
 



/rA
11 -Lf

GRAN TEATRE DEL LICEU

Temporada 91-92

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Ministerio de Cultura

Diputació de Barcelona
Societat del Gran Teatre del Liceu



 



La Traviata

Òpera en tres actes
Text de Francesco M. Piave

Música de Giuseppe Verdi
(Amb sobretitulat)

Funció de Gala

Dilluns, 9 de març, 21 h., funció núm. 66, torn A

Dimecres, 11 de març, 21 h., funció núm. 67, torn B
Dijous, 12 de març, 21 h., funció núm. 68, torn D

Dissabte, 14 de març, 21 h., funció núm. 69, fora d'abonament
Diumenge, 15 de març, 17 h., funció núm. 70, torn T

Dimarts, 17 de març, 21 h., funció núm. 71, fora d'abonament
Dimecres, 18 de març, 21 h., funció núm. 72, torn C
Divendres, 20 de març, 21 h., funció núm. 73, torn E



(!i!) pioimeer
The Art of Entertainment

Si en el estreno da 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 ningún 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.

Noche de Estreno
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Contingut argumentai

Lloc de l'acció: París 1 rodalies

Època: a l'entorn de l'any 1850

ACTE I

Saló a casa de Violetta

Durant una recepció a casa de Violetta Valéry (cortesana de bona
posició econòmica i molt ben relacionada amb persones de l'alta
societat parisenca), Gastone, vescompte de Letorières, li presen¬
ta Alfredo Germont, un admirador fervent. Poc després Alfredo
fa un brindis a l'amor i Violetta respon amb una lloança del plaer
i la despreocupació. Els invitats es dirigeixen al saló on comença
el ball, però Violetta resta, perquè, sobtadament, es troba mala¬
ment, afectada de tuberculosi. Alfredo no la deixa i li retreu la
vida frívola que duu. Ell li confessa el seu amor, però Violetta es
declara incapaç de correspondre'l. Malgrat tot, el sentiment que
ha inspirat a Alfredo la torba profundament; li ofereix una camèlia,
tot invitant-lo a tornar quan aquesta flor s'hagi marcit (o sigui,
l'endemà). Quan tots els invitats han marxat, Violetta sent néixer
en el cor una gran tendresa per Alfredo i comprèn que no podrà
sostreure's a la crida de l'amor.

ACTE II
Casa de camp a les rodalies de París

Alfredo i Violetta viuen sols i feliços en aquesta casa de camp,
des de fa tres mesos. Alfredo pensa amb emoció en la gran prova
d'amor que Violetta li ha donat. Tot seguit, Annina, el posa al
corrent del fet que Violetta ha hagut de vendre cavalls, carruatges
i altres béns de la seva propietat per fer front a les despeses de
la vida en comú. Alfredo decideix d'anar a París per intentar remeiar
aquesta situació. Violetta se sorprèn per aquesta partença preci¬
pitada i no fa cas d'una missiva en la qual la seva amiga Flora la
invita a una festa que tindrà lloc aquest mateix vespre. Tot seguit
li anuncien la visita de Giorgio Germont, el pare d'Alfredo, el qual
li retreu haver arruïnat el fill. Violetta, com a resposta, li mostra
les demostracions de la venda de tots els seus béns. Aleshores,



el pare d'Alfredo fa una crida a la seva noblesa d'ànim i li prega
de renunciar al seu amor per permetre el matrimoni de la germana

d'Alfredo, la qual no pot casar-se fins que no hagi cessat l'escàndol
de la relació entre Alfredo i Violetta. Aquesta vacil·la, però finalment
cedeix als precs de Giorgio Germont i li promet que s'allunyarà
d'Alfredo i que retornarà a la seva vida anterior. Quan Alfredo
torna, la sorprèn escrivint-li una missiva de comiat; li diu que el
seu pare vindrà a visitar-la, sense saber que la visita ja ha tingut
lloc. Violetta s'allunya un moment amb aquest pretext, després
d'haver abraçat Alfredo i haver-li palesat tot el seu amor. Poc
després, Alfredo rep la missiva de Violetta, en la qual li diu que
l'abandona. Giorgio Germont torna per consolar el fill i per
convèncer-lo que torni amb ell a la casa pairal, però Alfredo veu
la invitació per a la festa de Flora i, convençut que Violetta hi
assistirà, surt cap a París amb la intenció de venjar l'ofensa.

Saló a casa de Flora

El marquès d'Obigny explica a alguns dels invitats de Flora que
Alfredo i Violetta s'han separat. Entren les màscares i la festa
s'anima. Alfredo arriba i s'acosta a la taula de joc, i també arriba
Violetta, acompanyada pel Baró Douphol. Violetta se sent torba-
da en veure el seu estimat, el qual comença a jugar i guanya. També
el Baró Douphol juga i perd contra Alfredo. Quan deixen la taula
de joc per anar a sopar amb els altres amics presents, Alfredo
declara al Baró que li ofereix la revenja en el joc que prefereixi.
Violetta demana a Alfredo de parlar, sols, un moment. En aquesta
conversa, Violetta li demana que abandoni la festa. Alfredo res¬

pon que no marxarà si no és amb ella. Violetta refusa de fer-ho
i, per no mancar a la prometença feta a Giorgio Germont, declara
que torna a ser l'amant del Baró. Encegat per la còlera i la gelosia,
Alfredo crida tothom: vol mostrar que ha pagat Violetta i, ben
enfurismat, llença el diner guanyat en el joc a la cara de Violetta.
Aquest gest provoca una indignació general, sobretot la de Germont
pare, que acaba d'arribar i és l'únic que coneix el sacrifici de
Violetta. Aquesta, refeta després dels instants del desmai, repe¬
teix el seu gran amor per Alfredo, el qual està ple de remordi¬
ment pel seu gest. El Baró desafia Alfredo a un duel.



ACTE III

Apartament de Violetta a París
Violetta es mor. No té cap esperança de guariment. El metge confia
a Annina que, a causa de la tuberculosi, li resten poques hores
de vida, però intenta d'amagar la veritat a la malalta, mentre que,
del carrer, se sent el soroll i l'alegria del carnestoltes. Violetta pensa
en els que sofreixen i envia Annina a portar als pobres la meitat
dels diners que 11 resten. Quan queda sola, Violetta rellegeix la
carta en la qual Giorgio Germont li comunica que Alfredo vindrà
a demanar-li perdó, perquè s'ha assabentat del seu sacrifici. Quan
ell arriba, els dos enamorats s'abracen amb efusió, recorden els
dies feliços que passaren plegats i somien en la felicitat que els
espera per sempre més. Violetta es vol guarir, vol viure, ésser feliç
i estimar. Però ja és massa tard. Amb un darrer esforç, Violetta
entrega un retrat a Alfredo i li prega que el regali a la dona que,
un dia, esdevingui la seva esposa. Després, Violetta mor sere¬
nament.
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La Traviata i l'òpera del
seu temps

Dins de la producció verdiana, La Traviata no suposa només
l'alteració de les convencions operístiques pel que fa als perso¬

natges i a les seves relacions dins de l'argument, sinó també des
d'un punt de vista musical, encara que aquest darrer aspecte fos
tractat d'una manera una mica menys perceptible que no pas en
altres terrenys.
El nou llenguatge musical de Verdi està en estreta relació amb el
seu concepte del realisme, que acabarà desembocant en l'estil
verista de Puccini i dels seus col·legues del darrer decenni del
segle XIX i del primer del segle XX. És sabut que, el precedent
llunyà del verisme, sol situar-se precisament en les òperes ver-
dianes de la «trilogia», i especialment en La Traviata.
Això es nota ja a l'inici: ja feia temps que Verdi tendia a eliminar
l'obertura de les òperes, com a element formal que ja havia perdut
en gran part el seu interès. I si bé en La forza del destino la
tornaria a utilitzar, seria perquè li interessava en aquest cas re¬
calcar bé en l'oïda de l'espectador el motiu fatídic del destí, com
un /eitmotw impressionant i poderós. Eliminada l'obertura, doncs,
a La Traviata (com a Rigoletto i a Li Trovatorè), Verdi va dotar
aquesta òpera d'un intens i commovedor intermedi musical abans
de començar el darrer acte, procediment que els veristes van imitar
en els famosos intermezzi de les seves òperes, que van acabar
essent gairebé preceptius en les grans creacions dels compositors
veristes.

