
DEL 14 AL 16 DE MARÇ

Cine català
a Melbourne
El Casal Català de Victòria, a la ciutat 
australiana, organitzarà el cinquè  
Made in Catalonia Film Festival. Del 
14 al 16 de març es veuran films com 
Tots volem el millor per a ella, de Mar 
Coll, La plaga, de Neus Ballús (foto), i 
Fill de Caín, de Jesús Monllaó.

QUADRO A SITGES

Oli autèntic 
d’El Greco
Un estudi dut a terme pel Museu 
del Prado i el MNAC ha confirmat 
que l’oli Las lágrimas de San Pedro, 
que forma part del Museu Cau 
Ferrat de Sitges, va ser pintat per 
la mà d’El Greco i no per algun 
pintor del seu estudi.
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Radvanovsky 
i Maestri fan 
brillar ‘Tosca’
3La soprano i el baríton alaben la 
respectuosa versió de Paco Azorín 

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
l Liceu estrenarà demà una 
producció de Tosca, cèlebre 
títol de Puccini, amb la so-
prano que avui defensa més 

bé el mític paper de la cantant Floria 
Tosca: Sondra Radvanovsky. «Aquest 
paper l’han cantat totes les grans es-
trelles: Callas, Caballé, Tebaldi... In-
tento no pensar-hi i ser jo mateixa. 
Abans el públic no es fixava tant en 
la interpretació teatral. Avui exigeix 
més: vol escoltar la música i veure 
drama. Espero que els agradi», diu 
amb humilitat la gran soprano nord-
americana.
 Tota heroïna necessita un dig-
ne rival a qui enfrontar-se i Radva-
novsky el té en el primer reparti-
ment del Liceu: el baríton Ambrosio 
Maestri. Ell interpreta el lasciu ba-
ró de Scarpia, tirà en cap de la poli-
cia pontifícia que no dubta a aprofi-

tar l’empresonament de l’amant de 
Tosca, el pintor Mario Cavaradossi, 
que encarna el tenor Jorge de León 
–ha substituït Riccardo Massi, que 
ha cancel·lat la seva participació 
per malaltia–, per forçar la cantant. 
«Aquesta òpera és un thriller. Passa 
en un dia i, si no saps com s’acaba, 
la tensió està garantida fins al final», 
diu Paolo Carignani, que dirigeix 
l’Orquestra del Liceu.

DEBUT D’AZORÍN AL LICEU / Respectuosa 
i poc transgressora, la posada en es-
cena de Paco Azorín, que debuta 
com a director al Liceu, compta amb 
una escenografia canviant per acos-
tar aquest drama sobre l’art, l’amor 
i el poder que transcorre a la Roma 
del 1800 al públic d’avui.
 El primer acte segueix escrupo-
losament el llibret i mostra l’interi-
or de l’església de Santa Andrea, on 
transcorre l’acció. En el segon, el de-

NOVA PRODUCCIÓ AL LICEU

corat gira i descobreix la rebotiga del 
poder, el despatx de Scarpia. I en l’úl-
tim, el mateix decorat, en una posi-
ció diferent, dóna un toc més poètic. 
«El primer acte és realista, el segon, 
més fosc i expressionista, i l’últim, 
simbolista», resumeix Azorín.
 Per evitar gestos i moviments 
d’escena convencionals el director 
va suggerir als intèrprets que apor-
tessin allò que mai havien pogut i 
sempre havien desitjat fer a Tosca. I 
com que hi ha tres repartiments, hi 
ha tres versions diferents en 15 fun-
cions. «Cada una de les sopranos in-
terpreta Vissi d’arte des d’un lloc fí-
sic i emocional diferent», assenyala. 
Martina Serafin i Fiorenza Cedolins 

(Tosca); Alfred Kim i José Ferrero (Ca-
varadossi) i Scott Hendricks i Vitto-
rio Vitelli (Scarpia) protagonitzen 
els altres repartiments.
 Tant Radvanovsky com Maestri 
van alabar ahir el treball d’Azorín. 
«Ens ha posat molt a prop del públic 
i no al fons de l’escenari. Ha entès 

que el públic, els que paguen, volen 
escoltar-nos i veure’ns. ¡Gràcies!», va 
exclamar el gran baríton. «Hi ha di-
rectors que hi volen posar el seu se-
gell. Paco no. Ell compta amb la teva 
personalitat», afegeix Radvanovsky. 
Va qualificar de perfecta la seva con-
cepció del segon acte, el més dramà-
tic, que enfronta Tosca i Scarpia. «És 
com un ball. Tot flueix i tot és al lloc 
adequat».
 La llibertat que els ha donat 
Azorín ha donat els seus fruits. La 
soprano s’ha entregat fins al límit. 
«Tinc morats. La producció és molt 
realista però molt física» diu encan-
tada de deixar-se portar per la passió 
de Tosca. H

33Ambrosio Maestri (Scarpia) i Sondra Radvanovsky (Tosca), en una escena del primer acte.

FRANCESC CASALS

«El primer acte és 
realista, el segon 
expressionista, i el final, 
simbolista», explica  
el director d’escena


