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“És molt difícil fer un muntatge
de Tosca, perquè forma part
d’aquests quatre o cinc títols es-
trella que el públic coneix de dalt
a baix i dels que fins i tot té una
idea de com haurien de ser”, afir-
ma l’escenògraf i director d’esce-
na català Paco Azorín. “Jo la res-
pecto escrupolosament, no faig
un muntatge de transgressió en-
cara que sí de progressió, ja que
així comen el primer acte són im-
prescindibles elements que intro-
dueix Puccini perquè s’entengui
l’obra (la chiave, lamadonna, l’ac-
qua benedetta...), a partir del se-

gon acte podem endinsar-nos en
un territori més teatral, menys
realista, més fosc, expressionista,
i portar l’obra en el tercer acte a
un territori simbòlic. Tosca a la fi
parla de l’amor i la llibertat”. Així
resumeix Azorín l’aposta escèni-
ca i escenogràfica, un procés de
pèrdua de l’anècdota que conver-
teix al final el relat de Tosca en
quelcom poètic i universal.
Després de brindar-se com a

escenògraf enmés de 150 treballs
teatrals de gent com Lluís Pas-
qual, Azorín s’ha llançat recent-
ment a dirigir per si mateix: va
dur al Grec del 2010 l’òpera Amb
els peus a la lluna d’Antoni Pare-
ra Fons i aquest anyha dirigitMa-

rio Gas a Julio César. Ara firma
per primera vegada una regia per
al Liceu, la d’aquest clàssic de
Puccini amb llibret de Luigi Illi-
ca i Giuseppe Giacosa sobre la
persecució per part del nou capo
de la policia romana (Scarpia) so-
bre el pintor Mario Cavaradossi i
la seva amant, la cantant Floria
Tosca. Tot això en el context vuit-
centista de les invasions napoleò-
niques i del poder secular.
Aquest thriller operístic que

conserva encara tota la força dra-
màtica arriba avui al Liceu, on ro-
mandrà fins al dia 25. En total,
quinze funcions d’una coproduc-
ció del Liceu i la Maestranza de
Sevilla, que dirigeixmusicalment

el milanès Paolo Carignani i que
incorpora un notable primer re-
partiment, amb la soprano Son-
dra Radvanovski com a Tosca i el
barítonAmbrogioMaestri (impo-
nent a Falstaff i com Dulcamara
de L’elisir d’amore) en el paper
del baró Scarpia. No obstant ai-
xò, el tenor Riccardo Massi ha
caigut del cartell per prescripció
mèdica: no podrà cantar almenys
fins a la funció del dia 17, amb la
qual cosa podria reaparèixer tam-
bé el 20 i el 23.
El teatre va anunciar ahir que

Jorge de León –Cavaradossi en
el tercer repartiment ambFioren-
za Cedolins i Vittorio Vitelli– as-
sumirà les tres primeres fun-

cions de Massi, sent substituït al
seu torn per José Ferrero. Alfred
Kim, per la seva part, cantarà tal
com estava previst aquest cèle-
bre paper amb àries com la famo-
sa E lucevan le stelle els dies 13,
18, 21 i 25, al costat de Martina
Serafin i Scott Hendricks.
“Aquest és un dels meus pa-

pers favorits –comentava la Rad-
vanovski–, cada moment, cada
nota deTosca té un significat dra-
màtic, i elmestremusical i d’esce-
na m’ajuden a trobar-los. És im-
portant que cada intèrpret hi pu-
gui aportar el seu segell, que el
públic pugui veure Tosca i Son-
dra alhora”.
La soprano nord-americana,

un valor segur del Metropolitan
de Nova York, comença a fidelit-

zar-se al Liceu: va fer Aïda fa un
parell d’estius i la pròxima tem-
porada cantarà Norma.
Azorín assegura, en aquest sen-

tit, que ha “convidat els cantants
a fer allò que sempre havien vol-
gut fer amb Tosca i ningú no els
havia permès, encara que aques-
ta és –insisteix– una producció
convencional. He reivindicat
molt la personalitat de cada
elenc i, de fet, no repetim l’esque-
ma: cada soprano cantaVissi d’ar-
te en un lloc diferent de l’escena-
ri, per exemple”. Paolo Carignani
a la batuta secunda aquesta idea:
“No dirigeixo els tres reparti-
ments de la mateixa manera,
haig de posar els cantants en con-
dicions de donar el millor, igual
que un entrenador de futbol”.
Quin tipus de peticions se’ls ha

acceptat als cantants? Per posar
un exemple, sàpiguen queRadva-
novski apostava per donar a Scar-
pia els tres minuts de llit que
aquest li exigeix durant tota l’òpe-
ra, però concedir-los-hi una vega-
da l’hagués mort. “Una imatge
molt potent”, conclou Azorín.c
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Paco Azorín
incorpora al muntatge
propostes personals
dels artistes