La lenta dissolució de les formes
Dins de l'òpera pròpiament dita comencen a notar-se també els
símptomes de la futura dissolució de les formes tradicionals; encara
hi ha àries netament definides, però ja Verdi s'inclina en alguns
moments per crear un teixit musical continu, com es pot apreciar
després del brindis del primer acte i més encara en l'extens duo
del baríton i la soprano, del segon acte, no gens convencional i
una mica indefinit, i que no correspon al duo estereotipat; ben
al contrari, és una escena fluida i variada en la qual els diferents
estats d'ànim pels quals passen els dos personatges (Violetta i el



pare d'Alfredo) queden hàbilment reflectits en la música.
Un moment culminant d'aquesta preocupació verdiana per en¬
cadenar l'argument a la narració musical (per comptes de confiar
en el simple recitatiu, com es feia abans), el trobem en el tercer
acte, en la discussió entre Alfredo i Violetta, Verdi aconsegueix
que la conversa avanci musicalment sense les típiques repeticions
ni fórmules, i alhora descartant la monotonia del recitatiu; la música
és viva i comunica a l'espectador la sensació d'urgència que manté
desperta l'atenció al que passa, que acaba esclatant en el gran
concertant que tanca l'acte.
El darrer acte també funciona d'una manera semblant; després de
T'Addio del passato», que tampoc no és ben bé una ària tòpica,
l'entrada d'Annina i la d'Alfredo es produeixen sense entrebancs
i desemboquen en els duos d'Alfredo i Violetta, que alhora con¬
necten amb l'escena final, que aoopta breument la forma d'una
mena de quintet enmig del qual es produeix la dramàtica mort
de Violetta, d'un dramatisme més aconseguit encara per l'aparent
espontaneïtat amb què es produeix després l'escena anterior.

Les veus

Sempre s'ha dit que Violetta és un personatge que canvia radi¬
calment del primer acte -en què és un paper de soprano gairebé
lleugera- als restants, en els quals adquireix un to més profund i
sincer, fet que Verdi fa notar donant-li una veu de major enver¬
gadura i força. Això fa que, habitualment, les sopranos que tenen
facilitat per a l'agut i la tessitura més alta tinguin després problemes
en els actes restants, mentre que les que estan capacitades per a
la força d'aquests passen males estones amb les fioritures que

exigeix l'acte inicial.
Evidentment, Verdi ens presenta al primer acte una dona de vida
frívola i despreocupada; això és representat sobretot en l'ària «Ah,
fors'è lui», on Violetta intenta d'ofegar el seu amor naixent en el
remolí de la vida social i amorosa que ha dut fins aleshores, re¬

presentat per la paraula «Gioir», que comporta frases amb aguts
temibles. En els actes restants, Violetta ha sofert una mutació i
és una dona que estima profundament i alhora se sent marcada
pel dolor moral i físic i en la darrera ària «Addio del passato» tota
semblança entre la Violetta desencaixada que tus convulsivament



i la reina de la festa del principi de l'òpera és pura coincidència.
Verdi encara no s'acabava de decidir a emprar tenors de més força
(ho havia fet ja a II Trovatoré) i a La Traviata torna al tenor re¬

finat i lírico-lleuger; seria ja el darrer cop que ho faria, però la
veritat és que així el seu Alfredo queda juvenil i inexpert, com
correspon al personatge.
Una altra gran troballa de Verdi en aquesta òpera és el to líric i
transparent que va donar a la participació del baríton en gairebé
totes les escenes. La famosa romança «Di Provenza il mar» es va
beneficiar d'aquesta transparència melòdica i va donar al món de
la lírica una pàgina de primer ordre. Només en el concertant fi¬
nal de la casa de Flora («Dov'è il mio figlio?») les frases del baríton
adquireixen una estatura més tràgica, però això correspon tam¬
bé a la maduració del personatge, que ara comença a compren¬
dre el mal que ha causat.
La resta de personatges té poca personalitat; ni tant sols Flora,
argumentalment important, no té cap moment lluït des del punt
de vista vocal. La Traviata és, com tantes altres òperes del Ro¬
manticisme, econòmica des del punt de vista vocal: només calen
tres grans veus; la resta n'hi ha prou que tinguin aquells mínims
de competència que, malauradament, de vegades tampoc no
arriben a tenir. D'aquesta sèrie de comprimaris, els més impor¬
tants són Annina i el doctor Grenvil, almenys perquè tenen més
intervencions en solitari que els altres.
No cal dir que l'altra gran figura del repartiment és el cor, que té
participacions importants en aquesta òpera, i molt en tots els actes
excepte el darrer. La seva participació, com la de l'orquestra, és
essencial per donar a l'espectador tota la mesura de la brillantor
que Verdi va voler per a La Traviata.

Roger Alier



Aubrey Beardsley: La Oama de les camèlies



La Traviata

Verdi, situat ja en el zenit de la seva brillant carrera, va abando¬
nar, en la cèlebre trilogia Rigoletto, Il Trovatore i La Traviata, els
ternes netament romàntics que fins aleshores havia tractat en les
seves òperes per adoptar arguments que, si bé algunes vegades
semblaven basats encara en els antics drames de capa i espasa
(tal com passa, sobretot, a II Trovatore), en realitat plantejaven
problemes morals i ètics diferents, i tenien com a protagonistes
personatges polifacètics en els quals els trets del caràcter adop¬
taven un curiós caient realista, barrejant hàbilment elements positius
i negatius. Després de la magnífica creació d'un personatge com
Rigoletto, que es debat en escena entre l'amor paternal i la maldat
professional, i de repetir l'experiència en la figura d'Azucena, que
en II Trovatore encarna una dualitat semblant, en La Traviata Verdi
es va atrevir ja a tractar aquesta ambigüitat moral directament en
el nus amorós de l'obra, creant una Violetta «perduda» (això és,
en definitiva, el que vol dir la paraula «traviata») i que finalment
es redimeix per amor.

El llibret
Situada en el si d'una societat frívola i superficial, molt pròpia de
determinats ambients del París de l'època dels Orléans (1830-1848)
1, poc després, del Segon Imperi, la trista història de La Traviata
es desenvolupa de manera força diferent de la que planteja la
novel·la original d'Alexandre Dumas fill -La Dame aux camé¬
lias. Per una banda, com que començava a ser ja més o menys
efectiva una legislació que protegia els drets d'autor, a Verdi i al
seu Ilibretista no els va interessar gens ni mica que figurés enlloc
la veritable procedència literària de l'argument, i van recórrer a
un canvi de noms. Així, la protagonista de l'òpera es diu Violetta
Valéry, en Hoc de Marguerite Gautier, nom que, per altra banda,
havia correspost a una persona real; Marie Duplessis; el galant
rep el nom d'Alfredo Germont en comptes del d'Armand Duval
-i que sembla clar que en la vida real era el propi Alexandre Dumas,
que té les mateixes inicials.
Tal com va quedar el llibret, és un magnífic testimoni de la pre¬
ocupació de Verdi per la simplicitat de les accions escèniques i



la claredat dels principals esdeveniments que s'hi plantegen. De
totes passades, Verdi volia defugir l'acusació de prolixitat que
podria adreçar-se, en canvi, amb una certa justificació, als seus
rivals germànics Meyerbeer i Wagner. Francesco Maria Piave ja
estava habituat a fer concises les escenes i a plantejar els proble¬
mes centrals, deixant de banda tot allò que fos o semblés superflu.
Sobre les brevíssimes frases dels curts passatges dialogats que
encara introdueixen les àries. Verdi escriu el que podríem quali¬
ficar de "recitatiu veloç» (n'hi ha magnífiques mostres també a II
Trovatore, com per exemple en les dues ocasions que Ruiz porta
noves a Manrico) i que en La Traviata té un punt culminant en
la cèlebre escena de la casa de Flora, quan Violetta crida Alfredo
i aquest li demana que el segueixi. Quan ella s'hi nega, ell crida
tots els convidats, que apareixen amb una gran velocitat (sembla
que per comptes de sopar estiguessin escoltant darrera de la porta),
per tirar els diners a la cara a la seva antiga amant. L'escena ens
condueix a gran velocitat cap al cèlebre concertant, on alesho¬
res Verdi es permet l'expansió musical pròpia d'un gran número
col·lectiu, amb l'efectivitat que tots sabem.

