diplomà en composició i
piano, amb la màxima pun¬
tuació, al Conservatori A. Boi-
to de Parma, la seva

ciutat natal. Des de

1984 és assessor ar¬

tístic i director del cor

del Gran Teatre del
Liceu. Ha treballat
com a director de cor

al Colón de Buenos

Aires (I968-I97O), i a

la Scala de Milà (1971-

1983), col·laborant amb Von
Karajan, Kleiber, Bernstein,
Prêtre, Giulini, Abbado, Muti,
etc.Ha participat en les gires de
la Scala i ha col·laborat en les

gravacions d'òperes verdianes
dirigides per Abbado (Deutsche
Grammophon), i amb Riccardo
Muti (Decca). Des de 1970 al-

(Director del cor)
terna la direcció coral amb la
direcció d'orquestra (la Scala,
l'Òpera de Roma, el Colón, el

San Cario, la Zarzuela
i el Real de Madrid, el
Municipal de Rio,
París, Berlín, Praga,
EUA, etc). Al Liceu ha
dirigit Faust, La fan-
ctulla, Nabucco, La
Gioconda, Andrea
Chénier, Requiem de
Verdi, Les noces, en¬

tre moltes altres. Ha enregistrat,
per a Decca, la Petite Messe de
Rossini, amb Ereni, Valen-
tini-Terrani, Pavarotti, Raimondi
i el Cor de Cambra de la Scala,
1 Cors romàntics i 12 Lieder de

Schubert, amb Popp, Palacio, el
Cor de Cambra i instrumentis¬

tes de la Scala (Eonit Cetra).

ANDRÉS MÂSPERO (Subdirector del cor)
Començà els estudis musicals al
seu país. Argentina. El 1976 fou
nomenat director del Coro Es¬

table del Teatro Ar¬

gentino de La Plata i
de 1978 a 1982 féu la
mateixa tasca al Tea¬

tro Municipal de Rio
de Janeiro. Després
dirigí, tres tempora¬
des, el cor del Teatro
Colón de Buenos Ai¬

res. El 1988 aconseguí
un Master a la Univesitat Ca

tòlica de Washington, ciutat on
actuà també com a pianista al
Kennedy Center i el 1989 fou

director de cor a la

Summer Opera. Du¬
rant 1988-90 fou di¬
rector d'Iberoameri-

can Vocal Ensemble i

la temporada 1990-91,
director del cor de la

Dallas Opera. Des de
1990-91 és subdirec¬
tor del Cor del Gran

Teatre del Liceu.



MIRELLA FRENI (Soprano: Mimí)
Nascuda a Mòdena, és avui dia
una de les sopranos de més
anomenada en el món del bel
canto. Té un reperto¬
ri molt extens, tant en

òpera com en recital,
i les seves actuacions

són sempre conside¬
rades com a veritables

esdeveniments musi¬

cals. Actua als teatres

més importants del
món (Scala, Metropo¬
litan, Covent Garden, Òpera de
Viena, San Francisco, Munic^
Tokyo, Festival de Salzburg,
Òpera de París, etc.), al costat
de directors com Karajan,
Maazel, Solti, Prêtre, Kleiber,
Abbado, Muti, Davis o Metha.

En els escenaris i en el disc ha

fet creacions inoblidables de

personatges com Micaela, Liu,
Marguerite, Mimí,
Susanna, Elisabetta i,
més recentment,
Adriana, Manon Les¬
caut i Tatiana. En

aquest Gran Teatre
ha intervingut en
vint-i-nou represen¬
tacions i tres con¬

certs: 1970-71 Faust,
1981-82 recital, 1983-84 Faust
i Requiem de Verdi, 1985-86
Simon Boccanegra i concert
pro Mèxic, 1986-87 Adriana
Lecouvreur i 1989-90 levgueni
Onieguin, Adriana Lecouvreur
i Manon Lescaut.

MIRIAM GAUCI (Soprano: Mimí) (Dies 18 i 29)
Va néixer a Malta. Començà els
estudis de cant amb Hilda Ta-

bone i els continuà a Milà, al
Conservatori, al Cen¬
tre de Perfecciona¬
ment de la Scala (amb
Giulietta Simionato) i
amb Lia Guarini.

L'any 1983 guanyà els
concursos internacio¬

nals de Bolonya i de
Treviso i el 1984 de¬
butà a Bolonya amb
La voix humaine i a Israel amb
La Traviata. La temporada

1985-86 cantà per primera ve¬

gada a la Scala de Milà. Des de
llavors ha actuat als teatres més

importants d'Europa.
El 1987 debutà als

EUA, a Santa Fe i el
mateix any cantà La
bohème amb Plácido

Domingo a Los An¬
geles. També actua
sovint a les sales de

concert, amb un am¬

pli repertori. Enguany
canta per primera vegada a
Barcelona.



JAUME ARAGALL
Va néixer a Barcelona, on , als
dinou anys, començà els estu¬
dis de cant amb Jaume Fran¬
cisco Puig, que des¬
prés continuà a Milà
amb Vladimiro Ba-

diali. La temporada
1961-62 debutà al Li¬
ceu amb Pagliacci
(Arlequí) i Lucia di
Lammermoor (Artu¬
ro). Poc després
guanyà al Concurs de
Busseto i debutà a la Fenice, a

Palerm i, finalment, a la Scala
amb L'amico Fritz i La bohè¬
me . La temporada 1964-65
tornà al Liceu, ja com a primer
tenor, amb una Bohème ino-

(Tenor: Rodolfo)
blidable i, tot seguit, cantà a

Venècia, Gènova, Palerm, Par¬
ma, Mòdena, Nàpols, Roma,

Torí i altra vegada a
la Scala, El 1965 can¬

tà Rigoletto a l'Arena
de Verona i el 1968
debutà al Metropoli¬
tan de Nova York.

