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Giacomo Puccini 
1858-1924

Òpera en quatre quadres amb música de Giacomo 
Puccini i llibret en italià de Giuseppe Giacosa i Luigi 
Illica, que es basaren en la novel·la Scènes de la Vie de 
bohème d’Henri Murger.

Es va estrenar al Teatro Regio de Torí el dia 1 de febrer 
de 1896 dirigida per Arturo Toscanini.

La darrera representació al Teatre Principal de Palma 
va ser el 29 d’abril de 2012.

F E B R E R
Dissabte 18 de febrer, a les 20 hores 
Dilluns 20 de febrer, a les 20 hores
Dimecres 22 de febrer, a les 20 hores
Divendres 24 de febrer, a les 20 hores

Durada aproximada
Quadre I: 34 minuts
Canvi de decorat: 5 minuts
Quadre II: 20 minuts
Pausa: 25 minuts
Quadre III: 25 minuts
Pausa: 15 minuts
Quadre IV: 30 minuts

Producció escènica del 
Teatro Comunale di Modena
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En dos m
ots

La Bohème
Vero en italià significa veritat. I verisme és la paraula que utilitzem per 
referir-nos a la corrent literària i musical sorgida a Itàlia a finals del 
segle XIX. Qui té la veritat? Més encara: què és la veritat? Una pregunta 
difícil de contestar i que depèn d’algunes variables com l’època històrica, 
el context sociocultural i la situació personal de cadascú que intenti 
acostar-s’hi. Sovint complexa, profunda i plena de matisos, la recerca de 
la veritat ha estat una constant en la història del pensament occidental, 
tot donant lloc a les més variades teories filosòfiques: des de Plató i 
Aristòtil, passant per Descartes i Hume i fins arribar a Hannah Arendt, 
Foucault o Derrida. Així, tot i ser criatures del dubte, si alguna cosa 
honesta podem dir és fins quin punt ens preocupen les certeses. 

Estrenada l’1 de febrer del 1896 amb direcció d’Arturo Toscanini, la 
rebuda de La Bohème no va ser gaire esperançadora. La temàtica un 
pèl sòrdida, l’ús de vocabulari malsonant i la centralitat d’una vida i 
personatges que poc tenien a veure amb els assistents al Teatro Regio 
de Torí varen fomentar el poc entusiasme entre el públic i els crítics del 
moment. Tot i això, avui en dia és una de les òperes de repertori més 
representades al llarg del temps. Així, perquè continuem parlant d’una 
obra escrita fa gairebé 130 anys?

Per a Giacomo Puccini (1858-1924), la veritat tenia alguna cosa a veure 
amb l’amor, les passions, les malalties i el París de la primera meitat del 
segle XIX. Prenent la col·lecció de vinyetes Scènes de la vie de bohème 
d’Henri Murger i treballant amb els llibretistes Giuseppe Giacosa i Luigi 
Illica, el compositor italià ens fa un tast del que significava per a ell 
representar la realitat: una història d’amor, amistat i bohèmia francesa. 
Rodolfo, escriptor en ruïna econòmica, i Mimí, la seva veïnada sastressa, 
s’enamoren en un edifici del Barri Llatí de París amb una espelma com 
a excusa. La fam, la pobresa i les bauxes de matinada són alguns dels 
elements centrals de la seva història, marcada per un leitmotiv persistent 
des de l’inici: la malaltia de Mimí. Puccini aconsegueix dur la música 
a temàtiques i nivells de subtilesa anys enrere impensables. Com 
oblidar una Mimí radiant celebrant el primer raig de sol de primavera? 
Igualment, La Bohème és també una obra sobre gelosia, enfrontaments 
i, com no, mort. La tossina incessant de Mimí és un dels factors centrals, 
augurant el final tràgic. És precisament a través d’aquests motius 
musicals associats a determinats personatges o situacions com el 
compositor dibuixa el paisatge sonor de l’òpera. Si escoltem amb atenció 
podrem sentir que la música sovint ens avança els esdeveniments: 
l’enamorament dels protagonistes, l’ambient frenètic dels carrers de París 
"i fins i tot la mort de Mimí". 

Vero en italià significa veritat. Qui sap què és la veritat? Potser sigui La 
Bohème, una obra verista que ens acosta a la vida a través de la mort, tal 
vegada la nostra única evidència irrefutable.

Júlia Mérida
Musicòloga

Fotografia: Josep Maroto
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Fitxa artística

D I R E C T O R  M U S I C A L
Matteo Beltrami

D I R E C C I Ó  D ’ E S C E N A
Leo Nucci

D I R E C T O R  D ' E S C E N A 
D E  L A  R E P O S I C I Ó
Salvo Piro

E S C E N O G R A F I A
Carlo Centolavigna

A J U D A N T 
D ’ E S C E N O G R A F I A
Alessia Colosso

V E S T U A R I
Artemio Cabassi

I L · L U M I N A C I Ó
Claudio Schmid

P I A N I S TA 
C O R R E P E T I D O R
Jesús López

R E G I D O R A
Irene Salord

A S S I S T E N T S  D E 
R E G I D O R I A  I  AT R E Z Z O
Gerard Galmés 
i Juan Manuel Palacios

AT R E Z Z I S T E S
Alba Vinton
Pedro Victory

R E G I D O R A  D E 
S O B R E T Í T O L S
Aina Sánchez-Monge

Repartim
ent

M I M Í
Lianna Haroutounian

R O D O L F O
Andrei Danilov

M A R C E L L O
David Menéndez 

M U S E T TA
Marga Cloquell

S C H A U N A R D
Tomeu Bibiloni

C O L L I N E
Manuel Fuentes

B E N O I T/A L C I N D O R O
Jorge Tello

PA R P I G N O L
Manuel Velasco*

G A R D E
Antoni Cabot*

S O L D AT
Tòfol Cladera**

V E N E D O R
Jordi Fontana*

C A M B R E R
Joan Servera

B A L L A R I N A
Esther Martí

A C R Ò B ATA
Carlos Espósito

X A N Q U E S
Lluna Zapata

C O R  D E L  T E AT R E 
P R I N C I PA L
Director: Francesc Bonnín

C O R  I N FA N T I L  D E L 
T E AT R E  P R I N C I PA L
Director: Llorenç Bonet

O R Q U E S T R A  S I M F Ò N I C A 
D E  L E S  I L L E S  B A L E A R S

B A N D A  D E L  T E AT R E 
P R I N C I PA L

* Cor del Teatre Principal

** Cor Juvenil del Teatre Principal
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G
uia d’audició

Decidir les àries més conegudes de Giacomo Puccini pot ser una tasca 
fàcil o molt difícil. Sempre, i, per tant, La Bohème no és una excepció. 
És fàcil perquè gairebé resulta impossible equivocar-se i difícil perquè 
tan sols en té algunes que són més conegudes que les altres, però no 
millors. Puccini és un valor segur pel seu talent melòdic, per la seva 
fantasia orquestral, per l’atmosfera que creava i la seva habilitat teatral, 
amb la que aporta fluïdesa i credibilitat a la narració. La Bohème ofereix 
un inici gens convencional. No és una obertura on l’orquestra marca les 
línies mestres de la composició, perquè ho fa amb un duet entre Rodolfo, 
el protagonista masculí, i el seu amic Marcello, el pintor, que interpreten 
Questo Mar Rosso on es contextualitza la història,  l’ambient i també els 
personatges, els bohemis, que no tenen doblers ni tan sols per comprar 
llenya per escalfar-se, fins al punt que Rodolfo li diu al seu company, 
“Ja no crec ni en la suor del front”. Un començament àgil, divertit, però 
també amb molta informació per l’espectador.
 
Arriba el primer gran hit de la funció, Che gelida manida. Han sortit de 
l’estança tres dels quatre amics. Rodolfo està sol, perquè ha d’acabar un 
article per El castor. I apareix Mimí, per demanar un llumí amb què poder 
encendre la seva espelma. Rodolfo queda corprès de seguida i no dubta 
en contar-li “qui sóc, què faig, com visc” i a continuació afegeix “qui sóc? 
Sóc un poeta, què faig? Escric. Com visc? Visc”. Una ària apassionada, 
tendre i vehement amb la que queda perfectament definit el tarannà del 
personatge, per donar pas a la no menys famosa, probablement més, Mi 
chiamano Mimí, que interpreta la protagonista femenina. Mimí li conta 
a Rodolfo que en realitat es diu Lucia, però que tothom la coneix com a 
Mimí i no sap ben bé per què; de què fa, broda flors; on viu; i com, viu 
sola… Des de la primera frase s’encén l’espurna de la passió que viurà la 
parella amb un “in crescendo” deliciós.
 
No hi ha pausa. Tot seguit de les dues àries amb les quals el compositor 
ja ha conquerit el cor de l’espectador, ho remata amb una altra 
celebèrrima aportació, que no és altra que el duet O soave fanciulla. 
L’amor ha esclatat com un castell de focs artificials. “Ets el somni 
que sempre havia volgut somiar” diu ell, i quan intenta besar-la Mimí 
el rebutja tímidament, però ell li respon “Ets meva”. “Diga'm que 
m’estimes”, li demana. Ella no dubta, “T’estim” i ja fora d’escena, tres 
cops, ambdós canten “Amor!”. Acaba el primer acte d’aquesta obra 
“perfecta”, com la definia Sir Thomas Beecham, un dels més coneguts i 
reconeguts directors d’orquestra britànics de tots els temps.
 
Inici espectacular del segon acte, Arranci, datteri, amb tutti quanti 
damunt l’escenari. El Cor infantil i el cor, els quatre protagonistes 
masculins i els dos femenins. Un espectacle que en el muntatge del 

Metropolitan novaiorquès s’ha convertit en costum l’aplaudiment del 
públic a l’escenografia, tot just quan s’aixeca el teló i abans que comencin 
a cantar. Però, no per curt, tampoc no hem d’oblidar el final d’Ecco I 
giocattoli di Parpignol, quan Rodolfo presenta Mimí als seus companys 
de cau, ja asseguts i bevent al Café Momus i diu, “Perquè sóc un poeta. I 
ella és la poesia”, de manera tendra i, per descomptat, poètica.
 