El realisme, pedra d'escàndol
El que ens explica el llibret de la personalitat de la protagonista
i de les relacions entre aquesta i Alfredo ha estat tan assumit per
les generacions que han passat d'ençà del 1853 que avui dia ens
sembla una òpera romàntica més de les moltes que circulen. Però
en el seu moment hi havia diversos motius perquè es creés
l'escàndol: en primer lloc, el caràcter estrictament contemporani
de l'acció. Avui dia. La Traviata ens sembla una obra d'època, però
en aquell moment era una peça d'ambient quotidià. Ho era tant,
que el mateix teatre de La Fenice, on es va estrenar, finalment es
va fer enrera i va presentar l'obra situada -com diu clarament el
llibret imprès- l'any 1700. El mateix va passar quan es va estre¬
nar aquesta òpera al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i també
al Teatre Principal de Palma de Mallorca, l'any 1855. Més encara,
es va voler mistificar el contingut argumentai de l'òpera, publicant
al davant del text una observació que volia fer creure que l'obra
era gairebé una apologia de la religió:
«Una mujer que se descarrió, que se separó del recto camino de



Dos models de vestuari per a La Traviata.
L'acció dramàtica fou situada dos segles abans.

la virtud y se entregó a toda clase de desórdenes para seguir cie¬
gamente sus pasiones, liega por fin a convencerse de que la Re¬
ligión solamente es la que puede consolar y satisfacer nuestro
corazón. La causa primera de este cambio es, sin duda, el verda¬
dero amor del joven Alfredo, que pudo por fin arrancar a Violeta
de su encenegamiento». (sic!)
Però no era solament això: les òperes romàntiques havien pre¬
sentat heroïnes castes i angelicals o bé virtuosíssimes dames ca¬
sades que resistien amb més o menys èxit els impulsos amoro¬
sos sempre originats abans d'un matrimoni imposat per un pare
tirànic o per un tutor malvat. En canvi, aquí, per molt elegantment
que es presentés, la casa de Violetta (al primer acte) i la de Flora,
més tard, eren cases de «mantingudes», poc menys que bordells,
i aquests ambients, en plena onada del puritanisme decimonò-
nic, no eren considerats adients per a un teatre. Per si fos poc,
es plantejava el nus amorós entre una senyora de «vida airada» i
un jove inexpert, i als ulls d'aquella societat el vell Germont te-



nia tota la raó del món en exigir la separació dels amants, encara

que després ell mateix expressés el seu penediment pel mal causat.

La mort de Violetta
Hi va haver encara un altre motiu d'escàndol en la història que

explicava La Traviata-, la mort de la protagonista no s'esdevenia
de la forma novel·lesca habitual, executada per un botxí, enverinada
o assassinada per un sicari, sinó víctima de la malaltia de l'època
romàntica per excel·lència: la tisi, un mal que la gent es resistia
fins i tot a esmentar, i del qual moria una quantitat apreciable de
la població juvenil, fins i tot entre les classes benestants.
El mateix Verdi es va sorprendre de la mala acollida que va tenir
la mort en escena d'una Violetta tísica, després d'haver-se passat
mitja òpera tossint, i va protestar d'aquesta actitud absurda del
públic, que trobava bé que les heroïnes tinguessin les morts
violentes de rigor i en canvi era incapaç d'acceptar uns fets que,
en definitiva, eren d'una quotidianitat prou reconeguda. I el
compositor s'exclamava en una carta a un amic seu sense com¬

prendre per què aquella societat convencional trobava millor morir
de la manera novel·lesca acceptada que no pas de resultes d'una
malaltia tan «normal» com aquella. En el fons, és clar, aquí el que
xocava era la mentalitat encara romàntica del públic amb l'òptica
ja netament realista del compositor.
El problema va sobrevenir quan Verdi es va trobar amb una so¬

prano extremadament revinguda, Fanny Salvini-Donatelli, en el
paper de Violetta, cosa que feia especialemt increïble la tant
discutida mort de tisi. La fatalitat venia a interferir-se amb la vo¬

luntat de realisme del desencoratjat Verdi. Adulterat aquest prin¬
cipi i dissimulat el caràcter contemporani de l'òpera pel fet de
situar-la l'any 1700, no és gaire estrany que la nit de l'estrena, a
Venècia, La Traviata no agradés gaire. Va caldre esperar a les
representacions de l'any següent, a la mateixa Fenice veneciana,
perquè l'èxit somrigués al compositor a l'entorn, precisament, d'una
de les obres que més havia apreciat.

Roger Alier
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Giuseppe Verdi

(1813-1901)

Giuseppe Verdi neix a Roncole (avui Roncole Verdi) el 10 d'octubre
de 1813, en una família humil, i aviat mostra la seva devoció per
la música. Als 15 anys, ja és tocada en públic una simfonia seva i,
de 1823 a 1832, escriu diferents obres primerenques. Vol fer uns
estudis musicals més aprofundits i es trasllada a Milà l'any 1832,
però el Conservatori, que anys després durà el seu nom, no li permet
l'ingrés, per la qual cosa ha de rebre l'ensenyament privat de
Vincenzo Lavigna. El 1835 torna a Busseto, prop de Roncole, on
fa de mestre de cor i professor de música. L'any següent es casa
amb Margherita Barezzi, la filla del seu protector, i el 1837 i el
1838 neixen els fills Virginia i Icilio Romano. Però el mateix any
1838 comencen les desgràcies, amb la mort de Virginia. Renuncia
a tots els càrrecs i tasques que té a Busseto i torna a Milà, on el
1839 aconsegueix el primer èxit de la seva carrera amb l'estrena
de la primera òpera, Oberto, Conte di San Bonifacio a La Scala de
Milà.
En poc temps moren el seu fill, Icilio Romano, i la seva esposa,

Margherita Barezzi. Aquests fets poden explicar el fracàs de la
segona òpera. Un giorno di regno, de tema còmic, tan poc adient
per a l'estat d'ànim del compositor, el qual vol deixar d'escriure
música. Bartolomeo Merelli, l'empresari de La Scala, aconsegueix,
però, que torni a compondre, i així neix Nabucco, l'estrena triom¬
fal de la qual ( a La Scala, el 9 de març de 1842) projecta sobtada¬
ment el nom de Verdi al món de la fama. De 1843 a 1850 hom

pot situar, més o menys, el període conegut com a «anni di galera»,
però no perquè visqués malament, sinó perquè treballava molt,
com si estigués a les galeres, amb l'estrena de tretze òperes: /
Lombardi alia prima crociata, Ernani, I due Foscari, Giovanna
d'Arco, Alzira, Attila, Macbeth, 1Masnadieri, Jérusalem (nova versió
de I Lombardi), Il Corsaro, La battaglia di Legnano, Luisa Miller
i Stiffelio. En aquest mateix període adquireix la vil·la de Sant'Agata
í es fa més íntima i forta la relació entre Verdi i Giuseppina Strep-
poni. Entre 1851 i 1853 s'estrenen les obres que formen l'anomenada
trilogia romàntica: Rigoletto, II Trovatore i La Traviata. Hom pot
dir que aquí acaba i culmina el primer període creatiu de la pro-



ducció verdiana. Verdi és un home públic, de gran prestigi artís¬
tic i patriòtic, i ja es pot dedicar a escriure amb més tranquil·litat.
El 1855 estrena a París Les vêpres siciliennes i, el 1857, la primera
versió de Simon Boccanegra i Aroldo (una revisió de Stiffelió). L'any
1859 Verdi es casa amb Giuseppina Strepponi i estrena Un ballo
in mascbera. El 1861 és diputat del primer Parlament Italià i, l'any
següent, va a Sant Petersburg a estrenar Laforza del destino. Com
a primera òpera del darrer període, estrena Don Cario, a París, l'any
1807. Les noves mostres del geni verdià són ja més espaiades, però
segueixen il·luminades pel foc de la seva inspiració: Aida (1871),
Requiem, a la memòria d'Alessandro Manzoni (1874), Otello (1887)
i el saltiró genial de Falstaff (1895'). També són d'aquest període
les revisions de Macbeth, Laforza del destino, Simon Boccane¬
gra i Don Carlo.
L'any 1897 mor Giuseppina Strepponi i Verdi acaba els seus dies
el 27 de gener de 1901, a Milà. Les seves despulles, al costat de
les de Giuseppina, descansen al jardí de la Casa di Riposo per
Musicisti que ell fundà.
L'estrena de La Traviata tingué lloc al Teatro La Fenice de Venè¬
cia el 6 de març de 1853, amb Fanny Salvini-Donatelli (Violetta),
Ludovico Graziani (Alfredo) i Felice Varesi (Giorgio Germont). Els
problemes començaren fins i tot abans de l'estrena, perquè era
una òpera en la qual els personatges durien els mateixos vestits
que els espectadors i aquesta contemporaneïtat segurament no seria
acceptada pel públic, fins al punt que la direcció de La Fenice decidí
de traslladar l'acció uns cent cinquanta anys enrera, amb el lògic
disgust de Verdi. Després sembla que la versió no fou molt reeixida,
i fins i tot el públic va riure quan va veure que una senyora com
la Salvini-Donatelli, una mica revinguda, havia de morir tísica. Verdi
va pagar els plats trencats i ell mateix va escriure a Angelo Mariani:
'La Traviata ha tingut un gran fiasco i, encara pitjor, la gent ha
rigut. I malgrat tot, què vols que et digui? No estic gens alterat.
¿M'he equivocat jo o s'han equivocat ells? Jo crec que l'última paraula
sobre LaTraviata no és la d'ahir al vespre. La tornaran a veure i
ja veurem». L'obra no es donà durant un any i després tornà a
Venècia, però al Teatro San Benedetto, i ja amb un gran èxit, per
la qual cosa Verdi va voler subratllar que el públic era el mateix
i l'obra també. De seguida començà a representar-se arreu, a Itàlia