Entre altres teatres, ha
cantat també al Colón
de Buenos Aires,
Òperes de Viena i

París, Covent Garden de Lon¬
dres, Brussel·les, San Francisco,
Ginebra, Hamburg, Munic,
Madrid i Berlín. Al Liceu ha

intervingut en vuitanta-nou
representacions.

ROBERTO ALAGNA (Tenor
Va néixer a França, però
d'origen sicilià. L'any 1988
guanya el Concurs Pavarotti a
Filadèlfia i un mes

després debuta a

Glyndebourne amb
La Traviata, òpera
que tot seguit inter¬
preta a Monte-Carlo,
Tolosa i Montpeller.
Durant la temporada
1989-90 debuta a la
Scala de Milà amb La

Traviata, sota la direcció de
Muti i l'èxit fa que la temporada
següent interpreti aquesta obra
a Venècia, Tokyo, Lausana,

Rodolfo) (Dies 19 i 23)
Nàpols, Gènova i una altra ve¬

gada a la Scala, on també can¬
ta La bohème al costat de Freni.

Aquesta temporada
ha de cantar Lucia i

Traviata a la Scala,
Bohème al Covent

Garden (debut) i Ro¬
berto Devereux a

Montpeller i Monte-
Carlo. L'any 1992 de¬
butarà a l'Òpera de
Viena amb L'elisir

d'amore. Fa molt poc ha enre¬

gistrat en disc Gianni Schicchi
afnb Freni. Enguany actua per

primera vegada a Barcelona,



KALUDI KALUDOV (Te
Nascut a L·laravellovo (Bul¬

gària), féu els estudis de cant
a Varna amb Zafirova i a Sofia
amb lablenska,
mentre aconseguia
ser guardonat als
concursos interna¬

cionals de Gènova,
Atenes i Moscou. De

1978 a 1989 fou pri¬
mer tenor de l'Òpera
Nacional de Sofia i

des de 1990 actua

com a invitat arreu del món. Ho

ha fet a l'Òpera de Viena, Pa¬
rís, Hamburg, Bordeus, Madrid,
València, Bilbao, Copenha-

nor: Rodolfo) (Dia 29)

guen, Amsterdam, Berlín, Mu¬
nic, Frankfurt, Bremen, Colònia,
Houston, Chicago, Londres,

Berna, Estrasburg,
Varsòvia, Praga,
Moscou, Mòdena,
Parma, Catània, Lis¬
boa, etc. El juliol de
1991 debutà a la Scala
de Milà amb Attila. El
seu repertori inclou
òperes de Verdi,
Puccini, Txaikovski,

Borodin, Musorgski, Donizetti,
Mozart, Strauss i Boito. Amb La
bohème actua per primera ve¬

gada a Barcelona.

VICENÇ SARDINERO (Baríton: Marcello)
(Dies 16, 19, 21 i 29)

Liceu amb Lucia di Lammer-

moor i el mateix any guanyà el
primer premi del Concurs de
Busseto; això li permeté de¬

butar a la Scala, tam-

Nascut a Barcelona, estudià al
Conservatori Superior Munici¬
pal de Música de la nostra ciu¬
tat, i continuà els estudis de
cant amb Mercè

Capsir i a Itàlia amb
Vladimiro Badiali. El

1964 signà el seu

primer contracte amb
el Liceu i més tard

passà al Teatro de la
Zarzuela de Madrid
com a primer baríton
estable, durant dos
anys. El 1965 obtingué el pri¬
mer premi al Concurs Viñas i la
temporada 1967-68 tornà al

bé amb Lucia. Poc

després actuà per

primera vegada a

l'Òpera de Viena i al
Metropolitan de Nova
York, tot començant
una gran carrera in¬
ternacional. Ha enre¬

gistrat nombrosos
dics i al Liceu ha intervingut,
abans de les d'enguany, en cent
quaranta-dues representacions.



ROBERTO SERVILE

(Dies 18,

Nasqué a Gènova i estudia al
Conservatori de Vercelli i tam¬

bé a Bolonya i amb Ettore
Campogalliani-,
Guanyà premis als
concursos de Novara,
Gènova, Mòdena, Fi¬
ladèlfia, Treviso i
Rieti, i les primeres
actuacions a Itàlia

foren a Novara, Fer¬
rara, Ravena, Torí,
Gènova, entre altres,
amb papers com Belcore, Cario
V, Malatesta, Enrico, Danilo,
Marcello, Schaunard, Germont,
Valentin, Sharpless i Figaro. Més

(Baríton: Marcello)
23, 27 i 30)

recentment ha cantat, entre
d'altres ciutats d'Itàlia, a Flo¬
rència, Gènova i a l'Òpera de

Roma (Posa de Don
Carlo i Severo de

Poliutó). L'any 1986
fou un dels diputats
de Don Carlo al Fes¬

tival de Salzburg amb
von Karajan i després,
fora d'Itàlia, ha cantat
també a Filadèlfia,
Berlín, Bilbao, Las

Palmas, Ginebra, Lima, St. Ga¬
llen, la Xina i Munic. Enguany
canta per primera vegada a
Barcelona.

