Teatro Lírico di Cagliari
El Teatro Lirico di Cagliari és el Teatre de la ciutat, reinaugurat el 1993 després de nombroses
restructuracions de l´antic teatre cívic, destruït durant la segona guerra mundial. L´actual estructura té
una superfície de 5000 m2 i pot acollir fins a 1650 espectadors, distribuïts en platea i dues lògies. Aquest
espai acull actualment diferents propostes musicals, amb concerts simfònics i de cambra, òpera i ballet
entre d´altres. Pel seu escenari han passat autors de reputació internacional.
La Fanciulla del West (La noia de l´Oest)
Òpera en tres actes amb música de Giacomo Puccini, amb llibret italià de Guelfo Civinini i Carlo Zangarini,
basada en l´obra de teatre The Girl of the Golden West de David Belasco. Va ser estrenada del 10 de
desembre de 1910 al Metropolitan de Nova York. Després de l´èxit de Madama Butterfly, Puccini va
retornar a la mateixa font d´inspiració, David Belasco, essent el mateix gènere i drama. Aquesta va ser la
la primera estrena mundial d´una òpera pel Metropolitan de Nova York i esdevingué un èxit als EEUU.
Giacomo Puccini (Luca, 22 de desembre del 1858 – Brusel.les, 29 de novembre del 1924)
Fou un dels més grans compositors d´òpera italians, màxima exponència del Verisme amb les seves òperes
madures com La Bohème, Tosca, Madama Butterfly i Turandot que va deixar incompleta. Figura de proa
del món operístic italià, es va allunyar de la tendència dominant en la seva època, l´òpera verista. Puccini
es va dedicar de manera quasi exclusiva a la música teatral i, al contrari dels mestres de l´avantguarda
noucentista, va escriure sempre pensant en el públic. Els ingredients fonamentals del seu teatre són la
veritat, la rapidesa, la síntesi, la profunditat psicològica i l´abundància de troballes escèniques. El gran
mèrit de Puccini va ser la seva inclinació eclèctica, assimilant i sintetitzant amb habilitat i rapidesa
llenguatges i cultures musicals diferents.
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La Fanciulla del West
Giacomo Puccini

Llibret: Guelfo Civinini & Carlo Zangarini
Orquestra: Coro Teatro Lirico
Minnie: Svetla Vassileva & Tiziana Caruso
Dick Johnson: Marco Berti & Enrique Ferrer
Jack Rance: Roberto Frontali & Elia Fabbian
Sonora: Sergio Vitale