Després de la divertida aparició de Musetta, la segona protagonista 
femenina, arriba Quando m’en vo, més coneguda com El vals de 
Musetta. La seva presentació no pot ser més definitòria, “Quan vaig sola 
pel carrer, la gent s’atura per mirar-me i admirar la meva bellesa”, fins 
que s’apropa a Marcello i li enfloca: “No confesses la teva angoixa, però 
et sents morir”. El pintor acaba l’ària. S’aixeca i exclama: “No has mort 
joventut ni ha mort el teu record”.
 
El tercer acte és el preludi de la tragèdia, la ruptura, l’adéu, amb Donde 
lieta usci, que interpreta Mimí davant un Rodolfo compungit, que quan 
sent “Adéu” li demana “Te’n vas?”. La resposta és “D’on vaig sortir feliç 
a la crida del teu amor”. Una ària dolça, trista, delicada on Mimí li prega 
un “Adéu sense rancúnia” i que reculli les seves coses, l’anell d’or i el 
missal… És el moment en el qual Puccini, Giacosa i Illica, començen a 
estrényer de valent la gola de l’espectador. S’han acabat les rialles i les 
llaminadures.
 
El duet següent tampoc no té preu, Dunque: è proprio finita!… Addio, 
dolce svegliare i així successivament, fins a arribar a O Mimí, tu più 
non torni, “Mimí no tornaran els bells dies”, canten Rodolfo i Marcello, 
recordant amb nostàlgia el que han perdut pel camí. L’adéu al seu abric, 
Vecchia zimarra, senti, “fidel amic”, de Colline. Inoblidable el Sono 
andati que canta el duet protagonista, “He fingit que m’havia dormit per 
estar sola amb tu”, “Ets el meu amor i tota la meva vida” diu ella. “Mimí, 
la meva hermosa Mimí”… Rememoren el seu primer encontre. I, és clar, 
memorable, com també Oh Dio! Mimí, amb la que conclou tan bella i 
trista història, Made in Illica, Giacosa i Puccini.

J. A. Mendiola
Crític musical

C r è d i t s  d e  p a r t i t u r e s
La Bohème de G. Puccini, Edició Parente
Casa Ricordi S.r.l., di Milano, editors i propietaris

Tr a d u c c i o n s  d e l  l l i b r e t  s o b r e t í t o l s
Neus Ribas, Aurora Gornals, Jaume López i Rafael Torregrosa.
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N
otes del director

Aquesta producció de La Bohème va néixer el 2019 en el marc del festival 
Modena per Luciano que la ciutat italiana va dedicar al seu insigne 
conciutadà, el tenor Luciano Pavarotti, coincidint amb el 22è aniversari 
de la seva desaparició.

Entre els objectius del festival, el més rellevant és la promoció de joves 
talents. Per això, els intèrprets eren realment de l’edat dels personatges 
que protagonitzen la història narrada per Giacomo Puccini: vint anys 
imprudents assedegats de vida i amor i somnis i amistat. Això va 
permetre a Leo Nucci, que es va encarregar de la direcció d’escena, 
treballar les relacions entre els personatges amb total versemblança, i 
netejar els papers de clixés operístics que la tradició ens ha fet arribar. 
El resultat va ser un espectacle “jove”, dinàmic, vibrant, el que ens va fer 
redescobrir colors, accents, matisos i va fer que el text agafés l’aparença 
de nou.

Res de nou, en efecte, només l’aparentment trivial intent de fer el que el
compositor i llibretistes van buscar, van imaginar, van treballar 
minuciosament i van escriure fins al més mínim detall, paraula rere 
paraula, nota rere nota.

Això és el que intentem fer, amb aquesta direcció de Bohème: fer el que 
està escrit i tractar de fer-ho de veritat. No és una tasca fàcil.

L’ambientació no és realista en el sentit cinematogràfic, sinó que fa 
referència a la realitat, amb aquest toc de poesia essencial en una 
història com aquesta: els decorats i el vestuari pretenen recrear les 
atmosferes dels quadres de mitjans del segle XVIII.

Explicar una història senzilla sense segones intencions, sense 
conspiracions ni sentits dobles: l’eterna història de joventut 
desencantada i desenfrenada que es reconcilia amb les penúries de la 
vida, amb el desengany i amb la mort.

Salvo Piro
Director d'escena

Fotografia: Josep Maroto
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A
rgum

ent

L’acció té lloc a París, al voltant de 1830.

Quadre I
Nit de Nadal, en una golfa del Barri Llatí hi viuen el poeta Rodolfo, el 
pintor Marcello, el filòsol Colline i el músic Schaunard. Rodolfo i Marcello 
intenten debades combatre el fred escrivint i pintant. Arriba Colline amb 
uns llibres que no ha aconseguit empenyorar. El segueix Schaunard, amb 
llenya i menjar que ha pogut comprar amb unes lliçons de música que 
ha cobrat. Els quatre amics brinden i decideixen celebrar la Nit de Nadal 
al Cafè Momus. Es presenta Benoît, l’amo de la golfa, que vol cobrar el 
lloguer endarrerit. El conviden a beure i, quan aconsegueixen conquistar-
lo, l’animen a contar les seves aventures amoroses. L’home amolla 
la llengua i, en revelar afers extramatrimonials, els bohemis figuren 
indignació i l’expulsen sense pagar ni un cèntim. Marcello, Colline i 
Schaunard baixen al cafè i Rodolfo promet seguir-los prest, però abans 
ha d’acabar l’article que escriu per a una revista.

Toquen a la porta. És la veïna Mimí, una modista que ve a demanar una 
espelma per a fer llum. Rodolfo la convida a passar però Mimí pateix un 
atac de tossina i cau insconscient. Rodolfo la reanima amb un tassonet 
de vi. Recuperada, vol tornar a casa perquè s'adona que ha perdut la 
clau de ca seva. Una bufada d’aire apaga el llum i junts cerquen la clau 
a les palpentes dins la fosca. Rodolfo la troba, però no diu res; fingeix 
seguir cercant i arriba a fregar la mà de la jove. La troba freda i decideix 
escalfar-la entre les seves mentre li parla de la seva vida. Mimí li respòn 
contant-li la seva i descobreixen el mutu amor. Des del carrer, els amics 
reclamen Rodolfo i ell contesta que hi anirà acompanyat. L’acte conclou 
amb un duet d’amor i partida dels dos enamorats cap al cafè.
 

Quadre II
Terrassa del Cafè Momus, en una plaça molt animada. Allà hi ha reunits 
els amics bohemis. Asseguts per sopar, apareix Musseta, antiga amant 
de Marcello, companyada d’Alcindoro, un vell adinerat. Musseta, 
ostentosament vestida, demana que els col·loquin prop del grup d’amics. 
Es posa a cantar un vals que Alcindoro troba indecorós i, de sobte, crida 
i assegura que una sabata li fa molt de mal. Això no és més que una 
excusa per enviar Alcindoro a comprar-li unes sabates noves i tenir-lo 
allunyat per a una bona estona. Musseta aprofita per provocar gelosia a 
Marcello i donar-li a entendre que encara l’estima i els dos antics amants 
es reconcilien. Un grup de soldats travessa la plaça al so d’una marxa. 

Els cambrers porten els comptes de la consumició de les dues taules i 
Musseta els dóna instruccions perquè les passin a Alcindoro quan torni, 
perquè ell les pagui. Els bohemis abandonen el cafè.

Quadre III
Un lloc anomenat La barrière de l’Enfer, als afores de París. És hivern 
de ple. Fa neu però el dia es va aclarint. En una taverna, Marcello pinta 
cartells i Musetta dóna lliçons de música. Apareix Mimí, pàl·lida i 
alterada, tossint, i pregunta on és Marcello. A punt de plorar li confessa 
que Rodolfo la turmenta amb la seva desorbitada gelosia. El poeta, 
que estava becant en un racó, es desperta. Mentre Mimí s’amaga, 
Rodolfo conta a Marcello que Mimí és una coqueta i que, a més, està 
molt malalta. Reconeix que continua estimant-la però diu que ha de 
trencar la relació perquè no pot pagar les medecines que necessita. 
En sentir-lo, Mimí no pot evitar els plors i la tossina i tot plegat fa que 
es delati. Rodolfo la intenta tranquil·litzar dient-li que exagerava, però 
ara qui vol rompre és ella. Rodolfo la convenç per seguir junts. Marcello 
sent Musseta riure i frivolitzar i li retreu el seu comportament. Ambdós 
s’acomiaden entre insults.

Quadre IV
És primavera i l’acció té lloc a la mateixa golfa del primer acte. Rodolfo i 
Marcello, que intenten debades concentrar-se en el seu treball, lamenten 
haver-se separat de llurs amants. Arriben els altres dos amics i junts 
intenten oblidar les penes amb balls i disfresses.
En ple sarau, apareix Musetta molt agitada i anuncia que en breu arribarà 
Mimí, molt feble i sense forces per pujar l’escala. Arriba Mimí i Rodolfo 
l’ajuda a entrar al llit per descansar. Musseta conta que ha trobat Mimí 
en molt mal estat al carrer i demana a Marcello que vagi a empenyorar 
alguns objectes per poder pagar un metge i comprar medicines. Colline 
també surt, amb Schaunard, a vendre el seu abric. Els amants, ara 
reconciliats, queden sols i recorden els moments de felicitat. Tornen els 
amics i i Mimí sembla adormir-se. Musetta resa per la salut de Mimí però 
aquesta acaba morint, fet del que se’n adonen tots, excepte Rodolfo. En 
veure que els amics el miren en una actitud estranya, Rodolfo plora i 
crida amb desesperació el nom de la seva estimada, mentre s’abraça al 
seu cos sense vida.
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B
iografies

Matteo Beltrami 
D i r e c t o r  m u s i c a l

Graduat com a violinista al Conservatori Nicola Paganini de Gènova i en 
direcció orquestral al Conservatori Giuseppe Verdi de Milà, va debutar 
al Teatro Carlo Felice di Genova a l’edat de 20 anys, dirigint Il Trovatore. 
Des de 2021 és director artístic de Luglio Musicale Trapanese a Sicília.
Matteo Beltrami és un dels principals responsables del creixement 
artístic del Teatro Coccia de Novara, del qual n'és director musical des de 
2017: en tres anys es dupliquen les produccions d’òpera, s’introdueix una 
temporada de concerts regulars i es crea un nou festival de música.
Considerat com un dels directors italians més prometedors, ja ha 
estrenat més de cinquanta òperes, en un ampli repertori des del barroc 
fins a òperes contemporànies i treballant a la majoria dels principals 
teatres italians, com el Maggio Musicale Fiorentino, el Teatro La Fenice 
de Venècia, Teatro San Carlo de Nàpols, Teatro Massimo de Palermo, 
Teatro Regio de Parma, Festival Puccini a Torre del Lago. També és 
convidat regularment a l’estranger a diversos teatres d’òpera importants, 
com ara Semperoper Dresden i NCPA Beijing.

