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TEMPORADA ARTÍSTICA

Mecenes

El futur comença en el present. 
Avancem junts.
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Participant en el programa, a més, 
podràs beneficiar-te d’avantatges 
exclusius per viure l’activitat del 
Liceu d’una manera única i propera. 

Fes-te  Fes-te  
BenefactorBenefactor
Comparteix el teu 
compromís amb la 
cultura i el Liceu.

DEPARTAMENT DE PATROCINI,  
MECENATGE I ESDEVENIMENTS

mecenes@liceubarcelona.cat 
93 485 86 31

El programa de Benefactors és una 
iniciativa adreçada a tots els que 
estimeu el Liceu i l’òpera, i que,  
amb la vostra aportació filantròpica,  
feu realitat els objectius del Liceu i  
les seves temporades artístiques.  

Construïm el 
Liceu del futur!

SER BENEFACTOR ÉS... 

• Promoure i contribuir a un projecte  
  cultural de referència.
• Compartir la passió per la cultura.
• Ser protagonista del projecte del Liceu.
• Formar part de la força del Liceu.
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Tosca
GIACOMO PUCCINI 

Acte I: 45 min / Entreacte: 30 min / Acte II: 45 min / Acte III: 28 min 
Durada aproximada: 2 h 35 min

Melodramma en tres actes   
Llibret de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa  

Gener 2023 Torn

4  19 h B

5  18 h 

7  19 h C

8  17 h T

10  19 h G

11  19 h PE

12  19 h PC

13  19 h F

14  19 h PD

16  19 h D

17  19 h A

18  19 h P

19*  19 h H

20  19 h E

21  19 h PB

(*): Amb audiodescripció

14 de gener de 1900: estrena absoluta al Teatro Costanzi de Roma     
30 de març de 1902: estrena a Barcelona al Gran Teatre del Liceu  
28 de juny de 2019: darrera representació al Liceu 

Total de representacions al Liceu: 191

Under35
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Fitxa artística

Direcció d'escena
Rafael R. Villalobos 

Escenografia
Emanuele Sinisi    

Vestuari
Rafael R. Villalobos    

Il·luminació
Felipe Ramos

Pintures
Santiago Ydáñez    

Assistència a la direcció d’escena
Luis Tausía

Assistència a la direcció musical
Oleguer Aymamí

Mestres assistents musicals
Véronique Werklé, Astrid Steinschaden, 
Anna Crexells, David-Huy Nguyen-Phung, 
Jaume Tribó 
  

Coproducció
Théâtre Royal de la Monnaie, Gran Teatre 
del Liceu, Teatro de la Maestranza y Salas 
del Arenal i Opéra Orchestre National 
Montpellier 

Cor del Gran Teatre del Liceu   
Pablo Assante, director   

Orquestra Simfònica del Gran Teatre  
del Liceu   
Director:  
Henrik Nánási 4, 7, 10, 13, 16, 19 i 21 de gener
Giacomo Sagripanti 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18  
i 20 de gener 

Amb el suport de:
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Repartiment 

Floria Tosca
Maria Agresta 4, 7, 10, 13, 16, 19 i 21 de gener   
Emily Magee 5, 8, 11, 14 i 18 de gener  
Monica Zanettin 12 de gener                    
Sondra Radvanovsky 17 i 20 de gener   

   
Mario Cavaradossi
Michael Fabiano 4, 7, 11, 13, 16 i 19 de gener
Vittorio Grigolo  10, 14, 17 i 20 de gener
Antonio Corianò 5, 8, 12, 18 i 21 de gener  

 
Baró Scarpia
Željko Lučić 4, 7, 10, 13, 16, 17, 19 i 20 de gener  
George Gagnidze 5, 8, 11, 12, 14, 18 i 21 de gener  

     
Cesare Angelotti 
Felipe Bou  

Sagristà 
Jonathan Lemalu  

Spoletta
Moisés Marín  

Sciarrone 
Manel Esteve  

Carceller 
Milan Perišić  

Pastor 
Hugo Bolívar   

Figurants

Pier Paolo Pasolini
Germán Parreño  

Pier Paolino Pasolini  
Marc Machín   
Leandro Barbaroux

Alessandro
Sébastien Bellegy

Matteo 
Daniel Masalles

Tommaso
Robin Manogil 

Sargent
César Martínez

Jutgessa
Silvia Kamats

Escribà
Carla Pizarro 
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It is terrible to survive
as consciousness

buried in the dark earth.

You who do not remember
passage from the other world

I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns

to find a voice:
 

from the center of my life came
a great fountain, deep blue
shadows on azure seawater.

The Wild Iris

Louise Glück ha fet una selecció dels seus poemes  
i versos per a tots els materials de la temporada 2022/23.

 
Louise Glück
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“Quan escric una 
òpera, busco per 
damunt de tot 
la sinceritat, ser 
vertader. I donar, 
amb totes les meves 
forces i per tots els 
mitjans, el sentit de 
la vida.”