i també a Viena, Londres, París, Madrid, Barcelona, Nova York,
etc., però sempre, encara, amb l'acció traslladada al
setcents. L'autèntica època d'aquesta òpera no fou pràcticament
respectada fins l'arribada del segle XX.
En aquest Gran Teatre del Liceu, La Traviata fou estrenada el 25
d'octubre de 1855, amb Julienne Déjean, Giovanni de Vecchi,
Gaetano Fiori i la direcció de Marià Obiols. Des d'aleshores mai

no ha deixat de figurar en el repertori d'aquest Gran Teatre, on
ha aconseguit ja la xifra de dues-centes dotze representacions
(darrera vegada, el 25 de juny de 1986) i mai no ha estat més de
cinc anys sense ser programada. Algunes de les intèrprets més
destacades del personatge de Violetta Valéry en aquest escenari
han estat Rosina Penco, Virginia Ferni, Elena Teodorini, Gemma
Bellincioni i Hariclea Dardée pel que fa al segle anterior, mentre
que en la centúria actual trobem els noms de Rosina Storchio,
Graziella Pareto, Mercè Llompart, Esther Mazzoleni, Elvira de
Hidalgo, Gilda Dalla Rizza, Vina Bovy, Mercè Capsir, Carme Bru
Bonaplata, Mafalda Favero, Maria Espinalt, Elena Rizzieri, Rena¬
ta Tebaldi, Magda Olivero, Renata Scotto, Virginia Zeani, Montserrat
Caballé, Catherine Malfitano i Edita Gruberova. Quant als per¬

sonatges principals masculins, apareixen també en aquest historial
liceístic els tenors Roberto Stagno, Angelo Masini, Edoardo Garbin,
Tito Schipa, Gianni Raimondi, Luciano Pavarotti, Jaume Aragall,
Franco Bonisolli, Josep Carreras i Alfredo Kraus, i els barítons
Riccardo Stracciari, Mattia Battistini, Cario Tagliabue, Rolando
Panerai, Manuel Ausensi, Piero Cappucilli, Robert Massard, Vicenç
Sardinero, Joan Pons, Wolfgang Brendel i Leo Nucci.



 



UWE MUND (Director d'orquestra)
(Dies 9, 1

Va néixer a Viena i als 14 anys
donà el seu primer concert de
piano. A la Universitat de Vie¬
na cursà germàni¬
ques, direcció, com¬

posició i piano. Als 20
anys fou nomenat
Director dels Petits

Cantors de Viena.

Durant el 1963 fou
mestre repetidor de
Herbert von Karajan a

l'Òpera de Viena i,
després, mestre assistent als
Festivals de Salzburg i Bayreuth.
Ha dirigit a l'Òpera de Viena,
Òpera de París i altres teatres

1, 12 i 14)
importants. Al Liceu debutà la
temporada 1982-83 amb Die
Walküre-, també hi ha dirigit

Wozzeck, Der Ro-
senkavalier, Moses
und Aron, La cle-
menza di Tito, Un
ballo in mascbera, La
Gioconda, Parsifal,
Salome, Die Meister-

singer von Nürnberg,
Elektra,Simon Boc-

canegra, Capriccio,
Die Zauberflote i Ldomeneo.
Des de juliol de 1987 és Di¬
rector de l'Orquestra Simfòni¬
ca del Gran Teatre del Liceu.

RANDALL BEHR (Director d'orquestra)
(Dies 15, 17, 18 i 20)

És actualment Director Resident
de Los Angeles Music Center
Opera, en el qual ha dirigit
aquesta temporada
Madama Butterfly, Il
barbiere di Siviglia i
Carmen. Havia de¬
butat amb aquesta
companyia amb Salo¬
me i després també ha
dirigit Tosca, Nixon in
China, Orfeó ed Eu-
ridice i Cosífan tutte.
Recentment ha dirigit una gala
a l'Òpera d'Hamburg i Tancredi
a Bilbao, amb Marilyn Home,

i Die Walküre a València.
També ha dirigit concerts i ha
acompanyat al piano recitals a

Florència, Lió, Paris i
Viena. Va pertànyer a
la plantilla musical
del Metropolitan de
Nova York i de

l'Òpera de San Fran¬
cisco, on va tornar el
1989 amb la direcció
á'Orlando Furioso.

Ha actuat també amb
moltes companyies regionals
dels FUA. Enguany dirigeix per

primer cop a Barcelona.



HELMUT POLIXA

Nasqué a Neustadt/Ostsee,
Alemanya, i realitzà els estudis
teatrals a Essen. Durant tres

anys fou assistent de
direcció a Frankfurt i

després començà a
dirigir espectacles
propis, primer en pe¬
tits teatres alemanys i
després a Bonn,
Hamburg, Berlín, Zu¬
ric i Viena. Durant dos

anys col·laborà amb el
Schillertheater de Berlín. La

seva formació musical, la féu a

Berlín, Hamburg i Munic, i de-

(Director d'escena)
butà com a director d'òpera
l'any 1986 a Gelsenkirchen amb
Gianni Schicchi i L'heure es¬

pagnole. Després ha
realitzat produccions
operístiques a Wies¬
baden, Bremen, Car¬
diff, Monte-Carlo,
Lausana, París i
Amsterdam, amb
obres de Mozart,
Bellini, Verdi, Rossi¬
ni, Ravel, Falla i Jo¬

hann Strauss. Aquesta és la
primera vegada que dirigeix a
Barcelona.

KATHRIN KEGLE

Nascuda a Berlin, s'ha format
fonamentalment en el camp del
teatre, en el qual ha realitzat
muntatges destacats.
Fn aquests darrers
anys, però, també ha
treballat en el camp
de l'òpera, i ha par¬

ticipat en diverses
coreografies a grans

capitals europees,
com ara Hamburg,

R (Escenògrafa)
Cardiff, Berlín, París i Amster¬
dam. És de destacar també la

col·laboració intensa amb Jo¬
chen Ulrich a la nos¬

tra ciutat i, també, a

Viena i Colònia. Fn

aquest Gran Teatre
del Liceu ha realitzat

l'escenografia per a
Salome, que fou es¬
trenada la temporada
1988-89.



RAMON IVARS (Dissenyador de vestuari)
Des de 1972, any en què aca¬
bà els estudis a l'Institut del
Teatre de la Diputació de Bar¬
celona, treballa com a

escenògraf i director
dins l'àmbit del teatre,
el cinema i la televi¬

sió. Ha rebut en tres

ocasions el premi al
millor muntatge del
Festival Internacional

de Teatre de Sitges i
l'any 1988 guanyà el
Premi Nacional d'Escenografia
de la Generalitat de Catalunya.
Les col·laboracions dins el món

del cinema abracen més de

quaranta pel·lícules. Al teatre,
ha treballat amb directors com

Francesc Nel·lo, Adrià Gual,
lago Pericot, Antoni
Chic, John Strasberg,
entre d'altres. A

l'òpera i al ballet,
després d'un actiu
període de treball al
Liceu, començà la
seva relació amb di¬

ferents companyies i
teatres. La temporada

passada 1990-91 féu, en aquest
Gran Teatre del Liceu,
l'escenografia de Roberto De-
vereux.

ROMANO GANDOLFI (Director del cor)
Es diploma en composició i (Deutsche Grammophon), i
piano al Conservatori Arrigo amb Riccardo Muti (Decca).
Boito de Parma. Des de 1984 és Des de 1970 alterna la direcció

coral amb la direcció

d'orquestra. Al Gran
Teatre del Liceu ha

dirigit Faust, Nabuc-
co, La Gioconda,
Andrea Chénier, Re¬

quiem de Verdi, Les
Noces de Stravinsky,
etc. Ha enregistrat,
per al segell Decca, la

Bernstein, Cario Maria Giulini, Petite messe solennelle de
etc. Ha col·laborat en les gra- Rossini, amb Mirella Freni, Lu-
vacions d'òperes verdianes di- eia Valentini-Terrani, Luciano
rigides per Claudio Abbado Pavarotti, Ruggero Raimondi i

assessor artístic i di¬
rector del Cor del
Gran Teatre del Liceu.

Ha treballat com a

director de cor al
Teatro Colón de

Buenos Aires i a La

Scala, col·laborant
amb Herbert von

Karajan, Leonard



el cor de cambra de La Scala, i
Cors romàntics i 12 Lieder de

Schubert, amb Lucia Popp, Er¬

nesto Palacio, el cor de cambra
i instrumentistes de La Scala

(Fonit 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. L'any 1988 acon¬
seguí un Master a la Universitat

Catòlica 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.