Recentment ha dirigit el Requiem de Cherubini al Teatro Lirico de 
Cagliari; Tosca a la Royal Swedish Opera Stockholm; Stabat mater 
de Pergolesi a Novara; Norma, La cenerentola i Nabucco a Staatsoper 
Hamburg; Tosca a Mòdena; Madama Butterfly a l’Opéra National de 
Montpeller; Rigoletto al Teatro Comunale di Bologna i de gira amb TCBO 
al Japó; Ernani i Rigoletto a Menorca; Otello a l’Aalto Theatre di Essen; 
Aida a la Royal Swedish Opera d’Estocolm; Carmen al Maggio Musicale 
Fiorentino.

D’entre els seus treballs més recents, destaquen Il barbiere di Siviglia 
al Teatro Regio de Torí; Don Giovanni a Luglio Musicale Trapanese; La 
favorita a Parma i Piacenza; La forza del destino a Graz; La Bohème a 
Essen; Don Pasquale i Nabucco a Staatsoper Hamburg. A més de la 
direcció musical d’Il Trovatore a la nostra temporada d’òpera el maig de 
2021.
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Leo Nucci
D i r e c t o r  d ’e s c e n a

Nascut a Castiglione dei Pepoli (Bologna) l’any 1942. Va començar 
la seva carrera al món de la lírica com a baríton, debutant l’any 1967, 
després de guanyar el concurs A. Belli al Teatro Nuovo de Spoleto com a 
Fígaro a Il barbiere di Siviglia de Rossini. 

Des d’aleshores, la carrera de Leo Nucci ha continuat 
ininterrompudament als teatres històrics més prestigiosos d’arreu del 
món, amb l’excepció, fins ara, d’Austràlia.

Des del seu debut al Teatro alla Scala, l’any 1977 com a Figaro a Il 
barbiere di Siviglia, dirigida per J.P.Ponnelle, ha mantingut una presència 
constant a la cartellera amb més de 200 actuacions. El seu nom està 
indissociablement lligat a Rigoletto, paper que ha fet en gairebé 500 
actuacions.

Ha recollit sis nominacions als premis Grammy a la millor gravació 
d’òpera per: Le Villi, Puccini, Dir. Maazel (1981); Falstaff, Verdi, Dir. 
Giulini (1983); Aida, Verdi, Dir. Maazel (1983); Don Carlo, Verdi, Dir. 
Abbado (1986); Macbeth, Verdi, Dir. Chailly (1987); Idomeneo, Mozart, Dir. 
Pritchard (1988).

Ha rebut la Medalla d’Or de les Belles Arts d’Espanya, i ha estat nomenat 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Des Lettres de França i ambaixador de 
bona voluntat d’UNICEF, entre molts altres reconeixements. 

Li encanta transmetre la seva experiència a joves voluntaris i, després 
de l’èxit de la posada en escena de Luisa Miller el 2013 a Busseto, la 
col·laboració artística amb el Teatro di Piacenza continua cada any com 
a director de joves, realitzant L’elisir d’amore, L’amico Fritz, Un ballo 
in maschera, Simon Boccanegra, La Traviata o La Bohème. Aquestes 
produccions també veuen el protagonisme als escenaris de Ferrara, 
Gènova, Marsella, Mòdena, Rímini.

Lianna Haroutounian
S o p r a n o  -  M i m í

Nascuda a Armènia està considerada com una de les sopranos verdianes 
més destacades de la seva generació.

Ha treballat amb mestres com Antonio Pappano,  Yannick Nézet-Séguin, 
Daniel Harding, Yves Abel, Jordi Bernàcer, Karel-Mark Chichon, Nicola 
Luisotti, Riccardo Frizza, Gianandrea Noseda, Fabio Luisi, Evelino Pidò, 
Richard Farnes o Renato Palumbo. 

En la seva dilatada carrera ha cantat rols com Elizabeth de Valois (Don 
Carlo) a la Royal Opera House, Metropolitan, Staatsoper Unter den 
Linden, Zúrich, Festival Verbier i Staatsoper Hamburg; Amelia (Un ballo 
in maschera) a Berna, Tours i Teatro de la Maestranza; Amelia Grimaldi 
(Simon Boccanegra) en el Metropolitan, Concertgebouw i Tours; Mimí 
(La Bohème) a la Royal Opera House dins la icónica producció de John 
Copley, Sydney, Tours i Las Palmas; Violetta (La Traviata) en el Festival 
de Sanxay; Cio-Cio-San (Madama Butterfly) en el Concertgebouw, San 
Francisco, Staatsoper Hamburg, Seattle, Festival de Sanxay, Wiener 
Staatsoper, Liceu, Lyric Opera of Chicago i Royal Opera House; Hélène 
(Les vêpres siciliennes) a la Royal Opera House en una nova producció 
de Stefan Herheim, posteriorment editada en DVD, i a Frankfurt, ABAO 
i GNO d’Atenes (versió en italià); Desdemona (Otello) en el Teatro San 
Carlo de Nàpols, Teatro Real, Sydney i ABAO; Tosca (Tosca) a San 
Francisco, Les Arts, Malmö i Bolshoi; Leonora (Il Trovatore) en el Teatro 
San Carlo de Nàpols, Royal Opera House, Teatro Real; Iolanta (Iolanta) 
a Les Arts i en versió concert amb la Filarmònica de Sant Petersburg; 
rol titular en Adriana Lecouvreur a La Monnaie; el seu debut en el rol de 
Nedda d’I Pagliacci i Manon Lescaut en la San Francisco Opera; Fedora 
en el Concertgebouw; Pique Dame en el Liceu i Suor Angelica & Il 
Tabarro a La Monnaie.

Entre els seus compromisos d’aquesta temporada destacam Otello en 
el Teatro Verdi di Trieste, Turandot en el Teatro Verdi di Salerno, Messa 
da Requiem de Verdi amb l’ORTVE, Adriana Lecouvreur en el Teatro 
Cervantes de Málaga i Madama Butterfly en el Teatro Regio di Torino.
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Andrei Danilov
Te n o r  -  R o d o l f o

Andrei Danilov ha estat guanyador durant l’any 2022 de prestigioses 
competicions com la 55a. edició del Concurs Internacional de Cant de 
Hertogenbosch o la 5ª. edició del Concurs Eva Marton. A més, el 2021 va 
guanyar el Gran Premi José Carreras en el Concurs Internacional per a 
Tenors de la Fundació Elena Obraztsova.

Danilov va començar la seva carrera professional l’any 2011 com a 
membre del Teatre Musical d’Irkutsk (Rússia). En aquest teatre va 
debutar diversos papers en òperes i operetes, destacant les seves 
aparicions com Lensky (Eugene Onegin), Duc de Màntua (Rigoletto) o 
Alfredo (La Traviata).

Recents i propers compromisos del tenor Andrei Danilov inclouen 
Rodolfo (La Bohème) en l’Òpera de Göteborg, Tamino (La flauta màgica) 
en el Hessisches Staatstheater de Wiesbaden o Tebaldo (I Capuleti e i 
Montecchi) en la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf.

Com a membre de conjunt estable de la Deutsche Oper Berlin ha 
interpretat, entre altres, els rols d’Alfredo (La Traviata), Tamino (Flauta 
màgica), Rodolfo (La Bohème), Duc de Màntua (Rigoletto), Rinuccio 
(Gianni Schicchi) i Requiem de Giuseppe Verdi.

Altres projectes rellevants inclouen Duc de Màntua (Rigoletto) en la 
Staatsoper Berlin, Rodolfo (La Bohème) en l’Òpera de Graz, Almeric 
(Iolanta) en el Palau de les Arts de València, Fausto (Faust) en l’Òpera 
de Wroclaw, Rodolfo (La Bohème) i Duc de Màntua (Rigoletto) en 
la Hessisches Staatstheater de Wiesbaden, Pescador (El rossinyol) 
en l’Òpera de Lió, Nemorino (L’elisir d’amore) en el Staatstheater de 
Cottbus, Alfredo (La Traviata) en el Teatre Umberto Giordano de Foggia, 
Do Ottavio (Don Giovanni) en el Teatre Verdi de Pàdua, així com altres 
aparicions a Berna, Basilea o Zürich en col·laboració amb el Festival 
Opern Werkstatt de Suïssa.

David Menéndez
B a r í t o n  -  M a r c e l l o

Considerat un dels barítons espanyols més reconeguts de la seva 
generació, nasqué a Castrillón (Astúries). És diplomat en Educació 
Musical per la Universitat d’Oviedo. Estudia cant amb la professora 
Mª Dolores Tamargo i posteriorment amb Ana Luisa Chova en el 
Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València, finalitzant la seva 
carrera amb Premi Extraordinari Fi de Carrera.

El  1999 va guanyar el primer premi del Concurs Permanent de Joventuts 
Musicals d’Espanya. El 2005 guanyà el tercer premi del Concurso 
Internacional de Canto “Operalia” que dirigeix Plácido Domingo.
Va debutar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el rol de Don Carlos 
en El Juramento de Gaztambide, sota la direcció de M. Rosegui i E. Sagi.
Ha participat en obres de música contemporània com a l’Orfeo de D. W. 
Kirchner, Boulevard Solitude de Henze (Teatre del Liceu) o en l’estrena 
mundial de La hija del cielo en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas en 
un muntatge de La Fura dels Baus.

A la nostra temporada d’òpera, el vérem fa tres anys com a Belcore en 
L’elisir d’amore, paper que repetí en el Teatro Palacio Valdés d’Avilés.
Habitual del Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha intervingut en 
muntatges com Così fan tutte en el rol de Sr. Alfonso, el David de 
Babel 46 de X. Montsalvage sota la direcció de Ros Marbá, el Curio 
de Julio Cesar de Händel sota la direcció de M.Hofstetter i Wernicke 
(Enregistrament DVD en el segell TDKclasic) o Philippo de La Gazzeta de 
Rossini sota la direcció de M. Barbacini i Dario Fo.

