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‘Tosca’  
Festival Castell de Peralada 

25/7/2021

N 
it històrica al Festival Castell de 
Peralada. Històrica, però no 
exclusiva, ja que la proesa que 
els dos protagonistes repetissin 
les seves respectives àries 

 –una cosa inèdita en l’esdeveniment empor-
danès– ja s’havia produït al Teatro Real de Ma-
drid la setmana passada, pels mateixos intèr-
prets i a la mateixa òpera. Tot va passar en la 
Tosca que es va oferir, en versió de concert, diu-
menge a la nit en el certamen musical empor-
danès comptant amb el protagonisme de la so-
prano Sondra Radvanovsky i el tenor Jonas 
Kaufmann, acompanyats dels seguidors del 
coliseu líric madrileny. 

Sota la batuta brillant, sàvia, teatral i genero-
sa de Nicola Luisotti, còmplice dels dos divos 
també al Real, Radvanovsky va repetir a petició 
del públic el famós Vissi d’arte després d’oferir-
ne una versió absolutament impressionant. Al 
contrari, Kaufmann no es va fer pregar gaire en 
una nit en què no va estar a l’altura de les seves 
habituals prestacions. 

Si la soprano nord-americana va oferir una 
prestació inoblidable en totes les seves interven-
cions, dominant el personatge en la seva totalitat 
i fins i tot en els seus més mínims detalls –inclo-
ent-hi les seves cada vegada més habituals ex-
pressions exacerbades, com uns parlati que re-
sulten una mica exagerats–, el tenor va comen-
çar la seva actuació amb la zona mitjana resseca, 
grisa, entubada i d’escassa projecció, una veu que 
només acoloria i brillava –¡i com!– en uns por-
tentosos aguts que el cantant alemany no va 
dubtar a allargar fins al límit a la recerca de 
l’aplaudiment. Kaufmann es va recuperar de for-
ma miraculosa en el segon acte per finalitzar amb 
un tercer rodó. Va ser llavors quan va impactar els 

seus incondicionals amb un E lucevan le stelle por-
tat molt al seu terreny, amb falsets i planíssims 
d’aquests que sedueixen. 

Però no van ser ells els únics a fascinar el pú-
blic, ja que també es va imposar el fabulós Scarpia 
d’un Carlos Álvarez perfecte en el fraseig, en la 
intensitat i en el dramatisme. A un gran nivell es 
van moure uns comprimaris de luxe, entre els 
quals van destacar uns sobrats Gerardo Bullón 
(Angelotti) i Mikeldi Atxalandabaso (Spoletta). 

L’excel·lent Simfònica de Madrid hi va aportar 
un so d’absoluta qualitat, amb uns solistes virtu-
osos que Luisotti va amalgamar amb perícia –

més encara tenint en compte l’amplitud sonora 
de l’orquestra pucciniana col·locada a l’escenari, 
al mateix nivell que els cantants–, igual com al 
Cor Intermezzo, de veus extraordinàries i preci-
ses. Sens dubte va ajudar a aquest resultat el ro-
datge que van imposar les 16 funcions prèvies 
ofertes a Madrid, completant una Tosca de molts 
quirats malgrat tractar-se d’una òpera tan tea-
tral que en concert resulta inversemblant. Mal-
grat que es va oferir una mínima dramatització, 
s’havia de posar bona voluntat per no riure amb 
alguns moviments fallits que van provocar més 
d’un somriure, i en ple drama. n

Sondra Radvanovsky i Carlos Álvarez, a Peralada.
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‘La gavina’  
Sala Villarroel. Festival Grec 

À 
lex Rigola s’ha especialitzat en 
destil·lats teatrals. L’últim és 
la seva tercera immersió, amb 
La gavina, en una peça del geni 
rus Anton Txékhov. Després 

d’Ivanov i L’oncle Vània, el muntatge ha arri-
bat a batzegades a la Villarroel –dins del pro-
grama del Grec– a causa de la pandèmia, i 
també amb diversos canvis de repartiment. 
De nou, el reconegut director juga a trencar la 
frontera entre actor i personatge amb el re-
curs, per exemple, que els intèrprets mantin-
guin el seu nom en escena. Rigola vol així des-
posseir el teatre de tot artifici. Ho considera 
necessari a la recerca d’una veritat escènica 
que fugi de les «emocions falsejades», com es 
diu a la peça. La proposta, a més, limita l’es-
cenografia a mínims.  

Els que han d’acceptar el joc que proposa 
Rigola són, en primer lloc, els actors. Han de 
ser ells mateixos interpretant un rol. Ningú 
diu que resulti fàcil. La pirueta a La gavina fa 
un pas més perquè l’autoreferencial té un 
enorme pes en la dramatúrgia. Recordem que 
a la peça de Txékhov es reuneixen personat-
ges vinculats al món teatral i artístic: una jove 
actriu (Irina), un altre jove autor experimen-
tal (Treplev), una actriu madura (Irina) i un li-
terat famós (Trigorin). Tots entrecreuen les 
seves posicions respecte a la creació, sense 
deixar de banda les seves emocions: amors no 
correspostos, la por de la soledat, de la vellesa 
o del fracàs. Aquest univers, en definitiva, en 
el qual Txékhov resulta sempre magistral. 

D’aquí parteix Rigola, però no per fer-ne 
una versió, sinó per plantejar un joc amb els 
personatges i les paraules de La gavina de fons. 

Comença el sempre brillant Xavi Sáez, però 
després el seguiran la resta del repartiment: 
Chantal Aimée, Eudald Font, Melisa Salvati-
erra, Roser Vilajosana i el mateix Rigola. Par-
len de les seves vivències particulars, teatrals 
sobretot, però també d’altres de més perso-
nals. L’aposta del director arriba al punt que 
ell s’ha incorporat a l’obra en un paper que, en 
la primera versió del muntatge, va exercir Pau 
Miró. És el pas de rosca definitiu al rotund 
plantejament de l’exdirector del Lliure. 

El joc transcorre de forma entretinguda tot 

i que amb la progressiva sensació que és apte 
sobretot per a un espectador molt teatral. 
Succeeix així per l’elecció del camí autorefe-
rencial, que pot arribar a resultar una cosa fa-
tigosa si no s’està ficat al món. També és ideal 
per a qui disfruti en la recerca d’aquests pas-
satges i paraules de l’obra directament txe -
khovians. El que també queda amb La gavina 
és la percepció que Rigola està portant al límit 
la via de les seves últimes creacions, amb 
aquestes posades en escena i aquest treball 
actoral d’irreductible essencialitat. n

Melisa Salvatierra i Eudald Font, en un moment de la representació de ‘La gavina’.
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Rigola i  
les emocions 

falsejades
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