VERÓNICA VILLARROEL (Violetta Valéry)
(Dies 9, 12, 15, 18 i 20)

Aquesta soprano xilena fou la
guanyadora, el 1988, del Con¬
curs Pavarotti de Filadèlfia i, el
1989, de les Metro¬
politan Opera Natio¬
nal Council Auditions.
El 1986 havia fet el
debut professional a
Santiago de Xile i
després fou membre
de l'American Opera
Center de la Juilliard
School a Nova York.

L'any 1989 féu el debut euro¬
peu a Spoleto amb Antonia {Les
contes d'Hoffmann) i després

cantà a Lió, Mèxic i Miami. Amb
Fiordiligi (Cosí fan tutté) de¬
butà, la temporada 1989-90, al

Liceu, on tornà la
temporada següent
amb II Campanello i
Pagliacci. Aquesta
temporada ha cantat
La Bohème a Stut¬

tgart, la mateixa
òpera en el seu debut
al Metropolitan de
Nova York i Faust al

Teatro Colón de Buenos Aires.
Els contractes propers inclouen
actuacions a Munic, Stuttgart,



Hamburg, París, Houston, San mingo). Los Angeles i diverses
Francisco, Dallas, Lió, Sevilla (.El temporades al Metropolitan de
gato montés amb Plácido Do- Nova York.

STEPHANIE FRIEDE

(Dies 11,
Va néixer a Nova York i estu¬

dia a la Juilliard School i a

I'Oberlin Conservatory. Ha
cantat a totes les ciu¬

tats importants dels
EUA i el seu debut

europeu tingué lloc la
temporada 1986-87 a

Stuttgart amb Adina
(L'elisir d'amoré).

Després ha interpretat
Micaela (Carmen) a

Niça, Margherite
(Faust) a Colònia, Violetta (La
Traviata) a Madrid i a Venècia,
Elettra (Idomeneo) a Glynde-

(Violetta Valéry)
14 i 17)
bourne, etc. La temporada
1990-91 actuà per primera ve¬

gada a la New York City Ope¬
ra interpretant Mi¬
caela (Carmen) i
Mimí (La Bohème).
Entre les seves ac¬

tuacions d'aquesta
temporada hom pot
destacar papers com
Donna Elvira (Don
Giovanni) a Munic,
Micaela (Carmen) a

Colonia, Violetta (La Traviata)
a Edmonton i aquest debut al
Liceu amb La Traviata.

KEITH OLSEN (Alfredo Germent)
(Dies 9, 12

Nasqué a Denver, Colorado, i
estudia a San Francisco, a la
Universitat de Tennessee i a la

Juilliard School de
Nova York. El seu

debut europeu l'any
1988 a Karlsruhe amb
La Bohème li va valer

d'interpretar tot seguit
la mateixa òpera a
altres teatres ale¬

manys importants
(Hamburg, Düssel-

15, 18 i 20)
dorf, Erankfurt, Hannover,
Wiesbaden). També interpretà
Lucia di Lammermoor i La

núvia venuda a Stut¬

tgart, Madama But¬
terfly i Rigoletto a
Düsseldorf i tornà als

EUA, a San Francisco,
amb Capriccio . A fi¬
nals de 1990 cantà

per primera vegada
una obra del repertori
lírico-spinto: LI Tro-



vatore, a Leipzig, i també in¬
terpretà L'Africaine a la
Deutsche Oper de Berlin en el
bicentenari del naixement de

Meyerbeer, Faust a la New York
City Opera, La Bohème al Ca¬
nadà, La Traviata a Los Ange-

VINCENZO LA SCOLA

(Dies 11,

Neix a Palerm l'any 1959 i rea¬
litza els estudis de cant amb

Arrigo Pola, Cario Bergonzi i
Rodolfo Celletti. És
guardonat a diferents
concursos internacio¬

nals i l'any 1983 de¬
buta a Parma amb

Don Pasquale. El 1985
és l'any del seu debut
internacional: L'elisir

d'amore a Brussel·les.
Tot seguit canta a

París, Munic, Colònia i també
als principals teatres italians:
Verona, Torí, Parma, Bolonya í
Milà, on l'any 1988 interpreta
Nemorino de L'elisir d'amore a

La Scala, amb la companyia de

les. Madama Butterfly a Cin¬
cinnati i I Capuleti e i Montec-
cbi a San Francisco. Entre els

seus projectes immediats hom
pot incloure Le Villi a Bonn i
Manon Lescaut a Trieste. En¬

guany debuta al Liceu.

(Alfredo Germent)
14 i 17)

la qual participa en una «tour¬
née» al Japó i a l'antiga URSS.
Així mateix, amb una produc¬

ció de La Scala, en¬

registra Rigoletto amb
la direcció de Ric-

cardo Muti. Algunes
de les seves darreres

actuacions han estat

Roberto Devereux a

Viena, La Bohème al
Covent Garden, La
Traviata a l'Òpera de

Viena i a La Scala, Un ballo in
mascbera a Bolonya, Rigoletto
a Roma i a Venècia, etc. Debutà
al Gran Teatre del Liceu la

temporada 1986-87 amb Bea¬
trice di Tenda i Rigoletto.



FRANZ GRUNDHEBER (Giorgio Germont)
(Dies 9, 12, 15, 18 i 20)

Neix a Trier (Alemanya) i rea¬
litza els estudis a Hamburg i als
BUA. Des de l'any 1966 canta
a l'Òpera d'Hamburg,
on ha interpretat un

repertori molt extens
i variat, amb unes vint
representacions per
temporada. Ha actuat
també, com a invitat,
als principals teatres
alemanys i entre els
seus èxits internacio¬

nals hom pot destacar els
aconseguits a l'Òpera de París,
Maggio Musicale Florentino,
Tokyo, Moscou, Madrid, Salz¬
burg i molt especialment a

l'Òpera de Viena (Cardillac,

Otello, Aida, Elektra, Wozzeck,
Der Fliegende Hollander, Die
Frau ohne Schatten, Tristan

und Isolde, Parsifal,
Arabella, etc.). Entre
els seus enregistra¬
ments cal ressaltar els

de Faust, Don Gio¬
vanni, Werther, Der
Rosenkavalier i Ara¬

bella amb Kiri te Ka-

nawa, Wozzeck amb
Claudio Abbado i la

Novena Simfonia de Beetho¬
ven amb Herbert von Karajan.
Debutà al Liceu la temporada
1986-87 amb Carmen i des¬

prés ha interpretat també Tris¬
tan und Isolde i Capriccio.

BARRY MORA (Giorgio Germont)
(Dies 11

Va néixer a Nova Zelanda i

estudià a Londres amb Ottokar

Krauss i John Matheson. De
1976 a 1980 va ser

membre de la com¬

panyia de Gelsenkir-
chen i de 1980 a 1987
de la de Frankfurt. El

1980 debutà al Co-
vent Garden de Lon¬

dres interpretant
Donner (Das Rbein-

gold) i després Koth-
ner (Die Meistersinger von

14 i 17)
Nürnberg) i Gunter (Gôtter-
dâmmerung). Ha cantat també
a Copenhaguen, Glasgow,

Berlín, Darmstadt,
Edimburg, Zuric,
Düsseldorf, Colònia,
Vancouver, Sydney,
etc. Actualment és un

dels artistes principals
de la Welsh National

Opera, on ha inter¬
pretat Das Rbeingold,
Gotterdammerung, La

Traviata, Ariadne auf Naxos,



Der Rosenkavalier, Cosí fan
tutte, Falstaff etc. Actuà per

primera vegada en aquest Gran

MARIA URIZ

(Flora Bervoix)

ANTONI COMAS

(Gastone)

Teatre la temporada 1989-90
amb el paper de Mestre de
música (Ariadne auf Naxas).

M. ÀNGELS SARROCA

(Annina)

LLUÍS SINTES

(Baró Douphol)



©
JESUS CASTILLON JOAN TOMAS

(Marquès d'Obigny) (Doctor Grenvil)

ANTONI LLUCH

(Giuseppe, criat de Violetta)
CRISTÓBAL VIÑAS

(Comissari i Criat de Flora)
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Contenido argumentai

Lugar de la acción: París y alrededores
Época: alrededor del año 1850

Acto I

Salón en casa de Violetta

Durante una recepción en casa de Violetta Valéry (cortesana de
buena posición económica y muy bien relacionada con personas
de la alta sociedad parisina), Gastone, vizconde de Letorières, le
presenta a Alfredo Germont, un ferviente admirador. Poco des¬
pués Alfredo brinda por el amor y Violetta responde con una
alabanza al placer y a la despreocupación. Los invitados se dirigen
al salón donde empieza el baile, pero Violetta permanece, por¬
que, repentinamente, se encuentra mal, afectada de tuberculosis.
Alfredo no la deja y le reprocha la frivola vida que lleva. Él le
confiesa su amor, pero Violetta se declara incapaz de correspon-
derle. A pesar de ello, el sentimiento que ha inspirado a Alfredo
la turba profundamente; le ofrece una camelia, invitándole a volver
cuando esta flor se haya marchitado (o sea, al día siguiente).
Cuando todos los invitados se han despedido, Violetta siente nacer
en su corazón una gran ternura por Alfredo y comprende que no

podrá sustraerse a la llamada del amor.