En el Teatro Real de Madrid ha interpretat els rols de Lord Sydney d’Il 
viaggio a Reims sota la direcció de A. Zedda i E. Sagi; Enius de Cleopatra 
de Massenet dirigit per M.Ortega i Urbino d’Elena i Constantino de R. 
Carnicer i Schaunard de La Bohème totes dues dirigides per Jesús López 
Cobos.

Després dels seus èxits en la Berliner Philarmonie i les seves 
interpretacions de Dandini de La Cenerentola a la Greek National Opera i 
Opera de Toulon, va debutar al Teatre Bolshoi de Moscou, on ha de tornar 
en breu per interpretar el rol de Lord Sidney d’Il Viaggio a Reims sota la 
batuta de Tugan Sokiev.
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Tomeu Bibiloni
B a r í t o n  -  S c h a u n a r d

Nascut a Palma. Ha cantat Don Pasquale, Don Giovanni, La flauta màgica, 
Così fan tutte, El retablo de maese Pedro, Rita, Dido i Enees, entre d’altres. 
I repertori simfònic com Requiem Alemany de Brahms, Novena simfonia 
de Beethoven, Magnificat i Missa en si men de Bach, Misa en do men de 
Mozart, La Creació de Haydn, Requiem de Fauré.
Canta a les temporades operístiques del Teatro Real de Madrid, Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, Palau de les Arts de València, Òpera 
de Las Palmas, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatre Principal 
de Palma, National Opera-Ballet d’Amsterdam; i de sarsuela al Teatro 
de la Zarzuela de Madrid. També ha actual al Palau de la Música 
Catalana, Teatro Monumental de Madrid, Concertgebouw d’Amsterdam, 
Admiraltspalast de Berlín. També als festivals de Perelada, San Lorenzo 
de El Escorial, Quinzena Musical de San Sebastián.

Ha treballat amb directors musicals de la talla de Marc Minkowski,
Speranza Scappucci, Nicola Luisotti, Ivor Bolton Marco Armiliato, 
Alberto Zedda, Guillermo García-Calvo, Jesús López-Cobos; i directors 
d’escena com Deborah Warner, Robert Carsen, Robert Wilson, Graham 
Vick, Woody Allen, Mario Gas, Paco Azorín, Emilio Sagi, La Fura dels 
Baus.

Ha col.laborat amb la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE,
Sinfónica de Madrid, Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Simfònica de 
les Balears, Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Navarra, Neederlands
Philarmonish, Schoemberg Ensamble Neederlands.

Marga Cloquell
S o p r a n o  -  M u s e t t a

Nascuda a Mallorca, va comencar de la mà d’A. Aragon i J. Ribot. Més 
tard es va traslladar a Viena per rebre els consells de R. Boesch i va 
ampliar els seus estudis al Conservatori Superior del Liceu amb D. Aldea 
i M. Pujol. Ha ampliat la seva formació amb I. Cotrubas, F. Cossotto, J. 
Aragall, G. Zappa, R. Fdez. Aguirre i D. Baldwin.  

En l’ambit simfònic ha estat convidada a interpretar el Messiah de GF. 
Handel, Gloria de A. Vivaldi, Misa Brevis de J. Haydn, Missa en sol de R. 
Vaugham Williams, Exultate Jubilate, Requiem i Kronungsmesse de WA. 
Mozart, Requiem o Messe Basse de G. Fauré, Ein Deutsches Requiem 
de J. Brahms, Johannes Passion i Missa en Si menor de JS. Bach, la 9a 
Sinfonia i la Missa en DoM de L.v. Beethoven, La Missa de Les Santes, 
Thálamons de M. Pons i Issaiah de S.Anderson.  

En l’ambit operístic va començar participant en la Jove Companyia 
d’òpera del Conservatori del Liceu amb el paper de Fanny de La cambiale 
di matrimonio i Mimí de La Bohème al Barcelona Opera Studio. Destaca 
el seu debut de Lucia a Lucia di Lammermoor a l’Òpera de Sabadell. 
Posteriorment ha interpretat Pamina i Papagena de La flauta màgica, 
Kate Pinkerton de Madama Butterfly, Nannetta de Falstaff, Frasquita 
de Carmen, Ines d’Il Trovatore, la Casta de La Verbena de la Paloma, 
Francina de Cançó d’amor i de guerra, Paggio de Rigoletto en el Theatre 
du Capitole de Toulouse dirigit per D. Oren. També, en el mateix teatre 
va participar en la sarsuela Doña Francisquita dirigida per J. Caballé 
Domenech i Emilio Sagi. A Itàlia va debutar amb Susanna d’Il segreto di 
Susanna i seguidament va reestrenar el rol de Matilde de la sarsuela El 
reloj de Lucerna en el Teatre Principal de Palma i al Teatro Cervantes de 
Màlaga. Ha debutat amb Violetta de La Traviata en el Palau de la Música 
Catalana, on també ha cantat Micaela de Carmen i Mimí de La Bohème. 
 
En aquesta darrera temporada ha debutat Norina de Don Pasquale a 
l’òpera de Sabadell i Antonia de Contes d’Hoffmann al Teatre Principal de 
Palma. 



Fotografia: Josep Maroto
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Manuel Fuentes
B a i x  -  C o l l i n e

Manuel Fuentes compagina cant, repertori i formació musical amb el 
tenor José Sempere.

El 2019 es proclama tricampió al VII Concurso Internacional de Canto 
Alfredo Kraus, emportant-se el primer premi, premi del públic i premi 
al millor cantant de nacionalitat espanyola. L’any següent, el 2020, és 
guardonat amb el premi Plácido Domingo al millor cantant espanyol al 
Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas, emportant-se també el 
premi Festival Castell de Peralada i el premi Fundació Ferrer i Salat.

Debuta al món de la sarsuela el 2020 amb Farinelli de Tomás Bretón al 
Teatro de la Zarzuela (Madrid). El seu primer rol com a cantant líric va ser 
Ferrando (Il Trovatore) amb el qual va debutar a l’Òpera de Las Palmas 
de Gran Canaria. Tot seguit el va representar al Teatre Principal de 
Palma i podem afegir altres grans rols al seu repertori operístic com: Sir 
Giorgio Valton (I Puritani), Sparafucille (Rigoletto), Colline (La Bohème), 
Raimondo Bidebent (Lucia di Lammermoor) i Sam (Un Ballo in Maschera), 
els quals ha representat en grans teatres del territori espanyol.

Ha treballat sota la batuta de Guillermo García Calvo, Jordi Bernácer, 
Oliver Díaz, Corrado Rovaris, Karel Mark Chichón, Carlos Domínguez-
Néto, Marco Armiliato, Francesco Ivan Ciampa, Giuseppe Finzi i 
Giacomo Sagripanti.

Dins la seva trajectòria com a cantant ha ofert diversos recitals i concerts 
destacables, com la seva participació a la Gala del 175è Aniversari del 
Gran Teatre del Liceu. El 2021, després d’oferir dos concerts al Festival 
Castell de Peralada, és nomenat pel mateix festival com a Young Artist 
de l’EFA (European Festivals Asotiations), amb qui ha tingut el plaer de 
viatjar fins a Ljubljana (Eslovènia) per cantar en el Ljubljana Festival.

Jorge Tello
B a r í t o n  -  B e n o i t  /  A l c i n d o r o

Desenvolupa la seva carrera musical dins del repetori verista italià, 
estrenant darrerament rols com el de Scarpia de Tosca de Puccini a 
Viena (Àustria) i el de Tonio de Pagliacci de Leoncavallo a Recanati 
(Itàlia), com el d’Alfio de Cavalleria Rusticana de Mascagni a Sicília 
(Itàlia). 

Inicia la seva col·laboració en la Temporada d’Òpera del Teatre Principal 
de Palma l’any 2018 amb Werther de Massenet, en el paper de Le Bailli.

Va començar la seva trajectòria amb l’Òpera de Sabadell, estrenant 
diversos rols entre els quals destaca el de Figaro de Il Barbiere di Siviglia 
de Rossini, a més del de Schaunard de La Bohème de Puccini i Mercutio 
de Roméo et Juliette de Gounod, entre d’altres.

Figaro de Rossini ha estat un paper molt recurrent en la seva carrera, 
amb el qual s’ha presentat, a part de a la Temporada d’Òpera de 
Catalunya, en el Gigli Opera Festival de Recanati (Itàlia), dins de la 
Temporada de l’Associazione Villaincanto, sota la direcció del Mestre 
Riccardo Serenelli, i també en diversos teatres italians.

En el repertori verdià, Giorgio Germont de La Traviata és un altre dels rols 
que alterna amb molta freqüència, tant a Barcelona com a la temporada 
del mestre Serenelli. També ha tingut l’oportunitat de cantar el titànic 
Rigoletto a Villa Caprile - Pesaro i al Teatro Fusco di Taranto, dins el marc 
del Taranto Opera Festival (Itàlia).

En la Temporada d’Òpera de Lima-Perú ha interpretat el paper de 
Valentin de Faust de Gounod, dirigida per Matteo Pagliari, i el rol de 
Gusmano d’Alzira de Verdi, dirigida per Óliver Díaz al Gran Teatro 
Nacional de Lima. Una producció que va guanyar el Premi a la Millor 
Producció d’Òpera, atorgat per OPERA XXI (Asociación de Teatros, 
Festivales y Temporadas Estables de Ópera en España).
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Salvo Piro
D i r e c c i ó  e s c è n i c a  d e  l a  r e p o s i c i ó

Graduat de l’Acadèmia Nacional d’Art Dramàtic Silvio d’Amico de Roma, 
va començar la seva carrera artística com a prosista per a després 
dedicar-se a la direcció d’òpera com a assistent de M° Lamberto Puggelli 
(Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro San Carlo di 
Napoli, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Verdi di Salerno). 
Des de 2013 col·labora regularment amb el Mestre Leo Nucci (Teatro 
Municipale di Piacenza, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Comunale 
“Pavarotti” di Modena, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Carlo Felice di 
Genova, Teatre Municipal de Marseille). 

Ha supervisat la direcció de diversos títols del repertori italià: de Verdi 
(Rigoletto, La Traviata, Simon Boccanegra, Un ballo in maschera, Luisa 
Miller), Puccini (La Bohème), Donizetti (L’elisir d’Amore), Mascagni 
(L’Amico Fritz), Giordano (Andrea Chenièr, Fedora), Gnecco (Prova di 
un’opera seria), Cimarosa (Il Maestro di Cappella) i Cherubini (Medea), 
entre altres.

