
 www.timeout.cat  43   

M
úsica

Clàssica

01. 
ORQUESTRA DEL 
MONTSALVAT
Una nova orquestra per abordar 
amb criteris històrics la música 
del XIX i XX fa el seu bateig de 
foc amb l’Heroica i Egmont de 
Beethoven.  El Born CC. Dv. 14

02. 
IBERCAMERA: PAUL LEWIS
El magnífic pianista britànic fa un 
programa exigent, amb el Clar de 
lluna de Beethoven i els Quadres 
d’una exposició de Mussorgski.  

 Palau de la Música. Dl. 17

03. 
PALAU 100: WERNER GÜRA
La sensibilitat d’una veu 
vellutadament lírica al servei de 
dos referents del lied, Schubert i 
Schumann (amb aquesta joia que 
és Dichterliebe).  

 Palau de la Música. Dilluns 18

04. 
FRANK P. ZIMMERMANN
L’elegància i exquisidesa del 
violinista alemany fan d’ell un 
intèrpret ideal de Mozart. No un, 
sinó dos concerts del salzburgès 
interpretarà amb l’OBC.  

 L’Auditori. De dv. 14 a dg. 16

05. 
COR JOVE DE L’ORFEÓ
De la mà d’Esteve Nabona, viu 
un bon moment. Amb l’ONCA 
col·labora en un programa 100% 
català (Benejam, Brotons, Humet). 

 L’Auditori. De dv. 28 a dg. 2
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Tosca

Desfilada de grans veus en el 
nou muntatge de Tosca, una 
coproducció del Liceu i el 
Maestranza de Sevilla que 
representa el debut com a 
director d’escena en el coliseu 
de la Rambla de l’escenògraf 
Paco Azorín. Té bones idees 
teatrals i aborda la famosa òpera 
de Puccini sense temptacions 
transgressores: juga la carta del 
realisme en el primer acte, que 
és el que millor funciona, però en 
els dos actes següents, alterna 
encerts i desencerts en un 
confús i no ben resolt trànsit del 
realisme al simbolisme. 
Musicalment, el director italià 
Paolo Carignani assegura la 
tensió dramàtica, amb alguns 
excessos dinàmics –la densa 

orquestració pucciniana és 
perillosa per les veus–, i treu bon 
partit d’una orquestra que cada 
dia sona millor.

Puccini cuina en Tosca un plat 
carregat d’ingredients veristes 
–sexe, tortures i mort–, que ho 
exigeix tot als cantants. I el Liceu 
ho serveix amb grans veus. La 

soprano nord-americana Sondra 
Radvanosky és una Tosca 
d’intens lirisme, colors atractius 
i desbordant expressivitat, tan 
temperamental que en la seva 
gran ària, la commovedora Vissi 

d’arte, va tenir problemes en el 
control dels seus potents 
mitjans. Impressionant, en tots 
els sentits, el baríton italià 
Ambrogio Maestri en la seva 
caracterització del baró Scarpia: 
sap donar vida teatral a cada 
gest i cada paraula en un sucós 
retrat de la maldat i la lascívia 
del personatge.

Per indisposició de Riccardo 
Massi, el tenor espanyol Jorge 
de León va interpretar en 
l’estrena el paper de 
Cavaradossi amb una veu 
potent, no sempre ben 
controlada, però manejada amb 
valentia i, en el cas del cèlebre E 
lucevan le stelle, autèntica 
passió. Cal destacar també la 
bona prestació del cor i el sòlid 
equip de comprimaris en una nit 
de bona òpera.

NOTA AL PEU Carignani està 
especialitzat en repertori italià.

Sondra 
Radvanosky 
és una Tosca 
d’intens lirisme i 
colors atractius

Gran Teatre del Liceu  
Fins el 25 de març
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