El baríton Ambrogio Maestri, en el paper del policía Scarpia, amb la soprano Sondra Radvanovski, en el de la cantant Floria Tosca

ElLiceuproposauna ‘Tosca’que
evolucionadel realismeal simbolisme
Sondra Radvanovski protagonitza sis de les 15 funcions d’aquest popular Puccini
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Doña Rosita la soltera o
El lenguaje de las flores

Autor: Federico García Lorca
Director: Joan Ollé
Lloc i data: Teatre Nacional de
Catalunya (28/II/2014)
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Tot d’una que s’il·lumina l’esce-
na i comença l’espectacle, intuïm
que viurem cent minuts de bon
teatre. El director Joan Ollé ha
volgut que la casa –el carmen gra-
nadí de Doña Rosita la soltera–
tingués una gran sala a tot l’am-
ple de l’escenari del TNC i, al
fons, una vidriera d’igual ampla-
da oberta al jardí. I Sebastià Bro-

sa, que ha dissenyat una esceno-
grafia resplendent, d’elegant sim-
plicitat, ha atès l’encàrrec amb
una lloable precisió. Res no havia
de distreure l’atenció de l’espec-
tador que no fos la figura, el gest i
la paraula dels intèrprets.
No sempre s’assoleixen resul-

tats com aquests, tan conforta-
bles per al públic: al final de la
funció, en efecte, cap actriu, cap
actor no ens haurà fet patir. Ni
un sol secundari dels que, de vega-
des, semblen reclutats permiseri-
còrdia, i que t’esguerren una esce-
na quan menys t’ho esperes, ha
tingut cabuda en una creació
que, penso, serà de les millors de
la temporada. En la interpreta-
ció, doncs, l’obra deLorca presen-
ta uns acabats magnífics. I no és

només perquè tothom tingui una
actuació excel·lent, sinó també
perquè en el conjunt s’hi veu un
equilibri perfecte entre els re-
lleus dels diversos personatges.
Al drama de Lorca la protago-

nista hi té un paper discret, ali-
mentat pels silencis d’una profun-
da frustració, i Ollé ha respectat
aquesta discreció, al contrari del
que va fer Jorge Lavelli en el
muntatge que proposà el 1980 i
on la Rosita/Núria Espert tenia
moments de gran estridència
més enllà del que, sense cap me-
na de dubte, volia l’autor. A l’es-
pectacle del Nacional, la Rosi-
ta/NoraNavas és la presència dig-
na, elmarciment dolorós però re-
signat, la paraula justa (“lo que
tengo por dentro lo guardo para
mí sola”). De la mateixa manera
que la tía Carme Elias és el testi-
moni constant i savi del drama,
amb una veu a mig to, subjectant

l’actriu les brides d’un protago-
nisme que en cap moment s’ha
de desbocar, i el amaMercè Arà-
nega, la xerraire incontinent, allu-
nyada, però, de qualsevol bala-
dreig sainetesc.
Des que als cinc minuts el tío

EnricMajó recita, no gens histriò-
nic, expressiu commai, el poema
de la rosa mutabile, espècie floral
que inspirà el drama a Lorca, sa-
bemque lamoderació serà la nor-
ma de la història. De fet, és la vir-
tut que millor s’adiu al melancò-
lic crepuscle de Doña Rosita i al
declivi de les esperances de ca-
sar-se amb el cosí fugit a ultra-
mar. Els apunts festius seran inci-
sos que responen al propòsit del
dramaturg de fuetejar la cursile-
ria espanyola de l’època. Però
fins i tot aquí el muntatge respira
unamoderada ironia que barra el
pas a la crueltat de la sátira o del
sarcasme.

En elsmoviments de lesmano-
las, les solteronas i les dues Ayo-
las, pensats per Andrés Corche-
ro, es barregen molt bé la gràcia i
el ridícul, tant com en les breus
intervencions de la madre Victò-
ria Pagès. El director, que coneix
com ningú les habilitats de Joan
Anguera, li confía el señor X, un
enamorat del progrés que obre el
segon acte amb una escena deli-
ciosament divertida. La rialla i la
compassió es barallen, en canvi,
quan es queixa el pobre mestre
Don Martín, castigat pels xicots
malcriats de la burgesia, un Oriol
Genís magnífic. És a l’acte tercer,
que acabarà amb l’abandó de la
casa per les tres dones, Rosita, la
tía i la minyona, després que un
cop d’aire ens haurà dut un re-
cord de L’hort dels cirerers de
Txèkhov i quan la veu trista de
Paco Ibáñez segellarà plàcida-
ment el drama.c
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Paolo Carignani agafa
la batuta mentre el
tenor Riccardo Massi
cancel·la tres funcions


