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QueRomaha sigut sempre i
continua sent una de les ciutats
més escenogràfiques delmón
és quelcomque, sense anar
més lluny, ens acaba de recor-
dar l’extraordinària pel·lícu-
la de Paolo SorrentinoLa gran
belleza. Roma és, entremoltes
altres coses, el decorat perfecte
en què conviuen les ruïnes que
ensmostren amb tota la seva
esplendor a on van a parar els
imperismés gloriosos, l’harmo-
nia humanista delsmagnífics
palaus renaixentistes i l’enllu-
ernadora teatralitat d’un art
barroc que (i com a efecte de la
Contrareforma) va fer que les
esglésies es convertissinmés
quemai en sumptuosos esce-
naris a la recerca de nou públic.
I aquests són també precisa-
ment els tres referents que va
utilitzarGiacomoPuccini per
situar-hi els tres espais en què
té lloc l’acció d’un dels grans
cims de la seva carrera operís-
tica. A l’obra de Puccini, tot co-
mença a l’interior de l’església
de Sant’Andrea della Valle, en
què el pintor unamica revo-
lucionari i napoleònicMario
Cavaradossi està pintant un re-
taule,mentre sospira per l’amor
de l’actriu Tosca. Tot conti-
nua després a l’interior del Pa-
lau Farnese, en què el temible
cap de la policia, el baró Scar-
pia (també ell, un enamorat in-
condicional de l’art deTosca),
planifica les sevesmalèvoles
mesures repressores. I tot aca-
ba a lesmasmorres del castell
de Sant’Angelo,monument de
l’antiga Romade sumptuós ex-
terior però sinistre interior.

Napoleó ens alliberarà!
Vist a la prudent distància dels
dos segles que han passat des
de llavors, avui en dia el general
i emperador Bonaparte ens pot
semblar un hàbilmilitar ence-
gat per l’ambició invasora. Però
el 17 de juny del 1800, la jornada
al llarg de la qual succeeixen els
esdeveniments de l’obra, Na-
poleó encara era vist pels sec-
torsmés liberals de la societat
europea com la gran esperan-
ça, el líder capaç d’unificar el
Vell Continent sota la inspira-
ció d’uns ideals revoluciona-
ris abocats a trencar cadenes i
servituds. Parlant de comcan-
via la nostra visió de les coses a
mesura que passa el temps: vist
ambulls actuals, i si el valorem
partint de les pel·lícules que va
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Un Institut molt
ben dissenyat

L’APUNTADOR

La relació va ser ben intensa.

I aquesta conferència a

càrrec d’Antonina Rodrigo

i programada arran de les

representacions al TNC de ‘Doña

Rosita la soltera’ ens ho deixarà

ben palès. No per res eren ben

catalans tant l’actriu fetitxe

del poeta, la mítica Margarida

Xirgu, com el seu estimat amic

Salvador Dalí. Al llarg de la xer-

rada, podrem evocar també la

cèlebre representació de ‘Doña

Rosita’ que Lorca va dedicar

a les floristes de la Rambla,

aquell carrer de què Lorca deia

que hauria desitjat que mai no

s’acabés. 11 DE MARÇ. TEATRE

NACIONAL DE CATALUNYA. PLAÇA

DE LES ARTS, 1. BARCELONA. 19H.

ENTRADA LLIURE, RESERVA PRÈVIA

A: espectador@tnc.cat.

El Foment de les Arts i del Dis-

seny, el FAD, no ha volgut tampoc

deixar passar la celebració del

centenari de l’Institut del Teatre

(IT). I ha concedit a la centenària

institució una medalla que vol ser

un reconeixement a l’alt nivell

d’exigència i professionalitat de-

mostrat per l’Institut en aquests

cent anys i a la seva aportació a

la vida cultural del país. El pròxim

dia 17, l’IT rebrà el guardó dins

una cerimònia que, com no

podia ser d’una altra manera,

tindrà lloc al Disseny HUB de

Barcelona: el museu encara no

s’ha inaugurat, però el seu edifici

amb vistes al TNC resulta ja ben

emblemàtic. INFORMEU-VOS-EN A:

www.institutdelteatre.cat.

deixar filmades, l’estil de lamí-
tica actriu SarahBernhardt ens
pot semblar un sac d’exageraci-
ons interpretatives. Però el cert
és que el públic de l’època l’ado-
rava. I que elmateix Puccini va
quedar del tot captivat per la
seva actuació en el drama tea-
tral deVictorien Sardou que va
veure tot just quan acabava de
ser estrenat a París l’any 1887, i
que immediatament va decidir
convertir en una òpera, encara
que el projecte no esmaterialit-
zés fins a l’inici del nou segle.

Entre el rigor i el risc
Així és com el mateix Paco
Azorín defineix el seu mun-
tatge d’una obra que, i tor-
nant al que us deia abans, vol
també establir una mena de
fil conductor entre tres temps
diferents: el temps que re-
flecteix l’argument, el temps
en què l’obra va ser creada i
el temps de la nostra mirada,
l’ara mateix des del qual con-
templem els dos temps ante-
riors. I com que Paco Azorín
és un dels nostres escenògrafs

LA ‘TOSCA’ DE PUCCINI

ES MOU PER TRES ÈPOQUES

DIFERENTS GUIADA PER

L’ESCENOGRAFIA DE

PACO AZORÍN

de més talent, és precisament
mitjançant l’escenografia i
els seus canvis com se’ns fa-
rà visible aquest fil conductor.
Azorín situa el gran retaule
que està pintant Cavarados-
si tot just quan se’ns presen-
ta per primer cop com l’únic
gran element escènic que con-
tinua present al llarg de tota la
representació, tot i que adop-
tant angles i funcions dife-
rents segons l’acte de l’obra.
Tal com ho veu Azorín, un
escenari és sempre el territo-
ri d’un joc simbòlic. Al retau-
le li toca ocupar en aquest cas
aquesta funció, mentre que
la força passional del que es-
tà passant desdibuixa els re-
ferents temporals i, de forma
imperceptible, passem dels
vestits del segle XIX a la mi-
rada del segle XXI.

Els intèrprets Sondra Radvanovsky i RiccardoMassi. A. BOFILL

Façanade l’Institut del Teatre. J. CONTRERAS