NlCOLAl GHIAUROV (Baix: Colline)
Nasqué a Velingrad (Bulgària)
i cursà els estudis de cant a

Sofia i Moscou. Debutà a

l'Òpera de Sofia i
gunyà el Concurs In¬
ternacional de París,
tot començant una

gloriosa carrera in¬
ternacional. De se¬

guida debutà a

l'Òpera de Viena, al
Bolshoi de Moscou, la
Scala de Milà i al Co-

vent Garden de Londres. Se¬

guiren Chicago, Verona, Salz¬
burg, París, Nova York, San
Francisco i la totalitat, pràcti¬
cament, dels teatres més im¬

portants del món, amb un va¬
riat repertori; destaquen les
interpretacions ja històriques de

personatges com ara
Boris Godunov i Fe¬

lip 11. Aquestes i altres
grans creacions, les
ha enregistrades en
disc amb directors
com Karajan, Solti,
Abbado, Giulini, etc.,
i és potser el baix que
més enregistraments

ha fet. Debutà al Liceu la tem¬

porada 1985-86 amb Simon
Boccanegra i hi ha tornat amb
levgueni Onieguin, Boris Go¬
dunov i II barbiere di Siviglia.



STEFANO PALATCHI (Baix: Colline)
(Dies 18, 21, 23, 27, 29 i 30)

Nasqué a Barcelona, on féu els
estudis de cant amb Maia

Mayska i els completà amb
Jaume Francisco Puig,
Gino Bechi i Ettore

Campogalliani. Debu¬
tà al Gran Teatre del
Liceu la temporada
1985-86 amb un dels
quatre cavallers de
Lohengrin i des
d'aleshores ha inter¬

vingut a noranta-tres
representacions, amb un pro¬
grés constant; és considerat
com un dels nostres cantants

joves amb un futur més espe-

MANUEL GARRIDO

Nasqué a Barcelona. Després
de llicenciar-se en Filosofia i

Lletres, estudià solfeig, piano i
tècnica vocal. Es

perfeccionà a París i
Milà, on també estu¬
dià repertori amb
Franco Ferraris. De¬

butà al Gran Teatre

del Liceu l'any 1978
amb Assassinio nella

catedraleáe I. Pizzeti

(Segon sacerdot).
Aquell mateix any debutà a
Mèxic, al Palacio de Bellas Ar¬
tes, amb la Manon de Masse-

rançador. La temporada 89-90
ja féu algun paper important en
obres com Cristóbal Colón de

Balada o Les contes

d'Hoffmann i en el
cicle 90-91 destacà
en la reposició de
l'òpera de Martín i
Soler Una cosa rara

i en el primer gran

paper de la seva car¬

rera, Don Basilio de
Il barbiere di Sivi-

glia. Des de 1988 canta també
a altres teatres de l'Estat i a

l'estranger, com ara París amb
la companyia del Liceu.

(Baríton: Schaunard)
net (Lescaut), on ha actuat
anualment des de llavors.

Després d'una absència de
quatre anys, tornà al
Liceu la temporada
1987-88 amb Gianni

Scbiccbi, i des d'ales¬
hores hi ha actuat

anualment. Al Gran

Teatre del Liceu ha

cantat Lucrezia Bor¬

gia, Fedora i Manon
Lescaut, entre d'altres

òperes. Aquesta temporada
també intervindrà en l'obra

Maria Stuarda.



PATRIZIA ORCIANI

Va néixer a Fano i es diplomà
en cant al Conservatori de Bo-

lonya amb Leone Magiera i,
després, seguí els
cursos de Rodolfo
Celletti. El 1983 de¬
butà a Fano amb La

bohème (Mimí) í,
després, ha interpre¬
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ilî)
Contenido argumentai

Lugar de la acción: París,
Epoca: alrededor del año 1830.

ACTO I

«In Soffitta»

En la buhardilla que Rodolfo y Marcello comparten con Schau-
nard y Colline, el frió no puede con el buen humor del poeta y
el pintor, pero aminora sus ganas de trabajar. Las llamas que

produce el manuscrito de un drama de Rodolfo los calientan por
unos instantes y la entrada de Colline no es demasiado alegre,
puesto que su visita al Monte de Piedad no ha dado resultados
prácticos. En cambio, a Schaunard, que llega poco después, le
ha cabido mayor suerte: ha realizado servicios musicales un tan¬
to especiales a un rico y caprichoso inglés y el dinero ganado con
ello le ha permitido comprar leña, tabaco, vino y algunos vive-
res. Todo va a servir, sin embargo, para próximos dias, puesto
que hoy es Nochebuena y los cuatro bohemios deciden ir a cele¬
brarla en el Barrio Latino. La salida se aplaza unos instantes, pues
los amigos tienen que hacer frente a Benoît, que ha subido a la
buhardilla y quiere cobrarles el alquiler. Ellos le ofrecen bebida
y el hombre, que se va animando, les cuenta una aventura galante;
los bohemios lo toman como pretexto para hacer ver que se
escandalizan y lo aprovechan para echar a Benoît sin llegar a

pagarle el alquiler.
Cuando Marcello, Colline y Schaunard salen, Rodolfo se queda
solo unos momentos a fin de terminar un articulo de fondo para
el periódico «Il Castoro». En seguida llaman a la puerta: es Mimi,
una vecina, que pide ayuda, pues se le ha apagado la vela que
llevaba al subir por la escalera. Rodolfo la hace entrar para que
descanse un rato. Estando ya Mimi a punto de irse, ésta se da cuenta
de que no tiene la llave de su vivienda. La vela vuelve a apagarse
y los dos andan buscando la llave a oscuras hasta que, dándose
las manos, surge en ellos el amor. Rodolfo y Mimi se cuentan
mutuamente quiénes son y cómo viven («Che gélida manina», «Mi
chiamano Mimi»). Los bohemios reclaman desde fuera la presencia



de Rodolfo, pero éste les dice que no está solo y que en seguida
irá a reunirse con ellos en compañía de Mimí. Antes de salir, ambos
se declaran su amor («O soave fanciulla»).