Carlo Centolavigna
E s c e n o g r a f i a

Nascut a Roma, va començar la seva carrera amb el mestre Franco 
Zeffirelli (Turandot, Teatro alla Scala) i amb el mestre Luciano Damiani 
(Lulù d’A. Berg, Maggio Musicale Fiorentino, 1984).

Amb el mestre Franco Zeffirelli és ajudant d’escenografia per a les 
produccions de La Traviata al Maggio Musicale Fiorentino; Turandot, 
Don Giovanni i La Traviata al MET de Nova York; Don Carlo a la Scala. 
Pagliacci, Bohème i Aida a l’Òpera de Roma.

Des de 1997 és escenògraf i col·laborador d’Aida a Tòquio; Carmen, Il 
Trovatore, Aida i Madama Butterfly a l’Arena de Verona. L’any 1990 va 
signar com a escenògraf per a les produccions de L’Elisir d’amore, Ifigenia 
in Aulide, Barbiere di Siviglia, Carmen; Orfeo ed Euridice al Massimo de 
Palerm.

Des del 2005 col·labora amb el mestre Giancarlo Del Monaco signant els 
decorats d’Andrea Chénier Opéra National de París, Francesca da Rimini i 
Simon Boccanegra a Zuric, Mefistofele al Teatre Massimo de Palerm, Don 
Carlo a Bilbao, Francesca da Rimini Opéra National de París.

El 2014 va dissenyar els decorats de l’òpera Manon Lescaut a l’Òpera 
de Roma dirigida per Chiara Muti. Des de març de 2018 continua 
col·laborant amb el Mestre Del Monaco i realitzant els darrers projectes 
del Mestre Franco Zeffirelli. El 2021 va crear les escenes de l’òpera 
Rigoletto per al Teatro Massimo Bellini de Catània sota la direcció del 
mestre Leo Nucci. L’any 2022 s’encarrega de la realització i posada en 
escena de Rigoletto per a l’Òpera Reial de Muscat d’Oman i la Carmen a 
Verona del mestre Zeffirelli.
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Artemio Cabassi
Ve s t u a r i

Es va graduar a l’Institut d’Art Paolo Toschi de Parma.

Es va ocupar durant anys del seu Atelier d’Alta Costura, després va 
començar la seva carrera com a dissenyador de vestuari en el món 
de l’òpera, vestint els noms més prestigiosos en tots els teatres més 
importants. Un encontre fortuit amb Maria Callas a un taller d'alta 
costura l'aproximà al món de l'òpera.

Ha firmat el vestuari de més de 40 produccions liriques i 15 operetes. 
Cosa que li ha permès treballar en els teatres més importants a les 
ordres dels creatius més prestiogiosos arreu del món. Alguns noms molt 
importants en la seva carrera han estat: Katia Ricciarelli, Maria Callas, 
Fiorenza Cedolins, Fiorenza Cossotto, Renato Bruson, Sonia Ganassi, Leo 
Nucci, Daniela Dessì, Francesco Meli, Michele Pertusi, Luca Salsi, Christa 
Ludwig, Anna Caterina Antonacci, Serena Gamberoni, Chiara Muti, José 
Cura, Chiara Isotton, Anna Pirozzi, Giuseppe Altomare, Scilla Cristiano, 
Renata Campanella o Marco Ciaponi.

Claudio Schmid
I l · l u m i n a c i ó

Llicenciat l’any 1985 a l’Istituto Universitario di Architettura (IUAV) de 
Venècia, s’apropa a la dramatúrgia com a tècnic d’il·luminació. Aviat 
va començar com a dissenyador d’il·luminació al Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia (Trieste-Itàlia) sota la direcció d’Antonio Calenda.
Des de l’any 1996 col·labora amb la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi de Trieste tant per a les temporades d’òpera com per al Festival 
Internacional d’Opereta.

A partir de llavors col·labora amb diversos directors com Federico 
Bertolani, Francesco Bellotto, Henning Brockhaus, Luciano Cannito, 
Giulio Ciabatti, Paul Curran, J.Franconi Lee, Gian Luigi Gelmetti, Gino 
Landi, Lorenzo Mariani, Maurizio Nichetti, Leo Nucci, Alessio Pizzech, 
Manfred Schweigkofler, Ivan Stefanutti, Federico Tiezzi, Stefano Vizioli 
per als principals teatres d’òpera italians.

A l’estranger ha estat convidat a França a les Choregies d’Orange, 
Canàries a l’Òpera de Santa Cruz de Tenerife, a Grècia al Teatre Olimpia 
d’Atenes, a l’Òpera Estatal d’Hongria de Budapest, al Biwako Hall d’Otsu 
i a l’Orchard Hall a Tòquio, per una gira al Japó el 2010, a Espanya a 
ABAO-OLBE de Bilbao, al Teatro Campoamor d’Oviedo, a Romania 
al Teatru Muzical Nao Leonard de Galati i al Japó al Teatre Nissay de 
Tòquio.

Durant aquest 2023 serà a Verona per al ballet Preludis amb la 
coreografia de Massimo Moricone, i a Mòdena per Don Carlo sota la 
direcció de J.Franconi Lee.



Fotografia: Josep Maroto
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O
SIB

Orquestra Simfònica de les Illes Balears
L’Orquestra Simfònica de les Balears és considerada un dels referents
simfònics a Espanya. Va ser creada l’any 1988 sota la institució 
denominada Fundació Pública de les Balears per a la Música, incloent-
hi el Govern balear, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. 
Malgrat que la història del simfonisme a les Illes Balears s’inicia als anys 
40; la formació de l’orquestra com es coneix avui es deu al mestre Luis 
Remartinez, que va ser-ne titular i director artístic des de l’any 1988 fins 
a l’any 1994. Després l’han seguit els mestres següents: Philippe Bender 
(1994-1997) (2005-2009), Salvador Brotons (1997-2000) (2009-2013), 
Geoffrey Simon (2001-2002), Edmon Colomer (2002-2005), Josep 
Vicent (2013-2014) i com a codirector titular Joji Hattori (2014-2018). 
Actualment, el mestre Pablo Mielgo és el director titular.

L’Orquestra desenvolupa la seva temporada regular en l’àmbit simfònic
(temporada d’abonament a l’Auditorium de Palma, concerts simfònics a
Menorca, Eivissa i Formentera, temporada d’abonament a l’Auditorium
de Manacor, concerts extraordinaris a Mallorca), així com en l’àmbit líric
(temporades d’òpera de la Fundació Teatre Principal de Palma i dels 
Amics de l’Òpera de Maó). En la temporada d’estiu, l’OSIB du a terme el 
festival Estius simfònics, amb el Castell de Bellver com a seu principal, i 
col·labora amb altres festivals com el de Pollença o el Sunset Classics. A 
més de la seva programació artística, crea una extensa tasca pedagògica 
mitjançant el programa Simfònica en família, així com el programa 
Simfònica en societat en què porta la música a diferents mitjans socials 
més desfavorits.

Durant els últims 25 anys, l’Orquestra ha tingut com a acompanyats
solistes de la rellevància internacional de Juan Diego Flórez, Frank Peter
Zimmermann, Emmanuel Pahud, Khatia Buniatishvili, Giuliano 
Carmignola, Valentina Nafornita, Celso Albelo, Juan Manuel Cañizares, 
Kiri Te Kanawa, Teresa Berganza, Joaquín Achúcarro, Piotr Anderszewski, 
María Bayo, Simón Orfila, Katia i Marielle Labèque i el jove Francisco 
Fullana.

L’OSIB ha actuat en nombroses ocasions fora de les Illes Balears. 
Destaca el seu viatge al Teatre Reial de Madrid juntament amb el tenor 
Juan Diego Flórez; el viatge a Zurich per a un concert amb la mezzo Kate 
Lindsey; el concert al Radio Hall France de París amb Khatia Buniatishvili 
i el concert a la Sala de Drets Humans de l’ONU.

La Simfònica compta amb un segell discogràfic que permet distribuir els
seus enregistraments per més de 40 plataformes musicals com Spotify,
Apple Music, Amazon Music, Goolge Play Music entre altres. S’han 
publicat quatre discos: Revolució amb la Simfonia núm. 7 de L.v. 
Beethoven i The rite of Spring de P.I. Txaikovski; Simfonia núm. 2 de G. 
Mahler, i obres dels compositors mallorquins Mallorca Suite de Baltasar 
Samper i Foners d’Antoni Parera Fons.

El 2020 fou guardonada amb la medalla d’or, major distinció de la
comunitat autònoma.

P R I M E R S  V I O L I N S
Jennifer Peck 
Marc Nogués 
Maria Luisa Payeras 
Paula Marqués 
Gina Nicola 
Victor Ros 
Christine Schedukat 
Gloria Grati 

S E G O N S  V I O L I N S
Barbara Walus
Francisco Sard
Benjamin Payen
Beth Super
Sebastià Pou
Roberto Moragon
Julia Ferriol
Carmen Fullana

V I O L E S
Marta Hatler
Francesc Garcias
Alba De Diego
Clara Mascaró
Lluís Oliver
Filippo Maschio

V I O L O N C E L S
Llorenç Rosal
María Biarge
Felipe Temes
Miriam Jimenez
Manuela Torres

C O N T R A B A I XO S
Jozef Szafrañski
Wojtek Sobolweski
Aina Forteza

F L A U T E S 
Josep Miralles
Estela Córcoles

O B O È
Javier Arnal

C L A R I N E T S
Eduard Bernabéu 
Juan José Pardo

FA G O T
Josep Tatay

T R O M P E S
José Fortea
Miriam Merino

T R O M P E T E S
Cyril Pouillet 
Samuel Garcia 

T R O M B Ó
Vicente Cascales 

T I M B A L
Armando Lorente

P E R C U S S I Ó
Juan Carlos Murgui
Susana Pacheco
Vicente Catálan
Marcos Morales

A R PA
Cristina Badia

B A N D A
Germán Jiménez
Juan José Gallardo
Ana Sofia Mas
Miguel Gerardo Perrelló
Hannah Siebert
Maria Rojo
Joan Tomàs Rosselló, 
director

A R C O R D I O N I S TA
Miguel Caneda
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C
or TP

Cor del Teatre Principal de Palma
Creat el 1983, el Cor del Teatre Principal ha tengut com a directors a 
Rafel Nadal (1983-1989), Francesc Bonnín (1989-2012), José M. Moreno 
(2012-2015) i Pere Victor Rado (2015-2021). Actualment, Manuel Velasco 
és professor de cant i, des de gener de 2022, Francesc Bonnín torna a ser 
el director.

