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‘Tosca’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 
8 de març  
 

X.C. 

Escriure sobre Tosca des-
prés de conèixer la mort 
de Gerard Mortier es fa 
una mica estrany, no de-
bades Puccini represen-

tava l’antítesi de les idees del gestor 
belga. Certament, Tosca és un melo-
drama desaforat, però servit amb 
una habilitat teatral i un geni musi-
cal que deixen clavat a la cadira, 
sempre que es reuneixin les condici-
ons apropiades. La nova producció 
del Liceu s’hi va apropar força. 

Primer requisit: una Tosca que sal-
ti bé, i Sondra Radvanovski així ho va 
fer, i de cara al públic, que encara im-
pacta més. La soprano nord-america-

Crítica

Bons protagonistes per a un 
irregular muntatge de ‘Tosca’

na va ser una Tosca apassionada, no-
més dues passes enrere de l’histrio-
nisme, amb una veu penetrant que 
surava sense problemes sobre els més 
estrepitosos embats orquestrals. La 
coloració metàl·lica i un vibrato que 
molestarà o no segons el grau de tole-
rància la fan menys convincent en els 
passatges lírics (un Vissi d’arte més 
abrusador que imprecant) que en els 
dramàtics, d’aquí que la seva confron-
tació amb Scarpia fos, com correspo-
nia, l’epicentre de la funció. Sense la 
foscor tímbrica que glaça l’espinada 
només obrir la boca, Ambrogio Maes-
tri es va imposar per una caracterit-
zació insinuant i llefiscosa que crea-
va més amenaça que si el baríton ita-
lià s’hagués dedicat a baladrejar.  

Els recursos vocals espectaculars 
de Jorge de León, amb un terç supe-
rior que retruny com un canó, fan 
que aparquem els retrets a una línia 
de cant que, sense ser barroera, po-
dria mostrar més cura amb les gra-
dacions dinàmiques. En tot cas, 
aquest Cavaradossi va aguantar el 

Sondra Radvanovski i Ambrogio Maestri, Tosca i 
Scarpi a la nova Tosca del Liceu. A. BOFILL

tipus sense problemes davant una 
Tosca també de vocalitat cabalosa. 
Vladímir Baikov va ser un Angelot-
ti rotund, Valeriano Lanchas un Sa-
gristà més truculent que d’habitud i 
Francisco Vas un malèvol Spoletta. 

L’orquestració de Puccini és una 
mina d’or, plena de combinacions 
tímbriques fascinants i amb un ma-
gistral treball harmònic que la batu-
ta de Paolo Carignani va traduir amb 
un bon sentit del drama, tot i que la 
simfònica liceista va anar a menys 
en el seu rendiment. En una funció 

que va començar amb retard per la 
suma de la protesta dels treballadors 
del Liceu contra les retallades de la 
direcció amb la manifestació del Dia 
de la Dona, un cor just d’efectius es 
va fer notar en el Te Deum, ben com-
plementat pels nens dels Amics de la 
Unió de Granollers. 

La producció de Paco Azorín do-
nava sense parar una de freda i una 
de calenta, bones idees contraresta-
des per afegits de collita pròpia (les 
escenes d’enllaç entre actes), sobrers 
en una trama tan compacta, tot ple-
gat dins d’un marc general tenebrós 
que realçava més els efectes de con-
trallum de Pascal Mérat. L’acte pri-
mer va ser ben convencional fins que 
les santes i verges dels quadres van 
quedar despullades, sumant una no-
va profanació a l’expressada per 
Scarpia. Azorín la va encertar de ple 
en el disseny del mortal joc del gat i 
la rata entre Tosca i el baró (amb una 
fixació quasi fetitxista pel vestit 
d’ella), però mostrar els presoners 
trenca la claustrofòbia de l’escena. 
L’acte més fluix va ser el tercer, amb 
una lletja estructura metàl·lica que 
forçava un angle improbable a l’esca-
mot d’afusellament. Atesos els vents 
que bufen al Liceu, veurem sovint 
aquesta Tosca.e

Lírica  
La soprano 
Sondra 
Radvanovsky 
va ser una 
Tosca 
apassionada

ÒPERA

Gerard Mortier, l’òpera  
com a arma d’agitació

 
Gerard Mortier, director artístic 
del Teatro Real de Madrid fins a 
l’octubre passat, va morir ahir a 
causa d’un càncer de pàncrees. El 
gestor belga, ferm i combatiu, deixa 
una gran empremta en el món líric.

camí potser ningú com ell ha fet tant 
per convertir també en divo el direc-
tor de teatre. 