ACTO II

«Al Quartiere Latino»
En medio de la gran animación de Nochebuena, pasean por el
Barrio Latino Rodolfo y Mimí, y también, por su parte. Colline,
Marcello y Schaunard. Cuando han tomado asiento ante una mesa
del café Momus, Rodolfo presenta Mimí a sus amigos. Poco después
llega Musetta (-veinte años, mucha coquetería, un poco de ambición
y ninguna ortografía»), acompañada por el viejo Alcindoro; al ver
a Marcello, su ex amante, ella toma asiento con su acompañante
ante una mesa muy próxima, pronunciando muchas indirectas y

dirigiendo miradas muy significativas a su viejo amor, todavía no

agotado («Quando m'en vo'»). A Marcello le cuesta aguantarse, y
finalmente Musetta, fingiendo que le aprietan los zapatos, envía
a Alcindoro a comprar otro par, y lo aprovecha para lanzarse
rápidamente en brazos de Marcello.
Los amigos tienen un problema. No disponen de dinero suficiente
para pagar su consumición; pero Musetta lo resuelve todo haciendo
unir la cuenta de ellos con la de su mesa. Gran animación de nuevo

y desfile en la calle; los bohemios se llevan a Musetta consigo.
Mientras, llega Alcindoro con unos zapatos nuevos, y ve sor¬

prendido cómo le presentan las dos cuentas.

ACTO III

«La Barrière d'Enfer»
Frío y nieve en un amanecer del mes de febrero, junto a una de
las puertas de París por la que pasan mujeres que vienen de
cercanías. Mimí, enferma, busca a Marcello, que trabaja como pintor
en una hostería. Con la voz cortada por la. tos. Mimí explica a
Marcello la difícil vida a la que se ve obligada por los celos de
Rodolfo y, también, que desea la separación. A la hostería ha
llegado también Rodolfo, que quiere asimismo separarse de Mimí,
propósito que manifiesta a Marcello, quien ha hecho esconderse
a Mimí para que no pueda escuchar la conversación. Rodolfo,
finalmente, confiesa que ama a Mimí más que a nada en el mundo.



pero tiene miedo, porque ella está muy enferma («per ritornarla
in vita non basta amore»). Poco a poco, el pensamiento en los
sufrimientos de Mimí y un amor inquieto y fuerte debilitan la
determinación de Rodolfo. Mimí lo ha oído todo; Rodolfo se da
cuenta de su presencia y pretende disimular, lo que resulta im¬
posible. Ambos recuerdan los buenos y malos momentos que han
vivido juntos y cualquier resentimiento pierde fuerza. Van a
permanecer juntos todavía para pasar el invierno, y cuando llegue
la primavera se producirá la separación («Addio senza rancor»).
Mientras se disponen a pasar unas últimas semanas de felicidad,
Musetta y Marcello son protagonistas de otra separación, mucho
más repentina y ruidosa.

ACTO IV
«In Soffitta»

Rodolfo y Marcello están otra vez solos, sin sus compañeras, y la
nostalgia los distrae del trabajo, a pesar de su esfuerzo por disi¬
mularla con un tono de indiferencia. Cuando Schaunard y Colline
llegan a la buhardilla, los cuatro inseparables amigos ponen la
mesa y con poca materia y mucho humor fingen un gran ágape.
Después... el desenfreno, con carreras, baile grotesco y duelo
burlesco entre Colline y Schaunard.
Repentina llegada de Musetta, que precede a una Mimí muy en¬
ferma, quien ha dicho a Musetta que desea morir junto a su único
y gran amor («Voglio morir con lui»). Ha subido las escaleras con
dificultad y, cuando entra, Rodolfo la abraza y la acompaña a la
cama. Ella parece revivir con tales pruebas de amor, en una
buhardilla en la que no hay más que miseria. Musetta ofrece sus

pendientes y sale con Marcello a buscar un medicamento, un
médico y un manguito —el último capricho de Mimí—, mientras
Colline también se marcha a empeñar su «vecchia zimarra».
Mimí queda sola con Rodolfo y le habla tiernamente, recordando
el primer encuentro en la misma buhardilla y los días más felices.
Mimí sufre y su respiración se va debilitando. Musetta vuelve con
un manguito, Marcello con un jarabe y Colline sin la «vecchia
zimarra», pero Mimí, que ha muerto como de puntillas, ya no
necesita nada. Al darse cuenta, Rodolfo llora desesperado sobre
el cuerpo de su gran amor.



UNA EXCLUSIVA

Costa
Cruceros

INFORMES Y RESERVAS:
EN TODAS LAS AGENCIAS DE VIAJES

9 RANAMA-ECUADOR* PERU •CHILE
21 dias-Del 10 al 31 Enera'92

S CHILE-ARGENTINA
^ ANTARTIDA-ISLAS MALVINAS

24 días • Del 27 Enero al 20 Febrero '92

A ARGENTINA-URUGUAY
^BRASIL

25 días • Del 16 Febrera al 12 Mareo '92

5 BRASIL-GAMBIASENEGAL-MARRUECOS
21dlas-Del9al30Mareo'92

Gran Si
Vuelta a Sudamérica,

Antártida,
Amazonas

BUQUE: DAWAE lUNANAVEDELUJOl

CRUCERO COMPLETO
DEL 22 DICIEMBRE '91 AL 30 MARZO '92

TRAYECTOS PARCIALES:

i MARRUECOS-CANARIAS■ CARIBE-VENEZUELA
21 días ■ Del 22 Diciembre '91 al 12 Enero '92



