
  

Embruix fosc
CRÒNICA Michael Gira, líder de Swans, 
va captivar en solitari a La 2 d’Apolo

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA 

Els concerts de la seva banda mare, 
Swans, són sorollosos i catàrtics, però 
Michael Gira pot fer un concert d’im-
pacte similar només amb guitarra i 
veu. Ho va demostrar dissabte, a La 2 
d’Apolo, en una actuació que va veu-
re el compositor rock de culte subrat-
llant la seva vena més folk i melòdi-
ca, la que va cultivar amb una altra 
banda, Angels Of Light. Tot profund, 
molt ressonant, amb una aura religi-
osa inquietant: ¿una perfecta banda 
sonora alternativa per a la sèrie True 
detective?
 Va arrencar amb Jim, una cançó 
del 2010 de Swans, part cançó de ma-
riners, part gospel. La veu profunda, 
també alta, com una amenaça de la 
qual en realitat tampoc es vol fugir. 
Del mateix disc va recuperar altres 
grans fites com per exemple Eden pri-
son i Oxygen. 
 En l’actuació va visitar sovint, 
amb versions desposseïdes, el reper-
tori de la seva banda més conegu-
da: van sonar Helpless child, de Soun-
dtracks for the blind (1996), el que va 
semblar que seria l’últim disc de 
Swans fins al seu retorn el 2010 amb 
My father will guide me up a rope to the 
sky; i les més llunyanes Love will sa-
ve you, Damn you to hell… Però també 
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va aprofitar per reivindicar temes 
d’Angels Of Light (Destroyer, sota la 
influència de la guerra de l’Iraq) i 
gravats en nom propi (virulent I see 
them all lined up). 
 Durant l’actuació Gira es va mos-
trar afable, almenys mentre la gent 
no parlés: «¡Calleu!», va dir abans de 
llançar-se a My suicide. Però fins i tot 
llavors semblava parlar amb cert 
humor. Cap al final va tenir el detall 
d’informar-nos que Swans vindran 
aviat, «potser d’aquí sis mesos», amb 
un nou disc a sota el braç. H

FERRAN SENDRA

Abordar una nova producció de 
Tosca és sempre un repte de consi-
derables proporcions. És el proble-
ma d’enfrontar-se a un mite del 
repertori de Puccini, al qual han 
donat vida a l’escenari cantants 
de referència que són a la ment de 
tots. Això pesa, i molt, a l’hora de 
valorar els repartiments que recre-
en el triangle de passions d’aquest 
melodrama. I l’estrena de dissab-
te a la nit al Liceu no en va ser una 
excepció.
 Noms com Callas, Tebaldi o Ca-
ballé seguien presents en el record 
però el fet que fos Sondra Radva-

novsky la designada per encarnar 
Floria Tosca aclaria molts dubtes. 
La intensitat dramàtica d’aquesta 
gran soprano lírica va tornar a bri-
llar al Gran Teatre del Liceu després 
de la seva inoblidable actuació com 
a Aida.
  El bellíssim timbre de la seva veu 
carnosa, el control del fiato i el seu 
domini de les dinàmiques va deixar 
la impressió que aquest personat-
ge obté amb ella una altra dimen-
sió. Llargament aclamada després 
de la seva versió de l’ària Vissi d’arte, 
va recollir al final els més entusias-
tes bravos d’una sala entregada. La 
seva va ser una actuació sense fissu-
res, amb impressionants aguts tant 
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en solitari i cantant des de terra sen-
se problemes com en fases com la 
del duo Oh dolci mani.
 El lasciu, pèrfid i inquisidor Baró 
Scarpia va trobar en l’imponent ba-
ríton Ambrogio Maestri el malvat 
ideal. Sinuós, greixós i amo d’un sò-
lid i segur timbre va destacar tam-
bé per la seva poderosa presència es-
cènica. El canari Jorge de León, un 
tenor líric d’aires italians, va supe-
rar amb nota la papereta de substi-
tuir Riccardo Massi. Va ser per a ell 
la seva posada de llarg al Liceu des-
prés de dues aparicions més al te-
atre. Va lluir bons aguts en les du-
es àries estel·lars, Recondita armonia, 
al principi, i la dramàtica E lucevan 

els seus alts i baixos: un bon pri-
mer acte, un segon acte una mi-
ca confús i molt físic i un bon final 
amb Tosca llançant-se al buit ar-
ran de la mort de Cavaradossi. Pe-
rò els protagonistes es van sentir 
còmodes en una Tosca que va satis-
fer les expectatives del públic. H
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FRANCESC CASALS

Una gran Tosca
Sondra Radvanovsky va brodar al Liceu el paper de la protagonista del 
muntatge de Paco Azorín amb uns destacats Ambrogio Maestri i Jorge de León
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le stelle i tot i que pot millorar el fra-
seig, va ser molt aplaudit.
 La direcció musical de Carigna-
ni, salvant algun moment en què 
l’orquestra se sobreposava en ex-
cés als cantants, va ser bona i el fosc 
muntatge entre realista, expressio-
nista i simbolista d’Azorín va tenir 

espectacles DILLUNS
58 10 DE MARÇ DEL 2014