Acto II

Casa de campo en las cercanías de París
Alfredo y Violetta viven solos y felices en esta casa de campo,
desde hace tres meses. Alfredo piensa con emoción en la gran

prueba de amor que Violetta le ha dado. Seguidamente, Annina,
le pone al corriente del hecho de que Violetta haya tenido que
vender caballos, carruajes y otros bienes de su propiedad para
afrontar los gastos de la vida en común. Alfredo decide ir a París
para intentar remediar esta situación. Violetta se sorprende por
esta precipitada ausencia y no hace caso de una carta en la que
su amiga Flora la invita a una fiesta que tendrá lugar al atardecer.
Seguidamente le anuncian la visita de Giorgio Germont, el padre
de Alfredo, quien le reprocha haber arruinado a su hijo. Violetta,



como respuesta, le enseña las demostraciones de la venta de to¬
dos sus bienes. Entonces, el padre de Alfredo hace una llamada
a su nobleza de espíritu y le ruega que renuncie a su amor para

permitir el matrimonio de la hermana de Alfredo, que no puede
casarse hasta que no haya cesado el escándalo de la relación entre
Alfredo y Violetta. Ésta vacila, pero finalmente se somete a los
ruegos de Giorgio Germont y le promete que se apartará de Al¬
fredo y regresará a su vida anterior. Cuando Alfredo regresa, la
sorprende escribiéndole una carta de despedida; le dice que su
padre vendrá a visitarla, sin saber que la visita ya ha tenido lu¬
gar. Violetta se aleja un momento con este pretexto, después de
haber abrazado a Alfredo y haberle manifestado todo su amor.
Poco después, Alfredo recibe la carta de Violetta, en la que le dice
que lo abandona. Giorgio Germont vuelve para consolar a su hijo
y para convencerle de que vuelva con él a la casa paterna, pero
Alfredo ve la invitación a la fiesta de Flora y, convencido de que
Violetta asistirá, sale hacia París con la intención de vengar la
ofensa.

Salón en casa de Flora

El marqués de Obigny explica a algunos de los invitados de Flora
que Alfredo y Violetta se han separado. Entran las máscaras y la
fiesta se anima. Alfredo llega y se acerca a la mesa de juego, cuando
llega Violetta, acompañada por el Barón Douphol. Violetta se siente
turbada cuando ve a su amado, que comienza a jugar y gana.
También el Barón Douphol juega y pierde con Alfredo. Cuando
dejan la mesa de juego para ir a cenar con los otros amigos
presentes, Alfredo declara al Barón que le ofrece el desquite en
el juego que prefiera. Violetta pide a Alfredo hablar con él un
momento a solas. En esta conversación, Violetta ruega a Alfredo
que abandone la fiesta. Alfredo responde que no se irá si no es
con ella. Violetta rehusa hacerlo y para no faltar a la promesa hecha
a Giorgio Germont declara que vuelve a ser amante del Barón.
Ciego por la cólera y los celos, Alfredo llama a todo el mundo:
quiere mostrar que ha pagado a Violetta y, enfurecido, lanza el
dinero ganado en el juego a la cara de Violetta. Este gesto provoca
una general indignación, sobre todo la de Germont padre, que
acaba de llegar y es el único que conoce el sacrificio de Violetta.



Ésta, recuperada después de los instantes de desmayo, repite su
gran amor por Alfredo, que está lleno de remordimiento por su
gesto. El Barón desafía en duelo a Alfredo.

Acto III

Apartamento de Violetta en París
Violetta está muriéndose. No tiene ninguna esperanza de cura¬
ción. El médico confía a Annína que, debido a la tuberculosis, le
quedan pocas horas de vida, pero intenta esconder la verdad a
la enferma, mientras se oyen desde la calle el ruido y la alegría
del carnaval. Violetta piensa en los que sufren y envía a Annína
a llevar a los pobres la mitad del dinero que le queda. Cuando
queda sola, Violetta relee la carta en la que Giorgio Germont le
comunica que Alfredo vendrá a pedirle perdón, porque ha conocido
su sacrificio. Cuando él llega, los dos enamorados se abrazan con
efusión, recuerdan los días felices que pasaron juntos y sueñan
con la felicidad que les espera para siempre. Violetta quiere sa¬
nar, vivir, ser feliz y amar. Pero ya es demasiado tarde. Con un
último esfuerzo, Violetta entrega a Alfredo un retrato, rogándole
se lo regale a la mujer que un día se convierta en su esposa, como
legado de una mujer desgraciada. Después Violetta muere sere¬
namente.
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PASSIÓ PER LA MÚSICA



Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Giuseppe Verdi nace en Roncole (hoy Roncole Verdi) el 10 de
octubre de 1813, en una familia humilde, y pronto demuestra su
devoción por la música. A los quince años ya presenta en públi¬
co una sinfonía y, entre 1823 y 1832, escribe distintas obras tem¬
pranas. Quiere realizar estudios musicales más profundos y se
traslada a Milán en 1832, pero el Conservatorio, que años más
tarde llevaría su nombre, no le permite el ingreso, por lo que ha
de recibir la enseñanza privada de Vinzenzo Lavigna. En 1835
regresa a Busseto, cerca de Roncole, en donde actua de maestro
de coro, organista y profesor de música. Al año siguiente se casa
con Margherita Barezzi, la hija de su protector, y en 1837 y 1838
nacen sus hijos Virginia e ¡cilio Romano. Pero en el mismo año
1838 comienzan las desgracias, con la muerte de Virginia. Renuncia
a todos los cargos y tareas que desempeña en Busseto y regresa
a Milán, donde, en 1839, consigue el primer éxito de su carrera
con el estreno de la primera ópera, Oberto, Conte di San Boni¬
facio, en La Scala de Milán.
En poco tiempo mueren su hijo, ¡cilio Romano, y su esposa,
Margherita Barezzi. Estos hechos pueden explicar el fracaso de
su segunda ópera, Un giomo di regno, de tema cómico, tan poco
apropiado para el estado de ánimo del compositor, que quiere
dejar de escribir música. Bartolomeo Merelli, el empresario de La
Scala, consigue, no obstante, que vuelva a componer y así nace
Nabucco, cuyo estreno triunfal (en La Scala, el 9 de marzo de 1842)
proyecta súbitamente el nombre de Verdi al mundo de la fama.
De 1843 a 1850 se puede situar, más o menos, el período conocido
como «anni di galera», pero no porque viviese mal, sino porque

trabajó mucho, como si estuviese en las galeras, con el estreno
de trece óperas: I Lombardi alia prima crociata, Ernani, I due
Foscari, Giovanna d'Arco, Alzira, Attila, Macbeth, IMasnadieri,
Jérusalem (nueva versión de / Lombardi), Il Corsaro, La batta-
glia di Legnano, Luisa Miller i Stiffelio. En este mismo período
adquiere la villa de Sant'Agata y se hace más íntima y fuerte la
relación entre Verdi y Giuseppina Strepponi.
Entre 1851 y 1853 se estrenan las obras que forman la llamada



trilogía romántica: Rigoletto, II Trovatore y La Traviata. Se pue¬
de decir que aquí acaba y culmina el primer período creativo de
la producción verdiana. Verdi es un hombre público, de gran
prestigio artístico y patriótico, y ya se puede dedicar a escribir



con más tranquilidad. En 1855 estrena en París Les vêpres sici¬
liennes y en 1857 la primera version de Simon Boccanegra y Aroldo
(una revisión de Stiffelid). En 1859 Verdi se casa con Giuseppina
Strepponi y estrena Un ballo in mascbera. En 1861 es diputado
del primer Parlamento Italiano y, el año siguiente, va a San Pe-
tersburgo para estrenar La forza del destino. Como primera
ópera del último período, estrena Don Cario en París en 1867. Las
nuevas muestras del genio verdiano son ya más espaciadas, pero

siguen iluminadas por el fuego de su inspiración: Aida (1871),
Requiem a la memoria de Alessandro Manzoni (1874), Otello (1887)
y la genial pirueta de Falstaff (189ò^ ■ También son de este pe¬
ríodo las revisiones de Macbeth, La forza del destino, Simon
Boccanegra y Don Carlo.
En 1897 muere Giuseppina Strepponi y Verdi acaba sus días el
27 de enero de 1901 en Milán. Sus restos, junto a los de Giuseppina,
descansan en el jardin de la Casa di Riposo per Musícisti por él
fundada.
El estreno de La Traviata tuvo lugar en el Teatro La Eenice de
Venecia el 6 de marzo de 1853, con Eanny Salvini-Donatelli
(Violetta), Ludovico Graziani (Alfredo) y Eelice Varesi (Giorgio
Germont). Los problemas empezaron incluso antes del estreno,
porque era una ópera en que los personajes llevarían los mismos
trajes que los espectadores y esta contemporaneidad seguramente
no iba a ser aceptada por el público, hasta el punto de que la
dirección de La Eenice decidió trasladar la acción a unos ciento

cincuenta años antes, con el lógico disgusto de Verdi. Después
parece que la versión no fue muy afortunada e incluso el público
rió cuando vió que una señora como la Salvini-Donatelli, un poco
robusta, tenía que morir tísica. Verdi pagó los platos rotos y él
mismo escribió a Angelo Mariani: <'La Traviata ha tenido un gran
fiasco y, todavía peor, la gente ha reído. No obstante, ¿qué quie¬
res que te diga? No estoy nada alterado. ¿Me he equivocado yo o
se han equivocado ellos? Yo creo que la última palabra sobre La
Traviata no es la de ayer por la noche. La volverán a ver y ya
veremos». La obra no se dio durante un año y después volvió a