G i aco m o Puccini

(1858-1924)
Puccini nace en Lucca (Toscana) el 22 de diciembre de 1858, en

una familia con gran tradición musical. De pequeño canta en un
coro y comienza sus estudios musicales en la misma Lucca, y llega
a ser organista en alguna de las iglesias de la villa. Se inicia como
aficionado a la ópera asistiendo a las representaciones que se dan
en su ciudad natal, en el Teatro del Giglio. El 11 de marzo de
1876 es una fecha importante para el futuro de Puccini: va a pie
hasta Pisa para asistir al estreno en aquella ciudad de la Aida
verdiana; queda tan entusiasmado, que decide ser compositor de
ópera.
En 1876 escribe una obra que hoy conocemos como Messa di Gloria
y que le permite ser admitido en el Istituto Musicale de Lucca,
que deja en 1880 para continuar sus estudios en el Conservatorio
de Milán, donde es discípulo de Amilcare Ponchielli, autor de La
Gioconda. En 1883, como final de sus estudios, consigue un primer
premio de composición con Capriccio sinfónico, y al año si¬
guiente estrena con éxito en el Teatro dal Verme de Milán su

primera ópera. Le villi —una especie de Giselle operística, que no
tendrá mucho futuro—. En 1886, Elvira Bonturi —una unión con

momentos muy difíciles, pero que durará toda la vida— le da un

hijo, Tonio, y en 1889 estrena en la Scala otra ópera, Edgar, ya muy
pucciniana, pero no plenamente lograda —se ha dicho que por
culpa del libreto—.
El primer gran éxito —y, además, duradero— es Manon Lescaut
(Turin 1893), poco después de la llegada a la que durante mu¬
chos años va a ser su residencia en Torre del Lago, donde compone
La bohème, quizá su obra capital, que estrena también en Turin,
en 1896, con relativo éxito, que en seguida va a ser definitivo.
En 1900 estrena Tosca en Roma —con un teatralismo casi verdiano
y unas innovaciones que incluso admiró un compositor como

Schonberg—. Ya consagrado y famoso, Puccini ve en 1904 el
polémico estreno de Madama Butterfly en la Scala de Milán, con
un fracaso que duró poco. Con esas obras, se ha considerado a
Puccini como adalid del verismo, cuando en realidad suponen una



sublimación de dicha corriente, con conexiones manifiestas con

el romanticismo y el «bel canto».
En 1910 estrena La fanciulla del West en el Metropolitan de Nueva
York, en unos momentos en los que una cierta vanguardia lo
considera demasiado conservador, menospreciando quizá la gran
admiración del público en todas partes. En 1917 estrena en
Montecarlo La rondine, obra refinada y amable, que durante años
no fue muy apreciada y hoy lo es algo más. Otra vez en Nueva
York, en el Metropolitan, se estrena en 1918 Ll trittico, tres for¬
mas de teatro y tres concepciones muy distintas, con la tragedia
de II tabarro, el lirismo de Suor Angelica y la comicidad o co¬
media de Gianni Schicchi —que algunos han visto como el
Falstaff puccini2.n0—.
Al término de la primera guerra mundial, Puccini pasa por mo¬
mentos no muy felices: le asalta la melancolía, mueren algunos
de sus amigos y tiene que dejar su querida residencia de Torre
del Lago. Por fortuna, la relación con Elvira es más serena que
años atrás y, además, encuentra refugio en la composición de la
que será su última ópera: Turandot, un magnífico testamento
inacabado. Es intervenido en Bruselas de un cáncer en la garganta
el 24 de noviembre de 1924, pero una crisis cardíaca pone fin a
su vida cinco días después. Funerales en la capital belga, despedida
multitudinaria en Milán —^Toscanini dirige un fragmento de Edgar—
y traslado de sus restos, dos años después, a Torre del Lago. Antes,
sin embargo, había tenido lugar en la Scala, el 26 de abril de 1926,
el estreno triunfal de Turandot, que había terminado Franco Al-
fano.

Después de una especie de ataque furibundo a Puccini hecho en
1912 por Fausto Torrefranca, que reflejaba una posición que iba
más allá de los gustos del público, pasaron todavía algunos años
hasta que la musicología reconoció a Puccini los méritos que le
correspondían. En esta revalorización intelectual de la figura de
Puccini tuvieron una intervención relevante nombres como Mosco

Carner, Claudio Sartori y, más tarde, Fedele d'Amico.
La bohème se estrenó en Turin el 1 de febrero de 1896. Dirigía
un joven músico llamado Arturo Toscanini y cantaban los prin¬
cipales papeles Cesira Ferrani, Camilla Pasini, Evan Gorga y Tieste
Wilmant. No tardó en llegar el éxito multitudinario para esta ópera



y probablemente no por los pequeños cambios introducidos. La
acogida ya fue triunfal dos meses después en Palermo, donde tuvo
que repetirse todo el cuarto acto, con los intérpretes ya vestidos
de calle.
En su segundo año de vida La bohème se estrenó en Alejandría,
Moscú, Lisboa, la Scala de Milán —con Angelica Pandolfini y
Fernando de Lucia—, Manchester, Berlín, Río de Janeiro, México,
Covent Garden de Londres, Viena, Los Angeles y La Haya. Al año
siguiente, 1898, llegó a Barcelona, al Liceu —estreno en España—
el 10 de abril, dirigida por Rodolfo Ferrari y con una gran pareja
protagonista, Rosina Storchio y Alessandro Bonci, completando
el reparto los nombres de Alice Baron, Carlo Buti, Francesco
Navarrini y Josep Puiggener. Era el mismo año de los estrenos
en Praga, Atenas, Nueva York, París, Valparaíso, Varsòvia, Zagreb
y Esmirna. En 1900 se estrenó en el Metropolitan de Nueva York
—con Nellie Melba y Albert Saleza— y en 1903 en la Ópera de
Viena —con Selma Kurz y Leo Slezak—.
La bohème nunca ha dejado de representarse en todas partes, en
teatros grandes y pequeños, en grandes ciudades y en pueblos,
en muchos idiomas distintos, con grandes producciones y con
decorados más bien pobres, con los mejores cantantes y directores
y con los no tan buenos. Una sucesión, pues, de éxitos para una
obra que sigue siendo un gran atractivo para el público por sí
misma.