Serà a La Monnaie de Brus-
sel·les, als anys 80, on Mortier es fa-
rà un nom, convertint un teatre 
oblidat en una de les companyies de 
referència a Europa, eixamplant el 
repertori i establint duradores 
col·laboracions amb artistes com el 
director d’orquestra Sylvain Cam-
breling (un dels còmplices més fi-
dels) i el matrimoni Hermann, sig-
nataris d’un dels seus muntatges 
far, La clemenza di Tito, de Mozart. 

Si Brussel·les li va donar prestigi, 
Salzburg li va donar celebritat. Del 
1991 al 2001 Mortier va ser el direc-
tor artístic del festival més famós del 
món amb la voluntat de treure’l de 
l’anquilosament i la dependència de 
l’star system de l’era Karajan. Va ser 
el moment de màxim esplendor de 
Mortier com a gestor i polemista, 
amb picabaralles constants, propos-
tes enlluernadores –una obra fetit-
xe, Saint François d’Assise de Messi-
aen, per un altre fidel, Peter Sellars, 
i la celebèrrima La damnation de 
Faust que va propulsar la carrera 
operística de La Fura dels Baus–, i 
també provocacions infantils, com 
el comiat amb la més sacrosanta de 
les operetes vieneses, Die Fleder-
maus, convertida en un exorcisme 
dels fantasmes, nazisme inclòs, de la 
societat austríaca. 

De renovador a constructor, el 
paneuropeu Mortier va fundar la 
Triennal del Ruhr, un festival mul-
tidisciplinari que aprofita els enor-
mes espais fabrils d’aquesta regió 

alemanya. Va ser l’etapa prèvia al 
pas per l’Òpera de París (2004-
2009), on la fórmula comença a re-
petir-se i flaquejar davant un públic 
i una crítica escèptics. Tot i així, 
Mortier encara tenia asos a la màni-
ga, com la direcció de la New York 
City Opera, un càrrec que mai va as-
sumir en no obtenir els recursos que 
volia: queda obert al debat com se 
n’hauria sortit en un país sense les 
abundoses subvencions públiques 

dels seus càrrecs anteriors i el paper 
que va jugar en la desfeta de la ja 
desapareguda companyia.  

L’últim destí, el Teatro Real de 
Madrid, va acabar el setembre pas-
sat en una agra polèmica sobre la se-
va successió, de la qual no es va ama-
gar tot i la greu malaltia que ha aca-
bat amb la seva vida. Amb moltes 
llums i algunes ombres, Gerard 
Mortier deixa un llegat sobre el qual 
caldrà reflexionar a fons.e

XAVIER CESTER  
BARCELONA. El somriure un punt 
murri, reforçat per una mirada in-
quisitiva: aquesta és la primera 
imatge que ve al cap de Gerard Mor-
tier. El gestor belga, mort ahir a 
Brussel·les a causa d’un càncer, era 
ferm i combatiu en la defensa de les 
seves idees, però sempre utilitzant 
unes formes amables, d’encantador 
de serps, que poden ajudar a expli-
car per què, tot i la polèmica que el 
va acompanyar al llarg de la seva 
carrera, va esdevenir una de les figu-
res cabdals del món de l’òpera dels 
últims 40 anys. 

Mortier tenia una clara conscièn-
cia de la seva missió: tornar l’òpera a 
la centralitat del discurs públic –cul-
tural i polític–, foragitant la visió del 
gènere com a mer entreteniment 
burgès i reforçant la seva capacitat 
de qüestionar les veritats més prego-
nes de l’ésser humà; eliminar tot 
vestigi de rutina i reivindicar la pe-
renne actualitat de les grans obres 
del repertori, que comprenia també 
les principals partitures líriques del 
segle XX, una reivindicació només 
possible amb una renovació a fons 
del llenguatge escènic, incorporant 
creadors d’altres disciplines artísti-
ques; defugir les servituds del divis-
me de cantants i batutes, tot i que pel 

Gerard Mortier va deixar la direcció artística del Teatro Real de 
Madrid l’any passat. El va substituir Joan Matabosch. P. MARCOU / AFP 

El gestor belga va morir ahir a Brussel·les als 70 anys

Missió  
Volia tornar 
l’òpera a la 
centralitat del 
discurs públic: 
cultural  
i polític

Celebritat  
Va ser el 
director del 
festival de 
Salzburg, el 
més famós 
del món