El Cor ha interpretat els principals títols lírics dels autors més importants 
com Verdi (Il trovatore, Don Carlo, La Traviata, Nabucco, Rigoletto, Aida, 
Macbeth, Un ballo in maschera i Falstaff); Puccini (La Bohème, Tosca, Le 
Villi, Suor Angelica, Turandot, La fanciulla del West i Madama Butterfly); 
Montsalvatge (Una voce in off); Mozart (Così fan tutte, Don Giovanni, 
Rapte en el Serrall i La flauta màgica); Rossini (Il barbiere di Siviglia, 
L’Italiana in Algeri i La Cenerentola); Bellini (Norma); Donizetti (Lucia 
di Lammermoor, L’elisir d’amore, Il Campanello); Mascagni (Cavalleria 
Rusticana); Leoncavallo (Pagliacci) Giordano (Andrea Chénier); Bizet 
(Carmen i Les Pêcheurs de Perles); Wagner (Der Fliegende Höllander); 
Gounod (Faust); Cilea (Adriana Lecouvreur); Offenbach (Les contes 
d’Hoffman); Saint-Saëns (Samson et Dalila); Boito (Mefistofele); Bretón 
(Los amantes de Teruel); Arrieta (Marina); Gluck (Orfeo ed Euridice)... i les 
sarsueles Gigantes y Cabezudos, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, La 
Tabernera del Puerto, Marina, Los gavilanes, El huésped del sevillano, La 
viuda alegre, etc.

Tota aquesta activitat li ha permès col·laborar amb artistes internacionals
com E. Obratzova, D. Zajick, A. Milo, C. Álvarez, V. Sardinero, A. Cupido,
C. Chausson, J. Pons, F. Cossotto, K. Rydl, M. Manguerra, I. Vinco, A. M. 
Sánchez, J. Bros, R. Kabaivanska, N. Martinucci, P. Giuliacci, G. Casolla, 
F. Patané, L. Flanighan, D. Mazzola Gavazzeni, I. Salazar... i amb directors 
com F. Mónica, L. Remartínez, P. Bender, E. Colomer, G. Simon, N. Santi, 
E. Khon, R. Gandolfi, G. Carella, F. Haider, M. Amiliato, J. Acs, C. Davis, R. 
Palumbo, R. Paternostro, F. M. Carminati, etc. 

A més de les actuacions que ha fet en molts indrets de Mallorca, el Cor 
també ha actuat al Festival de Santander (1994), al Festival Gstaad 
(Suïssa, 1989), als Concerts d’Estiu de Sant Lluís (Menorca), al Teatre 
Arriaga de Bilbao, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà (2004) i a la 
Berliner Philarmonie amb l’Orquestra Simfònica de Berlín en un concert 
dedicat a Beethoven (2015). És col·laborador assidu de les temporades 
de l’Orquestra Simfònica de Balears. 

El Cor ha interpretat (en alguns casos en estrena absoluta) i enregistrat 
música d’autors mallorquins com: la música coral d’Antoni Noguera, El pi 
de Formentor i Nuredduna de Bernat Julià, L’enamorada de B. Poquet, El 
castell d’iràs i no tornaràs de B. Porcel, Rua Fosca de J. Santandreu i M. 
Brunet (en DVD, guardonada amb un Premi 31 de desembre de l’OCB), 
Angelus i La Balanguera de Joan Valent, La Balanguera de Joan Martorell, 
Concert de XX Aniversari dels Cors de la FTPP (en DVD), i la cantata El 
Rei Jaume I d’Antoni Parera Fons.

L’any 2008, rebé el premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears; també ha rebut la Medalla d’honor i gratitud del Consell de 
Mallorca i una distinció de l’Obra Cultural Balear per la seva labor.

D I R E C T O R
Francesc Bonnín

S O P R A N O S  P R I M E R E S
Marina Brengi (Col·laborador)
Cristina Marí
Laura Modglin
Jeni Montané
Ely Montenegro (Col·laborador)

S O P R A N O S  S E G O N E S
Maria Caballero
Lourdes Colom
Alicia Díez
Paula Riera (Cor Juvenil)
Patricia Ruiz

M E Z Z O S
Eva Bustamante
Anna Cassanyes
María José Pons
Concha Ripoll

C O N T R A LT S
Cèlia Prats (Col·laborador)
Núria Rosselló (Col·laborador)
Miquela Sales
Caterina Torrens

T E N O R S  P R I M E R S
Luis Aleñar
Ilich Bermúdez
Jordi Fontana
Miquel Pascual
Manu Ruiz
Manuel Velasco

T E N O R S  S E G O N S
Santiago Álvarez (Col·laborador)
Llorenç Bonet
Oscar Ferreyra
Pedro Macías
F. Javier Morales (Col·laborador)

B A R Í T O N S
Antoni Cabot
Tòfol Cladera (Cor Juvenil)
Miguel Angel Gayà
Joan Pascual (Col·laborador)
Juan A. Padilla (Col·laborador)
Joan Serra (Col·laborador)

B A I XO S
Gabriel Bennasar
Jaime Canudas (Col·laborador)
Nigel Carter (Col·laborador)
Nicolau Serra (Col·laborador)
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C
or Infantil TP

Cor Infantil del Teatre Principal de Palma
El Cor Infantil del Teatre Principal es va crear el 1987 amb motiu de la 
posada en escena de la cantata Carmina Burana, de Carl Orff. Els seus 
primers directors van ser Paco Forteza i Jaume Llull, i, posteriorment, 
el mestre Fernando Marina. Des de 1995 la seva directora va ser Maria 
Francesca Mir. Per al curs 2022-2023 Llorenç Bonet n’és el director. Està 
integrat per una quarentena de nins i nines, que reben formació vocal, 
musical i teatral. Juntament amb el Cor Petitons i el Cor Juvenil, forma la 
base i l’escola coral que prepara els futurs cantaires del cor titular.

Ha participat en les nostres temporades d’òpera del Teatre Principal 
interpretant els títols més importants per a cor d’infants, com Tosca, La 
Bohème, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Carmen, Turandot o Mefistofele. 
També col·labora habitualment amb l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears i ha estrenat espectacles de creació pròpia com Opéra Soiré i Els 
Pirates i les cantates El Sant Novici, de Gabriel Sabrafín i David León; 
Rua Fosca, de Jaume Santandreu i Miquel Brunet (Premi 31 de desembre 
de l'OCB); i El Rei en Jaume I, d’Antoni Parera Fons.

Ha actuat arreu de les Illes Balears, al Festival de Música de Santander 
amb l’Oratori de Liverpool, de Paul McCartney sota la direcció de Carl 
Davis, el 1994; al Palau de la Música Catalana el 2006 amb els Petits 
Cantors de Saint Marc, coneguts per la pel·lícula Los chicos del coro; i va 
ser mereixedor del tercer premi en el Festival Internacional de Música de 
Cantonigròs, el 2001.

D I R E C T O R
Llorenç Bonet

C O R  I N FA N T I L 
L A  B O H È M E
Sarah Bach, solista 
Marina Baldó
Mireia Baldó 
Lidia Cañellas 
Léo Carulla 
Llorenç Cerdà 
Martina Corral 
Tomeu Gomila 
Angela Juan
Dàlia Justo, petita Musetta
Marta Sánchez 
Sofía Sastre
Laura Serra
Laura Soler, solista
Marc Soler
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Traducciones

Notas del director

Esta producción de La Bohème nació en 
2019 en el marco del festival Modena 
por Luciano que la ciudad italiana dedicó 
a su insigne conciudadano, el tenor 
Luciano Pavarotti, coincidiendo con el 22  
aniversario de su desaparición.

Entre los objetivos del festival, uno de los 
más relevantes es la promoción de jóvenes 
talentos. Por ello, los intérpretes eran 
realmente de la edad de los personajes 
que protagonizan la historia narrada 
por Giacomo Puccini: veinteañeros 
imprudentes sedientos de vida y amor 
y sueños y amistad. Esto permitió a Leo 
Nucci, quien se encargó de la dirección 
de escena, trabajar las relaciones entre 
los personajes con total verosimilitud, 
y con ello limpiar los papeles de clichés 
operísticos que la tradición nos ha legado.

El resultado fue un espectáculo “joven”, 
dinámico, vibrante, lo que nos hizo 
redescubrir colores, acentos, matices e hizo 
que el texto pareciera un poco nuevo.
Nada nuevo, en efecto, si no el 
aparentemente trivial intento de hacer lo 
que el compositor y libretistas buscaron, 
imaginaron, trabajaron minuciosamente y 
escribieron hasta el más mínimo detalle, 
palabra tras palabra, nota tras nota.

Esto es lo que tratamos de hacer, con esta 
dirección de Bohème: hacer lo que está 
escrito y tratar de hacerlo de verdad. No es 
una tarea fácil.

La ambientación no es realista en el 
sentido cinematográfico, sino que alude 
a la realidad, con ese toque de poesía 
esencial en una historia como ésta: los 
decorados y el vestuario pretenden recrear 
las atmósferas de los cuadros de mediados 
del siglo XVIII.

Contar una historia sencilla sin segundas 
intenciones, sin conspiraciones ni dobles 
sentidos: la eterna historia de juventud 
desencantada y desenfrenada que se 
reconcilia con las penurias de la vida, con el 
desengaño y con la muerte.

Salvo Piro
Director de escena
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En breve

Vero en italiano significa verdad. Y verismo 
es la palabra que utilizamos para referirnos 
a la corriente literaria y musical surgida en 
Italia a finales del siglo XIX. ¿Quién tiene 
la verdad? Es más: ¿qué es la verdad? 
Una pregunta difícil de contestar y que 
depende de algunas variables como la 
época histórica, el contexto sociocultural 
y la situación personal de cada uno que 
intente acercarse al tema. A menudo 
compleja, profunda y llena de matices, 
la investigación de la verdad ha sido una 
constante en la historia del pensamiento 
occidental, dando lugar a las más 
variadas teorías filosóficas: desde Platón y 
Aristóteles, pasando por Descartes y Hume 
y hasta llegar a Hannah Arendt, Foucault 
o Derrida. Así, a pesar de ser criaturas de 
la duda, si algo honesto podemos decir 
es hasta qué punto nos preocupan y nos 
ocupan las certezas. 