En el Liceu, La bohème es también, lógicamente, uno de sus tí¬
tulos más populares, habiendo llegado ya a la cifra de doscientas
diecisiete representaciones, con protagonistas como Cesira Eerrani
—la Mimí del estreno mundial—, Hariclea Dardée, Mercè Llopart,
Mercè Capsir, Maria Espinalt, Victoria de los Angeles, Renata
Tebaldi, Enriqueta Tarrés, Virginia Zeani, Montserrat Caballé,
Jeannette Pilou, Elena Mauti Nunziata, Ileana Cotrubas, Carme
Hernández, Cecilia Gasdia, Edoardo Garbin, Dino Borgioli, Miguel
Fleta, Giacomo Lauri-Volpi, Pau Civil, Mario Eilippeschi, Gianni
Poggi, Gianni Raimondi, Jaume Aragall, Luciano Pavarotti, Giuseppe
Giacomini, Plácido Domingo, Josep Carreras y Luis Lima, entre
otros. La última representación, antes de las actuales, fue la del
15 de febrero de 1987.
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La bohème

1er ACTE
Dans une mansarde, Rodolphe et Marcel s'entretienent du froid.
Apparaît Collin, tout surpris de découvrir ses amis auprès d'un
bon feu, puis Schaunard, un autre compère, qui fait une entrée
triomphale, les bras chargés d'un fagot de bois, de tabac, de vin
et de victuailles. L'arrivée de Benoît venu réclamer le montant du

loyer, éperonne l'ingéniosité de nos quatre bohèmes qui, après
s'en être débarassés, décident d'aller passer le réveillon de Noël
au Quartier Latin. Resté seul quelques instants pour finir un arti¬
cle, Rodolphe entend frapper à la porte: c'est Mimí, une voisine.
Leur conversation se prolonge plus que de coutume et l'amour
naît entre les deux jeunes gens.

2ème ACTE

Les rues et le café Momus grouillent d'animation. Rodolphe pré¬
sente Mimí à ses camarades et ils prennent place autour d'une
table. Accompagnée de son prétendant Alcindore, un riche bar¬
bon, apparaît Musette qui tente de provoquer la jalousie de Mar¬
cel, son ancien amant. Musette finit par convaincre Alcindore de
se rendre chez le cordonnier, sous le prétexte que ses souliers
lui font mal. Elle parvient ainsi à se retrouver seule avec Marcel,
son unique et véritable amour. Musette s'éloigne déjà avec Marcel
et ses amis lorsque Alcindore revient, le soulier à la main. Le garçon

s'empresse de lui présenter son addition ainsi que celle des
compagnons de Musette.

3ème ACTE
Le jour se lève sur un froid matin d'hiver, aux Portes de Paris où
travaillent Musette et Marcel. Le peintre voit s'approcher une Mimí
en larmes, désespérée par la jalousie de Rodolphe qui rend im¬
possible toute vie en commun. Leur séparation semble imminen¬
te. Mimí se cache lorsqu'apparaît Rodolphe qui annonce à Mar¬
cel la prochaine rupture de ses relations avec la jeune fille. Aux
reproches que lui adresse ce dernier, Rodolphe réplique qu'il aime
profondément Mimí mais que la maladie incurable dont celle-ci
est atteinte lui cause d'intolérables tourments. Lorsqu'il aperçoit



Mimí, il cherche en vain à se rétracter. Avec l'arrivée du printemps,
le jeune couple se sépare et leur séparation sera bientôt suivie
par celle de Musette et Marcel.

4ème ACTE
Nous voici à nouveau dans la mansarde. Séparés de Mimí et
Musette, Rodolphe et Marcel les évoquent avec nostalgie. La bonne
humeur revient avec l'arrivée de Collin et Schaunard mais, au milieu
de l'allégresse générale, apparaît Musette suivie d'une Mimí gra¬
vement malade qui souhaite mourir auprès de son amant. Le petit
goupe sort à la recherche du présent qui pourrait combler tous
les voeux de la jeune fille, la laissant seule avec Rodolphe auquel
elle déclare une fois de plus son amour. Ils évoquent les instants
heureux de leur vie en commun puis, lorsque reviennent Musette,
Marcel, Collin et Schaunard, Mimí s'éteint tout doucement. Ro¬

dolphe, au désespoir, pleure le corps sans vie de son grand amour.
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La bohème

ACT I

In an attic, Rodolfo and Marcello are talking. The main subject
of their conversation is the cold. Colline arrives and he is surprised
to see a warming fire. Shortly after the other friend Schaunard makes
a triumphal entrance. He has obtained wood, tobacco, wine and
food. The presence of Benoît, who wants to collect the rent,
sharpens the wits of the four bohemians. They get rid of him
without paying and decide to celebrate Christmas Eve in the Latin
Quarter. Rodolfo stays alone for a few minutes to finish an arti¬
cle and then there is a knock on the door. It is Mimí, a neighbour.
A series of incidents prolongs their conversation and the two find
themselves falling in love.

ACT II

There is a lot of activity in the street and in the Café Momus in
the Latin Quarter. Rodolfo introduces Mimí to his friends and they
all sit down together at a table outside the Café. Then Musetta
arrives with an elderly rich suitor, Alcindoro, and flirting she makes
her ex-lover Marcello jealous. Musetta finally gets Alcindoro to
go off to the shoemaker's because she says that one of her shoes
is hurting. This is an excuse to be again with Marcello who is
perhaps her one true love. When Musetta leaves with Marcello
and his friends, Alcindoro returns with the shoe and the waiter
gives him the bill for his table and also for Musetta's friends.

