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Sondra Radvanovsky, en el paper de Tosca, en una escena del primer acte

Tosca

Autors: Giacomo Puccini (1900),
sobre llibret de Luigi Illica i Giu-
seppe Giacosa, sobre el drama La
Tosca, de Victorien Sardou.
Intèrprets: Sondra Radvanovsky
(Floria Tosca); Jorge de León
(Mario Cavaradossi); Ambrogio
Maestri (Barone Scarpia); Valeria-
no Lanchas (Sagristà); Francisco
Vas (Spoletta); Jordi Casanovas
(Sciarrone); ElenaCopons (Pasto-
ret), etcètera. Cor i Orquestra del
Gran Teatre del Liceu. Direcció
orquestral: Paolo Carignani.
Producció: Gran Teatre del Li-
ceu-Teatro de laMaestranza, Se-
villa.
Direcció escènica i escenografia:
Paco Azorín.
Vestuari: Isidre Prunés.
Lloc i data: Gran Teatre del Li-
ceu (8/III/2014))

ROGER ALIER

Malgrat alguns incidents, mani-
festacions i corredisses per la
Rambla, el Liceu va aparèixer ple
de gom a gom per reveure un
dels títols més estimats de tot el
segle XX i d’aquest incipient
XXI. Als modernistes wagneri-
ans, aquest èxit els va agafar de
contrapèl, i en el seu esplèndid lli-
bre sobre el Liceu el crític que
fou de La Vanguardia, Marc-Je-
sús Bertran, escrivia encara el
1930: “L’obra dePuccini –somes-
claus de la veritat!– ha arribat a

quedar de repertori al Liceu (ens
estimariemmés no haver de con-
signar-ho!)”.
Un canvi de darrera hora va

fer que el tenor previst, Riccardo
Massi, hagués de ser substituït
pel del segon equip, Jorge de
León, que va fer així un debut al
Liceu que si al començament va
ser una mica dubitatiu (la seva
Recondita armonia, fortament tre-
pitjada per l’orquestra, no va aca-
bar de convèncer), després es va
posar les botes en un impecable
Vittoria, vittoria! i va fer l’ària fi-
nal i més important, E lucevan le
stelle, amb una línia francament
intensa i ben traçada, que es va
emportar la confirmació definiti-
va del públic. Però no ens enga-
nyem: aquest havia vingut sobre-
tot per sentir Sondra Radva-
novsky, que al principi va xocar
per un cant més violent i menys
matisat que altres il·lustres prede-
cessores seves, però també va
anar entrant en el públic i al seu
segon acte tothomva quedar con-
vençut i en el Vissi d’arte es va
emportar una ovació de gran for-
mat. I per si fos poc, en l’escena
final va cantar impecablement i
es va llençar al buit d’esquena de
manera impressionant.
Last, but not least, cal esmen-

tar l’esplèndid Scarpia cantat pel
baríton Giorgio Maestri. Com
que havia aparegut en L’elisir
d’amore, fa poc temps, fent de
Dulcamara, algunes persones
poc informades pensaven que
era un personatge poc adient per

al paper del malvat policia, però
aviat van quedar desenganyats:
Maestri va fer honor al seu
cognom i va intervenir en el Te
Deum de forma magistral i va ser
un perfecte torturador en el se-
gon acte, amb una mort terrorífi-
ca (com correspon a una òpera
verista). Valeriano Lanchas va es-
tar a l’altura del seu prestigi com
a Sagristà (la producció insinua-
va connexions directes amb la po-
licia fent-lo sortir a l’escena de
les tortures del pintor, com a tes-
timoni); Francisco Vas va cantar
un Spoletta impecable, potser un

punt massa elegant i tot, i Jordi
Casanovas el va secundar bé com
a Sciarrone.
La producció de Paco Azorín

va anar pel camí d’un realisme de-
corativista (massa pètals de rosa,
fins i tot) que anava traient coses
més insòlites com la gàbia de les
tortures a la vista del públic, el pe-
tó final de la Tosca al policia di-
funt i, sobretot, la elaborada cons-
trucció d’escales i ponts pel dar-
rer acte, que més aviat feia nosa.
Es va pretendre un detallisme
narratiu explicant-nos hora per
hora la matinada romana del dia

de l’execució. Però en conjunt no
mereixia la desaprovació d’un pú-
blic que en altres ocasions s’ha
empassat coses molt pitjors. Les
llums no van ser gaire convin-
cents. Paolo Carignani va empè-
nyer massa fort l’orquestra en el
primer acte: és cert que es tracta
d’una obra verista, i per tant de
tensions i força, però cal cuidar
unamica més els cantants. El cor
va estar esplèndid en el Te Deum
i si no fos per les trompes amb ini-
ciatives pròpies, en començar el
segon acte, podríem lloar també
l’orquestra.c
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