Venecia, pero en el Teatro San Benedetto, y ya con un gran éxi¬
to, por lo que Verdi quiso subrayar que el público era el mismo
y la obra también. Enseguida comenzó a representarse en todas



partes, en Italia y también en Viena, Londres, París, Madrid, Bar¬
celona, Nueva York, etc., pero siempre todavía con la acción
trasladada ai setecientos. La auténtica época de esta ópera no fue
respetada prácticamente hasta la llegada del siglo XX.
En este Gran Teatre del Liceu La Traviata fue estrenada el 25 de
octubre de 1855, con Julienne Déjean, Giovanni de Vecchi, Gaetano
Fiori y la dirección de Marià Obiols. Desde entonces nunca ha
dejado de figurar en el repertorio de este Gran Teatre, donde ha
alcanzado ya la cifra de doscientas doce representaciones (última
vez, el 25 de junio de 1986) y nunca ha estado más de cinco años
sin ser programada. Algunas de las intérpretes más destacadas del
personaje de Vioietta Valéry en este escenario han sido Rosina
Penco, Virginia Ferni, Elena Teodorini, Gemma Bellincioni y
Hariclea Dardée en el siglo pasado, mientras que en la centuria
actual encontramos los nombres de Rosina Storchio, Graziella
Pareto, Mercè Llompart, Esther Mazzoleni, Elvira de Hidalgo, Gilda
Dalla Rizza, Vina Bovy, Mercè Capsir, Carme Bru Bonaplata,
Mafalda Pavero, Maria Espinalt, Elena Rizzieri, Renata Tebaldi,
Magda Olivero, Renata Scotto, Virginia Zeani, Montserrat Caballé,
Catherine Malfitano y Edita Gruberova. En cuanto a los principales
personajes masculinos, aparecen también en este historial liceísta
los tenores Roberto Stagno, Angelo Masini, Edoardo Garbín, Tito
Schipa, Gianni Raimondi, Luciano Pavarotti, Jaume Aragall, Franco
Bonisolli, Josep Carreras y Alfredo Kraus, y los barítonos Riccar-
do Stracciari, Mattia Battistini, Cario Tagliabue, Rolando Panerai,
Manuel Ausensi, Piero Cappucilli, Robert Massard, Vicenç Sardinero,
Joan Pons, Wolfgang Brendel y Leo Nucci.
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La Traviata

1er. ACTE
Au cours d'une réception chez elle, Violetta est présentée à Al¬
fredo Germont, l'un de ses fervents admirateurs, qui porte un toast
à l'amour. Tandis que les invités s'acheminent vers la salle de bal,
Violetta éprouve un malaise. Demeuré à ses côtés, Alfredo lui
reproche sa vie frivole. Puis il lui déclare son amour auquel Vio¬
letta se sent incapable de répondre. Elle lui offre néanmoins une
fleur et l'invite à revenir la voir lorsque la fleur sera fanée. Les
invités prennent congé; restée seule, Violetta sent naître en son
coeur une tendresse infinie envers Alfredo et comprend qu'il lui
sera désormais impossible d'échapper à cet amour.

2ème ACTE
Alfredo et Violetta son allés vivre à la campagne pour y cacher
leur bonheur. À cause de l'indiscrétion d'une femme de cham¬
bre, Alfredo apprend que Violetta a été obligée de vendre presque
tous ses biens pour pourvoir aux dépenses de leur vie commune.
Alfredo décide sur le champ de se rendre à Paris afin de trouver
un remède à la précarité de leur situation financière, au grand
étonnement de Violetta qui ne comprend rien à ce départ soudain.
C'est alors qu'arrive Giorgio Germont, le père d'Alfredo, qui re¬
proche à la jeune femme d'avoir ruiné son fils. Violetta lui apprend
qu'elle a dû vendre tous ses biens pour subsister tandis que le
père d'Alfredo la conjure de renoncer à ses amours scandaleuses
avec son fils qui nuisent au mariage de la soeur du jeune homme.
Violetta hésite, puis finit par ceder et écrit à son amant une lettre
de rupture mais avant que celui-ci n'en prenne connaissance, elle
déclare une fois de plus son amour. Lorsque Alfredo lira enfin la
lettre, Violetta l'aura déjà quitté. Giorgio Germont revient pour
consoler son fils qui, sûr que Violetta assistera à la fête que don¬
ne Flora, part pour Paris la rejoindre.
Au sours de la fête, Flora commente à ses invités la séparation
d'Alfredo et de Violetta. Alfredo est déjà là et observe l'arrivée
de Violetta accompagnée du Baron Douphol. Alfredo gagne au
jeu tandis que Douphol perd. Resté seul avec Violetta, Alfredo
lui déclare qu'il ne quittera pas les lieux sans elle. Violetta s'y refuse



et, pour ne pas manquer à sa promesse, elle feint d'être la maî¬
tresse du Baron. Fou de jalousie et de colère, Alfredo fait venir
tous les intvités et, pour montrer qu'il a payé Violetta, il lance à
ses pieds une bourse pleine. Son geste provoque l'indignation de
tous et, plus encore, celle du père d'Alfredo qui vient d'arriver et
n'ignore rien du sacrifice de la jeune femme. Celle-ci proclame
une fois de plus son amour tandis que le Baron défie en duel un
Alfredo tourmenté par le remords.

3ème ACTE
Alitée, souffrante, Violetta n'abrite plus le moindre espoir de
guérison. Le médicin s'efforce de lui cacher la vérité mais confie
à la fidèle Annina que la phtisie dont la jeune femme est atteinte
l'emportera irrémédiablement en quelques heures. Restée seule,
Violetta relit la lettre dans laquelle Giorgio Germont lui annonce

qu'Alfredo, mis au courant de son sacrifice, viendra bientôt la voir
et supplier son pardon. Le jeune homme entre, les deux amants

s'etreignent, évoquent les jours heureux en rêvant d'un éternel
bonheur. Violetta désire maintenant vivre, être heureuse, aimer
mais, brisée par l'émotion, elle sent sa mort prochaine. Elle
reproche.doucement au père d'Alfredo, qui la considère désor¬
mais comme sa fille, son retard. Puis, au prix d'un ultime effort,
Violetta remet à son amant un médaillon qui contient son portrait
avant de s'éteindre, au grand désespoir de tous ceux qui l'entourent.



® Pianos

Organos electrónicos
Instrumentos profesionales

Viento y cuerda
. Informática musical

Partituras

BARCELONA
Muntaner, 300, Esq. Lalorja
Tel. 200 81 00
BARBERA DEL VALLÉS
Baricentro - Tel. 718 97 51

MADRID
Hermosllla, 75, Esq. Gra. Pardiñas

Tel. 435 89 89
MADRID-2

LA VAGUADA - Tel. 730 48 82



La Traviata

ACT I

During a party in her house, Violetta is introduced to Alfredo
Germont, a devoted admirer of hers, who sings a toast to love.
When the guests go to dance, Violetta feels ill. Alfredo stays with
her and reproaches her for her frivolous life. He declares his love
for her but Violetta says that she is unable to return his love. Despite
this, she offers him a flower and invites him to come back the
flower has withered. When all the guests have taken their leave,
Violetta feels a great tenderness towards Alfredo rise in her heart
and she realizes that she will not be able to ignore the call of love.