ACT III

A cold winter dawn at the gates of Paris where Musetta and Mar-
cello are working. He meets Mimí who bursts into tears and does
not want to see Rodolfo because she says that, although he loves
her, he is very jealous and he makes their life together very difficult.
Separation seems unavoidable. Mimi hides when Rodolfo comes
out and the first thing he says to Marcello is that he wants to part
from Mimi. Marcello reproaches his friend and he finally confesses
that he loves Mimi more than anything in the world but that he
is afraid because she is very ill. Mimi hears him. Rodolfo wants
to pretend but it is impossible. When spring comes, they will part.



as also will Musetta and Marcello - a much more sudden deci¬
sion.

ACT IV
Back in the attic again, Rodolfo and Marcello have left Mimí and
Musetta. After a while, they remember them nostalgically. When
Colline and Schaunard arrive, joy returns. There is a series of
amusing and joyful moments interrupted by the sudden arrival of
Musetta, who is followed by Mimí now very ill. She has told her
friend that she wants to die next to her great love. They all go
off to try and buy necessities for Mimí or something that may take
her fancy. She remains alone with Rodolfo and she again shows
her love for him. Both remember the happiest moments of their
relationship and then Musetta, Marcello, Colline and Schaunard
return. Mimí silently dies. When Rodolfo realizes this, he cries in
despair over the body of his great love.
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Discografia
La present discografia només inclou una selecció de les versions
íntegres. Els personatges són esmentats en l'ordre següent: Mimí,
Musetta, Rodolfo, Marcello í Colline. A continuació l'orquestra, el
cor i el director.

1938 - EMI, CD, CHS 7 63335 2
Licia Albanese, Tatiana Menotti, Beniamino Gigli, Afro Poli, Dui-
lio Baronti. Scala de Milà. Dir.: Umberto Berrettoni.

1946 - RCA, CD, GD 60 288
Licia Albanese, Annie McKnight, Jan Peerce, Francesco Valenti¬
no, Nicola Moscona. NBC, P.J. Wilkowski. Dir.: Arturo Toscani-
ni.

1951 - DECCA, LXT, 2622/23
Renata Tabaldi, Hilde Gueden, Giacinto Prandelli, Giovanni Ing-
hilleri, Raffaele Arié. Acadèmia Santa Cecília. Dir.: Alberto Ere-
de.

1952 - CETRA, 1237
Rosanna Carteri, Elvira Ramella, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe
Taddei, Cesare Siepi. RAI de Torí. Dir.: Gabriele Santini.

1956 - EMI, CD, 47235-8
Victoria de los Angeles, Lucine Amara, Jussi Bjoerling, Robert Merill,
Giorgio Tozzi. RCA Victor. Dir.: Thomas Beecham.

1957 - EMI, CD, CDS 7-47475-8
Maria Callas, Anna Moffo, Giuseppe Di Stefano, Rolando Pane¬
rai, Nicola Zacearla. Scala de Milà. Dir.: Antonio Votto.

1957 - PHILIPS, A 000444/5
Antonietta Stella, Bruna Rizzoli, Gianni Poggi, Renato Capecchi,
Giuseppe Modesti. San Carlo de Nàpols. Dir.: Francesco Molina-
ri-Pradelli.



&
1959 - DECCA, CD, 425 534-2

Renata Tabaldi, Gianna D'Angelo, Cario Bergonzi, Ettore Bastia-
nini, Cesare Siepi. Acadèmia Santa Cecília. Dir.: Tullio Serafin.

I960 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2726059
Pilar Lorengar, Rita Streich, Sándor Kenya, Dietrich Fischer-Dies-
kau, Klaus Bertram, Òpera de Berlín. Dir.: Alberto Erede.

1962 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2705038
Renata Scotto, Iolanda Meneguzzer, Gianni Poggi, Tito Gobbi,
Giuseppe Modesti. Maggio Musicale Florentino. Dir.: Antonio Votto.

1962 - RCA, CD, GD 83969
Anna Moffo, Mary Costa, Richard Tucker, Robert Merrill, Giorgio
Tozzi. Òpera de Roma. Dir.: Erich Leinsdorf.

1963 - MELODRAM, CD, 4l4
Mirella Freni, Hilde Gueden, Gianni Raimondi, Rolando Panerai,
Ivo Vinco. Òpera de Viena. Dir.: Herbert von Karajan, (d'una
representació a l'Òpera de Viena).

1964 - EMI, AN SAN 131/32
Mirella Freni, Mirella Adani, Nicolai Gedda, Mario Sereni, Ferruccio
Mazzoli. Òpera de Roma. Dir.: Thomas Schippers.

1973 - DECCA, CD. 421 049-2
Mirella Freni, Elisabeth Harwood, Luciano Pavarotti, Rolando
Panerai, Nicolai Ghiaurov. Filharmònica de Berlín, Òpera de Berlín.
Dir.: Herbert von Karajan.

1974 - RCA, ARE 2 0381
Montserrat Caballé, Judith Blegen, Plácido Domingo, Sherrill Milnes,
Ruggero Raimondi. London Philharmonic, John Alldis. Dir.: Georg
Solti.

1974 - ESTRO ARMONICO
Ileana Cotrubas, Margherita Guglielmi, Luciano Pavarotti, Rolando
Panerai, PaoloWashington. Scala de Milà. Dir.: Georges Prêtre,
(d'una representació a la Scala de Milà).



1979 - PHILIPS, 6769031
Katia Ricciarelli, Ashley Putnam, Josep Carreras, Ingvar Wixeil,
Robert Lloyd. Covent Garden de Londres. Dir.: Colin Davis.

1980 - EMI, SLS 163-003807/08
Renata Scotto, Carol Neblett, Alfredo Kraus, Sherrill Milnes, Paul
Plishka. National Philharmonic, Ambrosian Chorus. Dir.; James
Levine.

