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Sondra Radvanovsky, una sacerdotessa que desperta entusiasme al seu pas. FOTO: CORYWEAVER - SAN FRANCISCO OPERA

Deixeu-me que, d’entrada, us
faci una recomanació sense fis-
sures. I que, tot seguit, la matisi
amb totes les matisacions que re-
quereix una proposta tan fabulo-
sa des del punt de vistamusical i
vocal com discutible des del punt
de vista escènic. I que alhora afe-
geixi que, si rectificar és de savis,
aquest muntatge ha sabut rec-
tificar a temps alguns dels seus
errors inicials, encara que no hagi
sabut del tot com donar al con-
junt l’empenta teatral requerida.
Però anem a pams.
D’entrada, som davant un d’a-

quells espectacles que ens re-
corden fins a quin punt (i com
passava als vells temps) una diva
és una diva. I fins a quin punt,
quan aquesta diva té talent a do-
jo, pot fer que una representa-
ció operística dominada pel bel
canto en estat pur es converteixi
en quelcom fenomenal més enllà
de les seves limitacions. La diva
en qüestió es diu Sondra Radva-
novsky i pertany a aquellamena
d’animals vocals i escènics com-
parables a aquellaMaria Callas
per a la qual lamateixa Sondra

professa devoció, no tant (o no
solament) per les seves capaci-
tats com a cantant, sinó especial-
ment per la seva revolucionària
força interpretativa i dramàti-
ca. A la Callas, com a actriu, la
va ensinistrar unmestre entre
els mestres, el sempre aristocrà-
tic i sempre innovador Luchino
Visconti. Però la Radvanovsky es
diria en certs moments que es
dirigeix a ella mateixa, teatral-
ment parlant. I és que, teatral-
ment parlant, Kevin Newbury es
mostra com un director molt més
tímid del que la seva joventut po-
dria fer preveure: no n’hi ha prou
de citar ‘Joc de Trons’ o l’home de
vímet dels antics druides al pro-
grama de l’espectacle, si després,
escènicament, ni tens la gosadia
de visualitzar unmón tan extrem
com el que visualitza l’estupenda
sèrie d’HBO ni et mostres capaç
de transmetre tota la brutalitat
d’aquells homes de vímet prepa-
rats per al sacrifici humà i trans-
formats aquí en uns decoratius
braus de vímet.
Newbury, sens dubte, ha rectifi-

cat moltes coses (i això el famés
savi), des que l’espectacle es va
presentar per primera vegada a
l’òpera de San Francisco fa apro-

ximadament cincmesos. Només
cal veure en aquest sentit el molt
qüestionable aspecte barroc que
mostrava llavors Sondra; no en
feu cas, perquè al Liceu Norma
mostra un aspectemolt més adi-
ent per a l’ocasió. D’altra banda,
Newbury construeix unmun-
tatge que va demenys amés:
quan arriba el rotund terç final,
el director extreu del cor –situat
a l’escenari en primera línia, des-
afiant tant l’Imperi romà com el

mateix espectador– una intensi-
tat teatral també unamica des-
aprofitada al llarg de la primera
part de l’espectacle.
I accentua les possibilitats que

li ofereixen els sobtats canvis
d’il·luminació per remarcar els
dos mons (físics, sensuals, ide-
ològics i emocionals) pels quals
es mou la gran sacerdotessa.
Malgrat tot, el seu no deixa de
ser un espectacle potser més
correctament convencional que

veritablement potent, tot i que
mereixedor d’una bona visita. I
en aquest sentit, cal no oblidar la
retransmissió de l’obra en rigo-
rós directe de la qual, el pròxim
17/2, podran gaudir 130 cine-
mes d’arreu el món: alguns d’a-
quests (els Cinesa Diagonal, els
Heron City, els cinemes Girona,
el Principal de Lleida…) us que-
den prou a prop de casa per no
desaprofitar l’ocasió.
Gran Teatre del Liceu.
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