ACT II
Alfredo and Violetta are living alone and happy in a country house.
But Alfredo learns from a servant that Violetta has had to sell almost
all her possessions in order to pay for their living together. Alfredo
decides to go to Paris to try and solve the problem and Violetta
is surprised by the suddenness of his departure. Giorgio Germont,
Alfredo's father, arrives and accuses Violetta of having brought
ruin to his son . Violetta, in reply, shows that she has had to sell
her possessions. Then Alfredo's father begs her to leave Alfredo
so that his sister can get married. This she can not do until this
relationship considered as scandalous has ended. Violetta at first
refuses but eventually she agrees and writes Alfredo a letter of
farewell. Before he receives it, she will declare her love to him.
When he receives it, she has already left him. Giorgio Germont
returns to console his son but Alfredo, who is sure that Violetta
will go to a party at Flora's house, decides to leave for Paris to

take his revenge.
At the party. Flora comments that Alfredo and Violetta have se¬

parated. Alfredo is present and Violetta arrives, accompanied by
Baron Douphol. Alfredo wins the game of cards and Douphol loses.
When they are alone, Alfredo tells Violetta that he will not leave
without her. Violetta refuses to do so and, keeping her promise,
says that she loves the Baron. Furious and jealous, Alfredo calls
in everybody and, wanting to show that he has paid Violetta, throws
a purse at her feet. This causes great indignation, especially on



the part of Alfredo's father, who has just arrived and is the only
one who knows about Vioietta's sacrifice. She reaffirms her great
iove for Alfredo who, full of remorse, is challenged to a duel by
the Baron.

ACT III

Vioietta, in her bedroom, is in bed ill. She has no hope of recovery.
The doctor tries to hide the truth from her but he tells the faithful
Annina that due to her consumption she has only a few hours to
live. When she is on her own, Vioietta rereads the letter in which
Giorgio Germont tells her that Alfredo is coming to beg forgiveness
because he has been told of her sacrifice. When he arrives, the
two lovers embrace effusively. They recall the happy days they
spent together and dream of everlasting happiness. Vioietta wants
to get better, live, be happy and love. But the emotion is too much
for her and Vioietta realizes that her illness is fatal. She tenderly
reproaches Alfredo's father, who has arrived a little late and he
finally accepts her as his daughter. Vioietta makes one last effort
and gives Alfredo a medallion containing her own portrait. A short
while after she dies to the grief of all those present.



Discografia
La present discografia només inclou una selecció de les versions
íntegres. Els personatges són esmentats en l'ordre següent: Vio-
letta Valéry, Alfredo Germont i Giorgio Germont. A continuació
l'orquestra, el cor i el director.

1928 - EMI, 3 C165-18029/30
Mercè Caspir, Lionello Cecil, Carlo Galeffi. Scala de Milà. Dir.:
Lorenzo Molajoli.

1935 - PEARL, CD, 9317
Rosa Ponselle, Frederick Jagel, Lawrence Tibbett. Orquestra i cor.
Dir.: Héctor Panizza.

1946 - RCA, AT 202(2)
Licia Albanese, Jan Peerce, Robert Merrill. Simfònica N.B.C. i Cor.
Dir.: Arturo Toscanini.

1953 - EONIT CETRA, CD, CDC 2
Maria Callas, Francesco Albanese, Ugo Savarese. R.A.I, de Torí.
Dir.: Gabriele Santini.

1954 - DECCA, CD, 430 250-2
Renata Tebaldi, Gianni Poggi, Aldo Protti. Acadèmia Santa Cecilia
de Roma. Dir.: Francesco Molinari-Pradelli.

1955 - EMI, CD, CMS 7 63628-2
Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Fttore Bastianini. Scala de Milà.
Dir.: Carlo Maria Giulini. (d'una representació a La Scala de Milà).

1956 - RCA, VLS 451 45
Rosanna Carted, Cesare Valletti, Leonard Warren. Òpera de Roma.
Dir.: Pierre Monteux.

1957 - COLUMBIA, PCX 574/75
Antonietta Stella, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi. Scala de Milà.
Dir.: Tullio Serafín.



1958 - EMI, 2C 163-03893/4
Maria Callas, Alfredo Kraus, Mario Sereni. Sao Carlos de Lisboa.
Dir.: Franco Ghione. (d'una representació a Lisboa).

i960 - EMI, CD, CDS 7 49578 2
Victoria de los Ángeles, Carlo Del Monte, Mario Sereni. Òpera de
Roma. Dir.: Tullio Serafín.

1961 - RCA, CD, GD84l44(2)
Anna Moffo, Richard Tucker, Robert Merrill. Òpera de Roma. Dir.:
Fernando Previtali.

1963 - DECCA, CD, 411 877-2
Joan Sutherland, Carlo Bergonzi, Robert Merrill. Maggio Musicale
Florentino. Dir.: John Pritchard.

1963 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, 415 392-1
Renata Scotto, Gianni Raimondi, Ettore Bastianini. Scala de Milà.
Dir.: Antonino Votto.

1968 - ELECTRECORD, ST-ECE 0486/8
Virginia Zeani, Ion Buzea, Nicolae Flerlea. Òpera de Bucarest. Dir.:
Jan Bobescu.

1968 - RCA, CD, RD 86I8O
Montserrat Caballé. Carlo Bergonzi, Sherrill Milnes. RCA Italiana.
Dir.: Georges Prêtre.

1969 - DECCA, SET 401-2
Pilar Lorengar, Jaume Aragall, Dietrich Fischer-Dieskau. Òpera de
Berlín. Dir.: Lorin Maazel.

1972 - EMI, CD, CMS 7 69827 2
Beverly Sills, Nicolai Gedda, Rolando Panerai. Royal Philharmo¬
nic Orchestra. Dir.: Aldo Ceccato.



1973 - ACANTA, CD, 41644
Mirella Freni, Franco Bonisolli, Sesto Bruscantini. Òpera de Ber¬
lín. Dir.: Lamberto Gardelli.

1976 - HRE, V 818
Maria Chiara, Gianni Raimondi, Fiero Cappuccilli. Ópera de Zu¬
ric. Dir.: Nello Santi, (d'una representació a Zuric).

1977 - DEUTSCHE GRAMMOPHON, CD, DG 4l5 132-2
Ileana Cotrubas, Plácido Domingo, Sherrill Milnes. Òpera de
Baviera. Dir.: Carlos Kleiber.

1981 - EMI, CD, CMS 7 03072-2
Valerie Masterson, John Brecknock, Christian du Fiessis. English
National Opera. Dir.: Sir Charles Mackerras.

1983 - DECCA, CD, 430 491-2
Joan Sutherland, Luciano Favarotti, Matteo Manuguerra. National
Philharmonic Orchestra, London Opera. Dir.: Richard Bonynge.

1983 - EMI, CD, 47058
Renata Scotto, Alfredo Kraus, Renato Bruson. Fhilharmonia,
Ambrosian Opera. Dir.: Riccardo Muti.

1984 - CAPRICCIO, CD, 10 274/5
Lucia Aliberti, Peter Dvorsky, Renato Bruson. Royal Philharmonic
Orchestra, Fujiwara Opera. Dir.: Robert Paternostro. (d'una re¬

presentació a Tokyo).

Argument, biografies i discografia: Pau Nadal
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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
Taiinbauser, 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.

Portada:

Edició i publicitat: ^Irt ( ;ooo

Disseny: Carmelo Hernando
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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

Maria Stuarda
Gaetano Donizetti

Daníela Dessi (2, 5, 8 i ll)/Jolanta Omilian (4 i 10), Agnes
Baltsa (2, 5, 8 i ll)/Christine Weidinger (4 i 10), Maria

Uriz, Giuseppe Sabbatini (2, 5 i ll)/Diego D'Auria (4, 8 i
10), Stefano Palatchi (2, 8 i 10)/Michele Pertusi (4, 5 i 11),

Manuel Garrido (2, 8 i ll)/Georg Tichy (4, 5 i 10)

Director d'orquestra Richard Bonynge
Director d'escena Giancarlo del Monaco

Escenografia i vestuari Ramon Ivars
Nova producció Gran Teatre del Liceu,

patrocinada per SEAT

Amb sobretitulat

Funció de Gala

Dijous, 2 d'abril, 21 h., funció núm. 74, torn B

Dissabte, 4 d'abril, 21 h., funció núm. 75, torn C
Diumenge, 5 d'abril, 17 h., funció núm. 76, torn T
Dimecres, 8 d'abril, 21 h., funció núm. 78, torn A

Divendres, 10 d'abril, 21 h., funció núm. 79, torn D
Dissabte, 11 d'abril, 21 h., funció núm. 80, torn E

Recital Katia Ricciarelli

Piano: Vincenzo Scalera

Obres d'Alfredo Catalani, Erancesco Cilèa, Georg Eriedrich
Handel, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Francesco Paolo

Tosti i Antonio Vivaldi

Dimarts, 7 d'abril, 21 h., funció núm. 77, torn B



PASSEIG DE GRÀCIA. 41
TELÈFON 216 01 73
08007 BARCELONA

T
CARRER SANT PAU, 6
TELÈFON 317 32 46
08001 BARCELONA

▼

RAMBLA DE LES FLORS. 105
TELÈFON 317 19 74
08002 BARCELONA

^^&


