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La Bohème s'instal·la al Liceu emmarcada per
Brassaï i Cartier-Bresson

Títol: Europa Espanya Català

La bohème de Puccini, una de les òperes més cèlebres del món, es podrà veure al Liceu del 18 de
juny a 8 de juliol en una producció de Jonathan Miller tradicionalista i plena de realisme, que
s'inspira en les fotografies de Brassaï i Cartier-Bresson de la dècada dels anys 30 del segle XX.

Marc Piollet, dirigirà l'Orquestra del Liceu en auesta bohème que destaca per l'excellència del seu
repartiment: en el paper de Mimì s'alternaran les sopranos Tatiana Monogarova i Eleonora Buratto,
que debuta el rol al Liceu. I en el de Musetta, les també sopranos Nathalie Manfrino i Olga
Kluchynska, aquesta darrera, guanyadora de l'edició 2015 del Concurs Tenor Viñas. El grup de
bohemis està encapçalat pel doble debut del tenor Matthew Polenzani, que no només actua per
primera vegada al Liceu sinó que s'estrenarà en el rol de Rodolfo, alternat amb Saimir Pirgu, que
ja el vam poder veure a La bohème de la temporada 2011/12. Artur Ruciski i Gabriel Bermúdez
completen el repartiment interpretant Marcello.

El Mestre Piollet va declarar ahir al matí que Puccini va ser molt primmirat alhora de crear La
bohème, perquè "està composada d'una manera que permet als cantants una absoluta llibertat per
interpretar-la cadascú amb la seva veu i personalitat." Un espectacle en què el més rellevant són,
potser, les emocions que transmet, ja que parla de temes molt quotidians. Marc Piollet, que ens va
seduir amb la direcció musical de la Carmen de Calixto Bieito la temporada 2010/11, es mostra
molt satisfet ja que es caracteritza per donar llibertat als artistes.

La història d'amor entre Rodolfo, el poeta, i la dolça Mimì, una veïna brodadora, marca el ritme de
l'obra, que se situa al París de 1830, cent anys abans que l'aposta de Miller. Al Barri Llatí, un grup
de bohemis, entre els quals es troba el protagonista, amb els seus companys Marcello, Schaunard
i Colline, conviuen en una mansarda amb el fred i la fam, sense poder pagar el lloguer. El
contrapunt a la parella protagonista, que es debat entre la gelosia i la por a la malaltia de la noia,
són la parella Marcello, pintor, i Musetta, una femme fatale que acaba ajudant Mimì en els
moments difícils. "Són personatges molt reals que no tenen una vida feliç", ha dit Natascha
Metherell, directora de la reposició de l'òpera, a la presentació.

L'òpera presenta grans moments musicals, com les cèlebres àries del primer acte Che gelida
manina, en què Rodolfo escalfa la mà d'una Mimì desvalguda que ha vingut a la casa dels artistes
a demanar llumins. Després que el poeta es presenti a Chi son? Sono un poeta, ho fa la noia,
cantant Mi chiamano Mimì, una pàgina plena de tendresa i on es veu reflectit l'idealisme que
envolta la trama.

La soprano italiana Eleonora Buratto, que debuta com a Mimì, ha explicat que somiava en
interpretar aquest paper des de que era petita", encara que fer la morta no li ha estat fàcil: "he de
pensar sempre en respirar a poc a poc perquè no es mogui el cos!", diu.

La bohème es va estrenar l'1 de febrer de 1896 al Teatro Regio de Torí i va arribar al Gran Teatre
del Liceu el 10 d'abril de 1898. La darrera representació va ser el 19 de març de 2012 i s'ha pogut
veure al Gran Teatre 257 vegades.

EL LICEU AMB LES ESCOLES DE DISSENY

El Liceu a través del seu projecte social facilita l'accés de la música en general i l'òpera en
particular a nous públics, potencialment públic jove, com els estudiants d'algunes de les principals



escoles de disseny de Barcelona, com ara l'Escola Massana Centre d'Art i Disseny, ELISAVA
Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona i Bau Centre Universitari de Disseny.
Amb aquests centres, el Luceu ha posat en marxa al llarg del curs iniciatives conjuntes de recerca
i experimentació amb el disseny i l'òpera com a eixos principals. Una de les accions plantejades en
aquest acord és la creació de diferents càpsules audiovisuals que illustren algunes de les òperes
programades al Liceu al llarg de la temporada 2015/16.

A la pàgina web del Liceu i al canal Youtube oficial del Gran Teatre podeu visualitzar els treballs
que els alumnes de Taller Audiovisual I de Bau Centre Universitari de Disseny han dut a terme al
voltant de La bohème, entre d'altres títols.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES... I GASTRONÒMIQUES!

Més After Opera a La bohème de la mà de Courvoisier. Els propers dies 18 de juny i 1, 2 i 8 de
juliol el públic podrà allargar l'experiència de l'òpera un cop finalitzada la representació amb un
refrigeri al Saló dels Miralls. Les fruites seran les protagonistes d'aquestes tres begudes estrella
per a tots els que vulguin gaudir d'una experiència completa: Smash de pera i vainilla, Sour de
poma i Cooler de taronja amarga.

Die Zauberflöte, l'últim títol de la temporada, també tindrà dies After Opera s'anunciaran els dies a
cada presentació- on no només romandrà obert el servei de restauració del Teatre, sinó que el
públic també podrà gaudir d'un cocktail gentilesa de Courvoisier.