1985 - EMI 165-370279-3
Lucia Popp, Barbara Daniels, Francisco Araiza, Wolfgang Brendel.
Ràdio de Baviera. Dir.: Stefan Soltesz.

1988-ERATO, CD, ECD 75450
Barbara Hendricks, Angela Maria Blasi, Josep Carreras, Gino
Quilico, Francesco Filero d'Artegna. Nacional de França, Radio
France. Dir.: James Conlon.

1988 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, CD, 423 601-2
Angelina Réaux, Barbara Daniels, Jerry Hadley, Thomas Hampson,
Paul Plishka. Acadèmia de Santa Cecília. Dir.: Leonard Bernstein.

1990 - EMI, CD, CDS 7 54124-2
Daniela Dessi, Adelina Scarabelli, Giuseppe Sabbatini, Paolo
Gavanelli, Carlo Colombara. Comunale de Bolonya. Dir.: Gianluigi
Gelmetti.

Argument, biografies i discografia: Pau Nadal



 



Notes importants

En atenció als artistes i al públic en general, s'exigeix l'adequada
correcció en el vestir (senyors: americana i corbata), i es prega
la màxima puntualitat: no es permetrà l'entrada a la sala un cop
començada la representació, ni verificar enregistraments, fotogra¬
fies o filmar escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstàncies ho
reclamen, podrà alterar les dates, els programes o els intèrprets
anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Reglament
d'Espectacles, és prohibit de fumar als passadissos; hom ha
d'utilitzar el saló del Ir pis i el vestíbul de l'entrada.

Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclusiu per a

Oleguer Junyent (1876-1956): Maqueta per a l'escenografia de
Tannhauser, de Richard Wagner. Acte primer: el Venusberg. Gran
Teatre del Liceu, 1908. (Centre d'Investigació, Documentació i
Difusió de l'Institut del Teatre de Barcelona)

minusvàlids. Tel. 318 91 22.
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La Fundació privada Gran Teatre del Liceu s'ha creat amb
una finalitat bàsica, que és la d'estimular les empreses
del sector privat perquè contribueixin a la promoció i
difusió de la Cultura, tal com és norma als països més
desenvolupats.

En aquest sentit, les empreses que formen el primer Pa¬
tronat i les que s'han anat adherint a la nova Fundació,
ja sigui com a Protectores, Col·laboradores o Coopera¬
dores, entenem que la societat catalana d'avui no pot
desentendre's de la sort d'una institució tan arrelada a

la vida cultural de Barcelona i tan representativa de la
vida musical de Catalunya com és el Gran Teatre del Liceu.

Cal conservar i enfortir aquest llegat cultural, creat fa més
de 150 anys sense cap altre impuls que no fos el que
procedia d'una imparable il·lusió col·lectiva. Deixar ara
el futur del Liceu a l'exclusiva responsabilitat de les ins¬
titucions públiques equivaldria a una mena de deserció.

Per això us demanem que, en la mesura de les vostres
possibilitats, us incorporeu a la tasca que ens hem im¬
posat i que, tot associant el vostre nom al prestigi del
nostre Gran Teatre, ajudeu a la realització dels seus
projectes.
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Presidenta d'Honor

S.M. LA REINA SOFIA

Patrons

CATALANA DE GAS
CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
AIGÜES DE BARCELONA

BANCO DE EUROPA
BANC DE SABADELL

GRUPO TORRAS
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Protectors

ANGLO NAVAL INDUSTRIAL
BASSAT, OGILVY & MATHER

IBM
SEAT

Col·laboradors

NESTLÉ
ROCA RADIADORES

Cooperadors
BUFET BERGÓS

COOPERS & LYBRAND
EDITORIAL VICENS VIVES

ENIMONT IBERICA
MCS Marketing Comunicaciones y Servicios

RICARDO MOLINA, S.A.

Informació
Fundació Gran Teatre del Liceu

c/. Sant Pau, 1 bis
08001 Barcelona

Telèfon 318 91 22



Pròximes funcions

Pikovaia Dama

(La dama de piques)
Piotr I. Txaikovski

Director d'orquestra Mark Ermler
Director d'escena Gilbert Deflo

Escenografia i vestuari WUliam Orlandi
Nova producció Gran Teatre del Liceu

Natalia Romanova, Leonie Rysanek, Claire Powell,
Jan Blinkhof, Sergei Leiferkus, Dmitri Karitonov,

Giancarlo Boldrini, Rosa M- Conesa, Francesca Roig,
Miguel López Galindo, Josep Ruiz, Alfredo Heilbron,

Ignacio Giner, Mercè Obiol

Funció de Gala

Dijous, 16 de gener, 21 h., funció núm. 51, torn B

Diumenge, 19 de gener, 17 h., funció núm. 52, torn T
Dimecres, 22 de gener, 21 h., funció núm. 54, torn D
Dissabte, 25 de gener, 21 h., funció núm. 55, torn G

Dimarts, 28 de gener, 21 h., funció núm. 56, torn A
Divendres, 31 de gener, 21 h., funció núm. 57, torn E

Recital Raina Kabaivanska

Piano: Leone Magiera
Obres de Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Jules Massenet,

Giovanni Battista Pergolesi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini,
Anton Rubinstein, Paolo Tosti i Giuseppe 'Verdi

Dilluns, 20 de gener, 21 h., funció núm. 53, torn A



êbmêuaÊÈ

IBERIA colabora con el

teatro del Liceo en esta

temporada de Opera! Es
nuestra manera de dar alas

al Ane. Y a la cultura.

'

IBKRIA: PairocinadorUe la Tem¬

porada de Opera del Teairo del
Liceo de Barcelona.



MASRIERA
Des de 1840

Totes les joies Masñera estan numerades i ñrTnades.Van acompanyades d'un certificat d'origen i auœnticitat.
De vetKla només en establiments autoritzats.
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