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Rotunda. A l’ària Vissi d’arte, Sondra Radvanovsky va connectar especialment amb el públic,
que amb els aplaudiments va obligar a aturar un minut la representació

JORDI ROVIRALTA

Barcelona

La prova que no està tot dit pel
que fa a la interpretació de clàs-
sics operístics es va presentar
ahir a la nit diàfana a l’estrena
d’aquesta nova producció deTos-
ca que assumeix el Liceu, amb
tres intèrprets notables –del mi-
llor ara mateix als seus papers
respectius– com són la soprano
Sondra Radvanovsky, al paper
protagonista; el tenor Jorge de
León, que substitueix de mo-
ment Riccardo Massi per malal-
tia al paper del pintor Mario Ca-
varadossi, i aquest baríton de qui
s’ha enamorat el públic liceista,
Ambrogio Maestri, en el del re-
pressor Scarpia. Merescuda ova-
ció es van endur quan va baixar
el teló en un Gran Teatre ple de
gom a gom on no van faltar –que
bé!– representants polítics: l’al-
calde Xavier Trias i el conseller
Ferran Mascarell entre ells, van
esquivar, com la resta del públic,
lesmanifestacions que s’acumula-
ven a la Rambla, a les portes del
teatre: la dels treballadors del Li-
ceu més la contundent marxa de
les dones –el dia 8 de març– al
crit de “Nosaltres parim, nosal-
tres decidim”. Elles passaven i
dins començava aquesta Tosca
tan actual, amb passions que por-
ten a la tortura i el crim: un thri-
ller amb sadisme i violència de
gènere.
Pels qui enyoren temps pas-

sats possiblement aquesta Tosca
els anirà com anell al dit: una po-
sada en escena senzilla, com exi-
geix el guió de la crisi, però idea-
da amb encert per Paco Azorín,
que sap treure el partit just i ne-
cessari dels cantants al terreny
actoral i aconseguir una esceno-
grafia sòlida, evocadora i no espe-
cialment costosa. El secret?Man-
tenir el vestuari tradicional –al
clergat el que és del clergat– i
combinar-lo ambuna actitud cor-
poral contemporània.
El públic del Liceu, que coinci-

deix sovint també a les grades del
festival de Peralada, ja va tenir
ocasió d’escoltar a Radvanovsky i
gaudir de la seva força escènica,
encara que únicament cantant
Verdi: primer com a Aïda i l’any
passat com a Norma, papers que
exigeixen un registremés central

i que són plens de diàlegs en els
quals l’acció s’atura. Escoltar-la
cantant Puccini és una altra cosa:
sense que abandoni la veu una
gran càrrega dramàtica, veiem
una estratega vocal que treballa
aquí amb unamúsicamés passio-
nal i en un registre més elevat.
“És fàcil començar a cridar i arri-
bar al tercer acte sense veu”, co-
mentava la cantant, que sembla
sentir-se còmoda sota la direcció
d’actors d’Azorín.
En el suïcidi final de Tosca,

per exemple, quan desesperada

descobreix que Cavaradossi ha
estat realment afusellat i que
Scarpia la va enganyar en garan-
tir-li que deixaria el seu amant
viu si se n’anava al llit amb ell,
Radvanovsky es permet el gust
de saltar personalment pel simu-
lat precipici, “cosa que no emdei-
xen fer a la producció delMetro-
politan, en què salta una doble”,
assegura. Radvanovsky diu que
posa a Tosca tot el cos i l’ànima,
dues hores i dos quarts molt físi-
ques, en què corre, crida, va per
terra. Per ella el suïcidi de Tosca

és, efectivament, alliberador, un
final feliç. “Ja no té més opcions
–diu–: el seu amor ha mort, i no
vol anar a la presó per haver ma-
tat Scarpia, de manera que salta.
Tampoc no té por d’anar a l’in-
fern, perquè ja no creu en Déu.
D’alguna manera pensa que eli-
minant Scarpia ha deixat un
món millor i també a ella l’espe-
ra un lloc millor”. Així s’expres-
sa la soprano, que, per cert, es
permet alterar el guió amb la con-
nivència d’Azorín i concedir el
plaer sexual a Scarpia una vega-

da li clava la daga mortal. Volies
sexe? Aquí el tens.
“Que es prepari Scarpia si he

tingut un mal dia –feia broma
Radvanovsky–; cantar és per mi
una manera de processar la vida,
de permetre’m tenir emocions i
compartir-les. És un catalitza-
dor, la manera de deixar-ho anar
tot, i això és el que el públic ne-
cessita també. I a més em paguen
per fer-ho! No és meravellós?”.
El Liceu va connectar ahir a la

nit amb Radvanovsky de manera
especial en l’àriaVissi d’arte, al fi-
nal del segon acte, per descomp-
tat, quan Tosca pacta amb Scar-
pia que a canvi del seu cos allibe-
ri el pintor i els concedeixi un sal-
conduit per fugir de Roma. El
seu èxit es basa que és una ària
que irromp enmig del caos i por-
ta calma, un art aquest de crear
tensió per després deixar-la anar
en què Puccini es descobreix una

vegada i una altra com un verita-
ble mestre.
Un altre moment destacable

de la vetllada va arribar amb el
tercer acte: al Castel Sant’Ange-
lo, Cavaradossi, segur que ha arri-
bat el moment de morir, canta E
lucevan le stelle. I el teatre vibra.
I encara més quan arriba Tosca i
tots dos cantenOh dolci mani, se-
gurs que els espera la llibertat.
Deu ser veritat que és temps de

grans títols de repertori amb esce-
nografies essencials. Sense anar
més lluny, una producció tradicio-
nal de Norma va registrar fa poc
sis funcions amb les entrades ex-
haurides amb Radvanovsky de
protagonista al Met, un teatre
també amb dificultats per supe-
rar el 60% d’ocupació en aquesta
crisi. I d’acord amb la resposta
que va tenir el públic liceista ahir,
davant “una òpera perfecta de
principi a fi”, en paraules delmes-
tre Paolo Carignani –molt aplau-
dit per l’exquisida conducció de
l’orquestra–, el desembarcament
del bel canto a la Rambla tot just
ha començat. I si hi ha nens a
l’elenc, els del Cor Infantil Amics
de la Unió de Granollers, el gust
és encara més gran.c

Maricel Chavarría

VUIT MINUTS D’APLAUDIMENTS

Radvanovsky rep
l’ovació del públic
en els vuit minuts
d’aplaudiments

‘TOSCA’ DINS I FORA

La manifestació
del dia de la Dona
omple la Rambla a
l’arribada del públic

El Liceu aplaudeix la fórmula anticrisi de ‘Tosca’: el millor bel canto amb un tarannàmodern

Tothomdiu“I lovePuccini”
ESCENARIS

Cada divendres,
amb La Vanguardia
Amb tota la informació del cinema, teatre, música, locals
de moda, esdeveniments, shopping, esport urbà, rutes i tot
el turisme de cap de setmana.