Giacomo Puccini
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Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu és l'orquestra més antiga de l'Estat espanyol. 
Durant gairebé 170 anys d'història, l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu ha estat dirigida per les 
més grans batutes, d'Arturo Toscanini a Erich Kleiber, d'Otto Klemperer a Hans Knapperstsbusch, 
de Bruno Walter a Fritz Reiner, Richard Strauss, Alexander Glazunov, Ottorino Respighi, Pietro Mas-
cagni, Igor Stravinsky, Manuel de Falla o Eduard Toldrà, fins a arribar als nostres dies amb Riccardo 
Muti o Kirill Petrenko. 

Ha estat la protagonista de les estrenes del gran repertori operístic a la península ibèrica del bar-
roc als nostres dies i al llarg de la seva història ha dedicat també una especial atenció a la creació 
lírica catalana. Va fer el seu debut el 1847 amb un concert simfònic dirigit per Marià Obiols, essent 
la primera òpera Anna Bolena, de Donizetti. Des de llavors ha actuat de forma continuada durant 
totes les temporades del Teatre. Internacionalment cal destacar el Concert per la Pau i els Drets 
Humans, organitzat per la Fundació Onuart, retransmès des de la seu de les Nacions Unides a 
Ginebra el passat 9 de desembre del 2017. 

Després de la reconstrucció de 1999 han estat directors titulars Bertrand de Billy (1999-2004), Se-
bastian Weigle (2004–2008), Michael Boder (2008–2012) i, des de setembre del 2012, Josep Pons. 

L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
amb el seu director titular, Josep Pons. 
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   Concertino   Solista   Aj.Solista   C. Associat

Intèrprets
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Aleksandra Ivanovski
Sergey Maiboroda
Oleg Shport
Oksana Solovieva
Raul Suárez
Renata Tanellari
Yana Tsanova
Asier Merino

Violí II 
   Joan Andreu Bella
   Emilie Langlais
   Rodica Monica Harda

Mercè Brotons
Andrea Ceruti
Charles Courant
Piotr Jeczmyk
Kalina Macuta
Mihai Morna
Alexandre Polonski
Sergi Puente
Annick Puig

Viola
   Albert Coronado
   Josep Bracero

Claire Bobij
Bettina Brandkamp
Salomé Osca
Frank Tollini
Marie Vanier
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   Andrea Amador

Esther Clara Braun
Paula Lavarías
Lourdes Kleykens
Manuel Stacey
Matthias Weinmann

Contrabaix
   Joaquín Arrabal
   Javier Serrano

Sávio De La Corte
Francesc Lozano
Yamila Pedrosa 

Flauta
   Aleksandra Miletic

      Nieves Aliaño
   Sandra Luisa Batista

Oboè
   Cesar Altur

Raúl Pérez
   Emili Pascual 

Clarinet
   Juanjo Mercadal

Cristina Martín
   Giulio Piazzoli

Fagot 
   Guillermo Salcedo

M. José Rielo
   Dani Ortuño

Trompa
   Carles Chordà S.

Pablo Cadenas
Marc Garcia
Stef van Herten

Trompeta
   Adrián Martínez

David Alcaraz
Javi Cantos

Trombó
   Juan González

David Morales
   Luis Bellver

Viola
   Fulgencio Sandoval

Flauta
   Albert Mora

Percussió
Sabela Castro
Miquel Vich

Arpa
Aida Aragoneses

Orgue
Joan Seguí

Tuba
   José Miguel Bernabeu

Timpani
   Manuel Martínez

Percussió
   Artur Sala

José Luis Carreres

Arpa
Tiziana Tagliani

Celesta
Jordi Torrent
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Cor del Gran Teatre del Liceu

El Cor del Gran Teatre del Liceu neix juntament amb el teatre el 1847 i protagonitza des d’ales-
hores les estrenes a l'estat espanyol de la pràctica totalitat del repertori operístic, del barroc als 
nostres dies. Al llarg d’aquests gairebé 170 anys, el Cor del GTL ha estat dirigit per les més grans 
batutes, d’Arturo Toscanini a Erich Kleiber, d’Otto Klemperer a Hans Knapperstsbusch, de Bruno 
Walter a Fritz Reiner, Richard Strauss, Alexander Glazunov, Ottorino Respighi, Pietro Mascagni, 
Igor Stravinsky, Manuel de Falla o Eduard Toldrà, fins a arribar als nostres dies amb Riccardo Muti 
o Kirill Petrenko, i per els més grans directors d’escena. 

El Cor del GTL s’ha caracteritzat històricament per una vocalitat molt adequada per a l'òpera 
italiana, consolidant un estil de cant de la mà del gran mestre italià Romano Gandolfi assistit pel 
mestre Vittorio Sicuri, que en fou el director titular al llarg d’onze anys i que creà una escola que 
ha tingut continuïtat amb José Luis Basso i Conxita Garcia i actualment amb Pablo Assante. També 
han estat directors titulars del Cor Peter Burian, Andrés Máspero i William Spaulding. 

