
cultura 
32 DIJOUS, 16 DE JUNY DEL 2016 ara   

‘La bohème’ més realista s’instal·la al Liceu

tor musical al Liceu amb la Carmen 
de Calixto Bieito –que es va poder 
veure la temporada 2010-2011–, re-
coneix que l’element que el fascina 
més de la composició de Puccini són 
les proporcions: “En menys de dues 
hores inclou una gran quantitat 
d’emoció i informació. La clau és 
com les dosifica. Puccini era sempre 
molt precís, però la composició per-
met una gran llibertat als intèr-
prets”. Piollet es considera un 
“transmissor al servei de la partitu-
ra original”. Afegeix que “encara 
que sigui un compositor que s’asso-
ciï automàticament a melodies me-

ravelloses, val la pena parar atenció 
al text. La bohème és una obra en 
què les converses quotidianes es 
combinen a la perfecció amb els 
passatges més emotius”. 

 
Com respira un moribund? 
No és cap secret que la història 
d’amor entre Rodolfo i Mimì té un 
final tràgic. El que acaba amb la re-
lació no és la gelosia malaltissa del 
poeta, sinó la tisi que pateix la no-
ia. “La Mimì que jo interpreto és na-
tural i tímida però al final sap el que 
vol –diu Eleonora Buratto, que es 
posa per primera vegada en la pell 

del personatge, i s’alterna amb Ta-
tiana Monogarova–. L’acció de mo-
rir-se en escena no és fàcil. Encara 
m’impressiona més haver-me de 
quedar en escena mentre l’òpera ar-
riba al final”. Natasha Metherell re-
corda que per donar més veracitat 
a la mort de Mimì Jonathan Miller 
la feia respirar lentament, com si es-
tigués en un hospital: “Abans de di-
rigir, Miller havia sigut metge”. 
Quan l’actriu es queixava que havia 
de cantar i respirar en una posició 
gens còmoda, el director replicava: 
“Estimada, la mort tampoc és gens 
còmoda”.e

La producció de Jonathan Miller està ambientada al París del 1930, un segle després que Puccini
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La bohème, de Giacomo Puccini, és 
una òpera travessada per l’emoció. 
Ja en el primer acte, el poeta Rodol-
fo escalfa la mà de la brodadora 
Mimì, que visita la casa on viu envol-
tat d’artistes (Marcello, Schaunard, 
Colline) per demanar-li llumins. 
“Els personatges són pobres però 
són feliços –comenta Matthew Po-
lenzani, un dels dos tenors que inter-
pretaran l’enamorat de Mimì, junta-
ment amb Saimir Pirgu–. Fins i tot 
quan ens trobem per primer cop la 
brodadora sabem que li passa alguna 
cosa dolenta. Podem intuir que la 
història no acabarà bé. Però quan 
acaba el segon acte l’espectador en-
cara té un somriure gravat a la cara”. 

Del 18 de juny al 8 de juliol el 
Gran Teatre del Liceu programa 
l’òpera, amb dos repartiments com-
plets, en una producció del londi-
nenc Jonathan Miller. Ha decidit 
ambientar-la un segle després que 
Puccini: els personatges viuen a la 
ciutat de París, l’any 1930. “La vo-
luntat és crear un món real amb per-
sonatges que podrien haver viscut a 
l’època –diu Natasha Metherell, di-
rectora de la reposició barcelonina; 
l’original es va estrenar a Londres el 
2009–. Per recrear aquell món ens 
hem basat en fotografies de Brassaï 
i Cartier-Bresson. Ens acostem a un 
grup de sis bohemis que viuen en es-
cenaris d’un gran realisme”. 

L’equip de Miller ha treballat 
meticulosament els vestits de tots 
els personatges. Fins i tot la indu-
mentària dels secundaris prové 
d’imatges de l’època. “La nostra ob-
sessió era tan gran que ens vam ar-
ribar a demanar si els cendrers i les 
fulles d’afaitar es corresponien amb 
les que es feien servir a la dècada 
dels 30”, precisa Metherell. Marc 
Piollet, que va debutar com a direc-
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L’agonia de 
Mimì, que 
s’acomiada 
del seu  
estimat 
Rodolfo.  
ANTONI BOFILL 

Un gran tenor a la fresca 
i a mercè de l’amplificació

amplificació insatisfactòria. En la se-
va quarta aparició en menys d’un any 
en escenaris catalans, Juan Diego 
Flórez visitava el Festival Jardins de 
Pedralbes, amb el seu auditori tècni-
cament ben poc propici, com ja va 
quedar tristament palès fa dos anys 
amb Zubin Mehta: veus hipertrofia-
des al límit de la saturació en els mo-
ments de clímax (per sort, el potenci-
òmetre va baixar uns graus a la sego-
na part) sobre un fons orquestral sen-
se relleu que semblava que provenia 
d’un altre planeta, aportat per un des-
conegut Arts Symphony Ensemble 
ple de cares conegudes de l’OBC (i al-
guna del Liceu), sota la batuta displi-
cent de Guillermo García Calvo. 

El programa era el típic poti-po-
ti d’àries i cançons, amb algun pas-

satge orquestral de farciment, sen-
se un ordre o criteri artístic per-
ceptible. En un moment de forma 
fenomenal, Flórez va combinar 
cops segurs (Una furtiva lagrima, 
La donna è mobile) amb apunts de 
l’evolució del seu repertori cap a 
papers més lírics: si el seu lluminós 
Roméo de Gounod va ser tan con-
vincent com l’any passat a Perala-
da, algun Verdi anecdòtic (I lom-
bardi) feia costat a propostes (La 
bohème) més improbables en altres 
àmbits que no siguin una gala es-
tival amb micròfon. El tenor peruà 
va estar acompanyat per un nom 
ascendent, la soprano canadenca 
Joyce El-Khoury, a qui seria bo es-
coltar en condicions acústiques 
més propícies.  

Un públic més aviat gèlid només 
es va animar quan Flórez va culmi-
nar el concert amb un popurri de 
cançons hispanoamericanes. Si mai 
deixa l’òpera, com a crooner llatí té 
el futur assegurat.e

El tenor peruà Juan Diego Flórez durant l’actuació 
al Festival Jardins de Pedralbes. MANOLO GARCÍA

Juan Diego Flórez  
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L’estiu s’apropa, la calor 
es fa més present i la 
música comença a sor-
tir dels quarters d’hi-
vern per buscar indrets 

més frescos, si pot ser en un marc in-
comparable que propiciï un ambient 
distès i, per què no, un relaxament en 
els criteris d’avaluació. Acceptar 
aquestes premisses és ben lícit, una 
altra qüestió és pagar el peatge d’una 
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