Estrenada el 1 de febrero de 1896 
con dirección de Arturo Toscanini, el 
recibimiento de La Bohème no fue muy 
esperanzador. La temática algo sórdida, 
el uso de un vocabulario malsonante y la 
centralidad de una vida y personajes que 
poco tenían que ver con los asistentes al 
Teatro Regio de Turín fomentaron el poco 
entusiasmo entre el público y los críticos 
del momento. Aun así, hoy en día es una de 
las óperas de repertorio más representadas 
a lo largo del tiempo. Así, ¿por qué 
continuamos hablando de una obra escrita 
hace casi 130 años?

Para Giacomo Puccini (1858-1924), la 
verdad tenía algo que ver con el amor, las 
pasiones, las enfermedades y el París de 
la primera mitad del siglo XIX. Tomando 
la colección de viñetas Scènes de la vie 

de bohème de Henri Murger y trabajando 
con los libretistas Giuseppe Giacosa y 
Luigi Illica, el compositor italiano nos 
hace una cata de lo que significaba para 
él representar la realidad: una historia 
de amor, amistad y bohemia francesa. 
Rodolfo, escritor en ruina económica, y 
Mimí, su vecina modista, se enamoran 
en un edificio del Barrio Latino de París 
con una vela como excusa. El hambre, 
la pobreza y las juergas de madrugada 
son algunos de los elementos centrales 
de su historia, marcada por un leitmotiv 
persistente desde el inicio: la enfermedad 
de Mimí. Puccini consigue llevar la 
música a temáticas y niveles de sutilidad 
años atrás impensables. ¿Cómo olvidar 
una Mimí radiante celebrando el primer 
rayo de sol de primavera? Igualmente, 
La Bohème es también una obra sobre 
celos, enfrentamientos y, como no, 
muerte. La tos incesante de Mimí es uno 
de los factores centrales, augurando el 
final trágico. Es precisamente a través 
de estos motivos musicales asociados a 
determinados personajes o situaciones 
como el compositor dibuja el paisaje 
sonoro de la ópera. Si escuchamos con 
atención podremos sentir que la música a 
menudo nos avanza los acontecimientos: 
el enamoramiento de los protagonistas, el 
ambiente frenético de las calles de París e 
incluso la muerte de Mimí. 

Vero en italiano significa verdad. ¿Quién 
sabe qué es la verdad? Quizás sea La 
Bohème, una obra verista que nos acerca a 
la vida a través de la muerte, tal vez nuestra 
única evidencia irrefutable.

Júlia Mérida
Musicóloga

La Bohème

Fotografia: Josep Maroto
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C u a d r o  I I I
Un lugar denominado Barrière d’Enfer, a 
las afueras de París. Es invierno de pleno. 
Nieva pero el día se va aclarando. En una 
tasca, Marcello pinta carteles y Musetta da 
lecciones de música. Aparece Mimí, pálida 
y alterada, tosiendo, y pregunta dónde está 
Marcello. A punto de llorar le confiesa que 
Rodolfo la atormenta con sus desorbitados 
celos. El poeta, que está echando una 
siesta en un rincón, se despierta. Mientras 
Mimí se esconde, Rodolfo cuenta a 
Marcello que Mimí es una coqueta y que, 
además, está muy enferma. Reconoce que 
continúa amándola pero dice que tiene que 
romper la relación porque no puede pagar 
las medicinas que necesita. Al oírlo, Mimí 
no puede evitar los llantos y la tos y todo 
ello hace que se delate. Rodolfo la intenta 
tranquilizar diciéndole que exageraba, pero 
ahora quien quiere romper es ella. Rodolfo 
la convence para seguir juntos. Marcello 
oye a Musseta reír y frivolizar y le reprocha 
su comportamiento. Ambos se despiden 
entre insultos.

C u a d r o  I V
Es primavera y la acción tiene lugar en 
la misma buhardilla del primer acto. 
Rodolfo y Marcello, que intentan en balde 
concentrarse en su trabajo, lamentan 
haberse separado de sus amantes. Llegan 
los otros dos amigos y juntos intentan 
olvidar las penas con bailes y disfraces.
En pleno sarao, aparece Musetta muy 
agitada y anuncia que en breve llegará 
Mimí, muy débil y sin fuerzas para subir la 
escalera. Llega Mimí y Rodolfo la ayuda a 
entrar en la cama para descansar. Musseta 
cuenta que ha encontrado Mimí en muy 
mal estado en la calle y pide a Marcello que 
vaya a empeñar algunos objetos para poder 
pagar un médico y comprar medicinas. 
Colline también sale, con Schaunard, 

a vender su abrigo. Los amantes, ahora 
reconciliados, se quedan solos y recuerdan 
los momentos de felicidad. Vuelven los 
amigos y Mimí parece dormirse. Musetta 
reza por la salud de Mimí pero esta acaba 
muriendo, algo de lo que se dan cuenta 
todos, excepto Rodolfo. Al ver que los 
amigos lo miran en una actitud extraña, 
Rodolfo llora y grita con desesperación el 
nombre de su amada, mientras se abraza a 
su cuerpo sin vida.

Argumento

C u a d r o  I
Nochebuena, en una buhardilla del Barrio 
Latino viven el poeta Rodolfo, el pintor 
Marcello, el filósofo Colline y el músico 
Schaunard. Rodolfo y Marcello intentan 
en balde combatir el frío escribiendo y 
pintando. Llega Colline con unos libros 
que no ha conseguido empeñar. Lo sigue 
Schaunard, con leña y comida que ha 
podido comprar gracias al cobro de unas 
lecciones de música. Los cuatro amigos 
brindan y deciden celebrar la Nochebuena 
en el Café Momus. Se presenta Benoît, 
el propietario de la buhardilla, que quiere 
cobrar el alquiler atrasado. Lo invitan a 
beber y, cuando consiguen conquistarlo, lo 
animan a contar sus aventuras amorosas. 
El hombre suelta la lengua y, al revelar 
asuntos extramatrimoniales, los bohemios 
fingen indignación y lo expulsan sin 
pagar ni un céntimo. Marcello, Colline y 
Schaunard bajan al café y Rodolfo promete 
seguirlos en poco tiempo, pero antes tiene 
que acabar el artículo que escribe para una 
revista.

Tocan a la puerta. Es la vecina Mimí, una 
modista que viene a pedir una vela para 
iluminar su casa. Rodolfo la invita a pasar 
pero Mimí sufre un ataque de tos y cae 
inconsciente. Rodolf la reanima con una 
copita de vino. Recuperada, quiere volver a 
casa pero se da cuenta de que ha perdido la 
llave. Un soplo de aire apaga la luz y juntos 
buscan la llave a tientas en la oscuridad. 
Rodolfo la encuentra, pero no dice nada; 
finge seguir buscando y llega a rozar la 

mano de la joven. La encuentra fría y decide 
calentarla entre las suyas mientras le habla 
de su vida. Mimí le responde contándole 
la suya y descubren el mutuo amor. Desde 
la calle, los amigos reclaman a Rodolfo y 
él contesta que irá acompañado. El acto 
concluye con un dúo de amor y la partida 
de los dos enamorados hacia el café.

C u a d r o  I I
Terraza del Café Momus, frente a una 
plaza muy animada. Allá están reunidos 
los amigos bohemios. Sentados para 
cenar, aparece Musseta, antigua amante 
de Marcello, compañada de Alcindoro, un 
viejo adinerado. Musseta, ostentosamente 
vestida, pide que los coloquen cerca del 
grupo de amigos. Se pone a cantar un 
vals que Alcindoro encuentra indecoroso 
y, de repente, chilla y asegura que un 
zapato le hace daño. Esto no es más 
que una excusa para enviar Alcindoro a 
comprarle unos zapatos nuevos y tenerlo 
alejado un buen rato. Musseta aprovecha 
para provocar celos a Marcello y darle a 
entender que todavía le quiere y los dos 
antiguos amantes se reconcilian. Un grupo 
de soldados atraviesa la plaza al sonido 
de una marcha. Los camareros traen las 
cuentas de la consumición de las dos 
mesas y Musseta da instrucciones para que 
las pasen a Alcindoro cuando vuelva, para 
que las pague. Los bohemios abandonan 
el café.

La acción tiene lugar en París, alrededor de 1830.
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Translations

Director’s notes

This production of La Bohème was born 
in 2019 within the Modena per Luciano 
festival that the city dedicated to its 
distinguished citizen, the tenor Luciano 
Pavarotti, coinciding with the 22nd 
anniversary of his passing. 

One of the most relevant goals of this 
festival was the promotion of young talents. 
Therefore, the performers had the same age 
as the protagonists of this story narrated by 
Giacomo Puccini: they were reckless boys 
of twentysomething, eager to live, love, 
dream, and befriend. 

Leo Nucci, the scene director, was thus 
allowed to treat the relationships between 
the characters with a high level of 
authenticity, consequently erasing from 
their roles all the opera clichés bequeathed 
by tradition.

This production resulted in a “young”, 
dynamic, and vibrant show which made the 
audience discover the colors, accents, and 
nuances that slightly renewed the text. 
Nothing new indeed but the apparently 
trivial intent of doing what the composer 
and librettists looked for, imagined, worked 
in detail, and wrote down to the slightest of 
the details, word after word, note after note. 
This is precisely our aim in this production 
of La Bohème: to do what is written down, 
attempting to do it truthfully. It is not an 
easy task. 

The setting is not realistic in a 
cinematographic sense, but it alludes to 
reality, all touched by the essential poetry of 
such a story: the scenery and the dressing 
intend to recreate the common atmosphere 
in the paintings of mid-eighteenth century. 
We aim to present you a straightforward 
story without hidden intentions, without 
conspiracy, and without double meanings: 
the everlasting story of a disenchanted and 
wild youth which is reconciled with sorrow, 
with disillusion, and with death.

Salvo Piro
Scene director 

Translations: Jaume López Sebastià
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In two words

“Vero” means truth in Italian. “Verismo” 
makes reference to the literary and musical 
trend that emerged in Italy at the end of 
19th century. Who has the truth? And what 
is truth? These are hard questions whose 
answers depend on different variables such 
as the historical period, the sociocultural 
context, and the particular condition of the 
person trying to answer them. Frequently 
complex, profound and full of nuances, 
the investigation of truth has remained 
as a constant throughout the history of 
Occidental thinkers, resulting in very 
distinct philosophical theories: from Plato 
and Aristotle, through Descartes and Hume, 
to Hannah Arendt, Foucault, or Derrida 
for instance. We are thus able to honestly 
establish our level of preoccupation and 
interest for truthfulness in spite of our 
condition of doubtful creatures.

La Bohème was not enthusiastically 
received by the audience when it was first 
released in 1896 under Arturo Toscanini’s 
direction. This lack of eagerness towards 
the work by both the general public and 
the critique was a consequence of factors 
such as the sordidness of its themes, the 
vulgarity of its vocabulary, and the disparity 
between the character’s and the audience’s 
habits and idiosyncrasies. Nowadays, it 
has nevertheless become one of the most 
represented and successful operas. Then, 
the question is: why do we keep discussing 
about a 130 years old work? 

According to Giacomo Puccini (1858-
1924), truth was somehow related to love, 
passions, diseases, and Paris during the 
first half of the 19th century. Working on 
Henri Murger’s vignette collection entitled 

Scènes de la vie de bohème along with the 
librettists Giuseppe Giacosa and Luigi 
Illica, the Italian composer conveys his 
understanding of reality representation: 
a story about love, friendship and the 
French bohemia. Rodolfo, economically 
struggling, and his neighbor Mimí, a 
fashion designer, fall in love with each 
other in the Parisian Latin district, with 
a candle as the excuse to ignite the wick 
of this romance. Famine, poverty, and 
late-night parties signify some of the 
central elements in this story featured 
by a constant leitmotiv: Mimí’s disease. 
Puccini manages to represent music with 
uncommon levels of subtlety and thematic 
treatment in his epoch. How is it possible 
to forget Mimí beaming with the first 
spring sunrays? La Bohème also means a 
work about jealousy, confrontations, and, 
obviously, death. Mimí’s incessant cough, 
auguring the tragic ending, becomes one 
of the main themes. It is precisely through 
this musical motives associated to certain 
characters or situations that the author 
creates the opera’s sound landscape. If 
we pay attention, we are going to become 
aware of the music foretelling the events: 
the love story between the protagonists, the 
frenzied atmosphere in the streets of Paris, 
and even Mimí’s death. 

“Vero” means truth in Italian. Who knows 
the truth? Maybe La Bohème; a veristic 
work that brings life closer through death, 
possibly the only irrefutable universal 
evidence. 

Júlia Mérida
Musicologist

La Bohème

Fotografia: Josep Maroto
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Plot

S c e n e  I
Christmas Eve. Rodolfo, a poet, Marcello, 
a painter, Colline, a philosopher, and 
Schaunard, a musician, live together in an 
attic in the Latin district of Paris. Rodolfo 
and Marcello try to cope with cold by 
writing and painting without success. 
Colline arrives with some books he did 
not manage to pawn. Schaunard comes 
behind with firewood and food that he 
exchanged for musical lessons. The four 
friends toast and go to Café Momus to 
celebrate Christmas Eve. Benoît, the owner 
of the attic, comes into play demanding the 
delayed payments of the rent. They invite 
him to drink and, when he is captivated 
by them, the friends encourage him to 
reveal his love adventures. Benoît feels 
confident enough to share his extramarital 
experiences with them, and the bohemian 
friends pretend to be outraged by them 
in order to expel him from the attic 
without paying him. Marcello, Colline, and 
Schaunard go to the café and Rodolfo 
assures to follow them later, but he still has 
to finish a journal article before. Somebody 
knocks the door. It is Mimí, a dressmaker 
who requests them a candle to enlighten 
her home. Rodolfo invites her to come in 
but she suffers from a cough attack and 
collapses. Rodolfo brings her round with a 
glass of wine. Once recovered, she wants 
to go back home, but she realizes that she 
has lost the key. An air current turns out 
the light and they look for the key through 
the darkness. Rodolfo finally finds it, but 
he keeps quiet; he pretends to continue 

searching the key and he gets to caress 
the young lady’s hand. He considers it to 
be cold and therefore he decides to warm 
it up by wrapping them inside his own 
hands while talking about his life. Mimí 
replies with her own life story and their 
their mutual love arises. From the street, 
the friends call Rodolfo, who informs them 
that he will not go down alone. This act 
ends with a love duet and their departure to 
the café.

S c e n e  I I
Terrace of Café Mombus, in front of a 
bustling plaza. The bohemian friends meet 
there. While they are waiting to have their 
dinner, Marcello’s former lover, Musetta, 
makes her appearance accompanied 
by Alcindoro, an old rich man. Musetta, 
bombastically dressed, asks for the couple 
to be seated near the group of friends. She 
sings a waltz which Alcindoro considers 
to be indecorous and, all of a sudden, she 
shouts to indicate that one of her shoes is 
hurting her. This is the excuse she uses to 
send Alcindoro for a new pair of shoes and 
thus keep him away for a while. In order to 
demonstrate that she still loves him and 
that she wants him back, Musetta tries to 
make Marcello jealous. A bunch of soldiers 
crosses the plaza following the rhythm of 
a military march. The waiters bring their 
respective bills and Musetta orders them to 
be charged to Alcindoro at his return. The 
bohemian guys leave the café.

The story is set in Paris, near 1830.

S c e n e  I I I
A place called “La barrière de la Enfer”, 
in the outskirts of Paris. In the height of 
winter. It snows, but the day keeps getting 
clearer. In a tavern, Marcello is painting 
signs and Musetta is giving musical 
lessons. Mimí appears coughing, pallid and 
stressed, and she wants to know where 
to find Marcello. She is about to burst 
into tears when she confesses Rodolfo 
that Marcello’s jealousy torments her. The 
poet is awaken from his nap in a corner 
of the house. While Mimí hides herself, 
Rodolfo explains Marcello that Mimí is 
too coquettish and, moreover, she is ill. He 
admits that his love for her still exists, but 
he also states that he should break their 
relationship as he is not capable of paying 
the medicines she needs. After hearing 
it, Mimí bursts into tears and her cough 
reveals her presence in the room. Rodolfo 
tries to calm her by explaining that he was 
just exaggerating; nonetheless, it is her 
who wants to end with the relationship 
now. Rodolfo persuades her to keep their 
romance alive. Marcello hears Musetta 
making fun of this episode and taking it 
lightly, and consequently he reproaches her 
behavior. They end up having an argument 
and insulting each other. 

S c e n e  I V
It is springtime and the action takes place 
in the same attic as in the first act. Rodolfo 
and Marcello, who are trying to focus on 
their work without success, lament their 
separation from their lovers. The other 
two friends arrive and together they try to 
leave their sorrow behind through dances 
and costumes. In the height of the soiree, 
Musetta shows up announcing Mimí’s 
weakness and low spirit, without any force 
to climb the stairs up. Finally Mimí reaches 
the attic and Rodolfo puts her to bed for a 

rest. Musetta explains that she found Mimí 
on the street in a poor condition. She begs 
Marcello to pawn some of his properties 
to hire a doctor and pay her medicines. 
Colline, together with Schaunard, also 
sets out for selling his greatcoat. The 
lovers, now reconciled, are left alone and 
remembering their past joys. The friends 
return home and Mimí seems to be falling 
sleep. Musetta prays for Mimí’s recovery, 
but she finally dies. Everybody gets aware 
of her death except for Rodolfo. After 
seeing his friends’ uncommon way of 
looking at him, Rodolfo desperately cries 
and yells his lover’s name while embracing 
the dead body.
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Normes 
generals

El Teatre Principal de Palma agraeix als
espectadors la seva confiança i els demana
que segueixen les següents recomanacions.

P U N T U A L I TAT
En consideració al públic i als artistes, es
prega la màxima puntualitat. No es 
permetrà l’entrada a la sala una vegada que 
la funció hagi començat (inclòs l’accés a les 
llotges).

Els espectadors que arribin un cop iniciat
l’espectacle, podran seguir-lo a través dels
monitors instal·lats al vestíbul - cafeteria, 
tot esperant que es produeixi algun 
intermedi.

C A N V I S  E N  L A  P R O G R A M A C I Ó
I  D E V O L U C I Ó  D E  L O C A L I TAT S
El Teatre Principal, per causes 
d’indisposició dels intèrprets anunciats, 
tècniques o de força major, o si altres 
circumstàncies ho exigeixen, podrà 
suspendre les funcions, alterar les dates, els 
programes i els intèrprets anunciats.
Únicament la suspensió o cancel·lació 
d’una funció és motiu de la devolució de 
l’import de la localitat.

R E V E N D A  D E  L O C A L I TAT S
El Teatre Principal no garanteix 
l’autenticitat de les localitats si aquestes no 
han estat comprades en els punts oficials 
de venda. El Teatre Principal no autoritza 
cap altre sistema de venda de localitats que 
els punts oficials de venda.

Q U E I X E S  I  S U G G E R I M E N T S
Hi ha formularis de queixes i suggeriments 
a disposició del públic, que seran facilitats 
pel personal de sala.

E N R E G I S T R A M E N T S  I 
F O T O G R A F I E S
No és permès realitzar cap mena
d’enregistrament sonor o visual en cap
suport sense prèvia autorització del
Teatre Principal.

T E L È F O N S ,  A L A R M E S
I  A PA R E L L S  E L E C T R Ò N I C S
Abans d’accedir a la sala, és necessari
desconnectar els telèfons mòbils i les
alarmes dels rellotges, així com qualsevol
tipus d’aparell electrònic. Si per motius de
salut és necessari entrar amb algun aparell,
consulti-ho amb el personal de sala.

M E N J A R  I  B E G U D A
No es pot introduir cap tipus d’aliment o
beguda dins la sala o en les llotges.
Si per motius de salut necessita fer-ho,
consulti amb el personal de sala.

Z O N A  L L I U R E  D E  F U M S
No es permet fumar en tot el recinte
del Teatre Principal.

D R E T  D ’A D M I S S I Ó
El Teatre Principal es reserva el dret
d’admissió. No es permet l’entrada amb
objectes considerats perillosos.

M E N O R S
No és permesa l’entrada a les
representacions a menors de 5 anys,
excepte en aquelles funcions especialment
orientades al públic infantil. Alguns
muntatges tenen una edat recomanada. 
Si té dubtes, consulti a taquilla abans de 
comprar l’entrada.
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Fotografia: Josep Maroto
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