El Cor del Gran Teatre del Liceu
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Intèrprets 

Sopranos I
Margarida Buendia
Mercedes Darder
Maria Genís
Oihane Gonzalez
Olatz Gorrotxategi
Carmen Jimenez
Glòria López
Raquel Lucena
Monica Luezas
Raquel Momblant
Eun Kyung Park
Natalia Perelló
Alexandra Zabala

Sopranos II
Mariel Fontes
Aina Martín
Mª Àngels Padró
Sara Sarroca
Elisabeth Vilaplana
Helena Zaborowska

Mezzo-sopranos
Elisabeth Gillming
Gema Hernandez
Marta Polo
Cristina Tena
Yuliia Safonova
Guisela Zannerini

Contralts
Mariel Aguilar
Sandra Codina
Yordanka Leon
Elizabeth Maldonado
Ingrid Venter

Tenors I
José Luis Casanova
Xavier Martínez
Daniel Muñoz
Joan Prados
Llorenç Valero
Nauzet Valeron

Tenors II
Graham Lister
Sung Min Kang
José Antº Medina
Carles Cremades

Barítons
Gabriel Diap
Lucas Groppo
Plamen Papazikov
Miquel Rosales

Baixos
Pau Bordas
Miguel Ángel Currás
Dimitar Darlev
Ignasi Gomar
Ivo Mischev
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“Muori, dannato, 
muori… muori… 
muori!” 
“È morto, or gli 
perdono.”

Acte II, Tosca

Floria Tosca  
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AMB
  EL
    TELÓ 
ABAIXAT
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Compositor

23

Nascut a Lucca (Toscana) i mort a Brussel·les, 
Giacomo Puccini (1858-1924) va ser el compositor 
més rellevant de la coneguda com a Giovane Scuola 
italiana, tot i que la denominació de Verisme escau 
molt més a una generació integrada també per 
Mascagni, Leoncavallo, Giordano o Cilèa, entre 
d’altres. Una generació que tindria el seu equivalent 
literari en el realisme i naturalisme de Balzac, Zola, 
Murger o, fins i tot, Dostoievski.

Amatents a la recerca de l’expressivitat i de l’emoció 
per damunt de l’artifici o dels impulsos romàntics, 
els veristes van ocupar bona part de l’escena teatral 
italiana durant més de quaranta anys, marcant el 
punt final de la gran tradició i hegemonia operística 
italiana.

Procedent d’una família de músics, Puccini va 
obtenir èxits –i algun fracàs– dins i fora d’Itàlia, amb 
una fama que el va dur fins i tot a estrenar òperes 
als Estats Units. Autor de dotze òperes, va esdevenir 
el mestre del melodrama musical en partitures 
de qualitat i vigència inqüestionables, com ara La 
bohème, Tosca, Madama Butterfly o la pòstuma 
Turandot. Especialment procliu a la caracterització 
matisada de personatges femenins –protagonistes 
indiscutibles de les seves òperes–, Puccini va ser 
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igualment un mestre en la «pintura» de contextos 
espacials i emocionals, gràcies a la seva imaginació 
en el terreny de la melodia i en la seva erudició en 
l’harmonia.

Bon amant de l’hedonisme i de la vida cosmopolita, 
el músic italià manté un justificat lloc d’honor en 
la història de l’espectacle operístic del tombant de 
segle i és un dels noms indispensables del gènere.
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L’òpera, amb llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, 
es basa en una obra teatral de Victorien Sardou 
estrenada a París el 1887, La Tosca, escrita per al 
lluïment de la gran actriu francesa Sarah Bernhardt. 
Amb gran capacitat de concisió i de síntesi, Illica 
i Giacosa van reduir a tres els cinc actes de la 
peça original, així com molts dels personatges del 
drama de Sardou. D’aquesta manera van focalitzar 
l’atenció en el trio protagonista format per Tosca, 
Cavaradossi i Scarpia.

A banda de la trama amorosa, Tosca és sobretot 
una obra sobre la maldat –amb l’emblemàtic Baró 
Scarpia– i sobre l’odi destructor. I posa en primer 
terme la figura de Floria Tosca (una cantant d’òpera) 
cabdal per entendre la galeria de personatges 
femenins sorgits de la sempre eficaç ploma de 
Giacomo Puccini, aquí en un dels seus treballs més 
reeixits. No en va és una de les seves obres més 
representades arreu, des de l’estrena.

Llibret i llibretista
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2. 
Antonio Corianò

Em
ily M

agee
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Estrena

27

Tosca es va estrenar a la ciutat en què s’ambienta el 
drama original de Sardou i l’òpera de Puccini: Roma. 
Amb magistral unitat d’acció, lloc i temps, l’òpera 
pucciniana transcorre en tres espais perfectament 
identificats: el primer acte a l’església de 
Sant’Andrea della Valle (al matí), el segon al Palazzo 
Farnese (vespre) i el tercer al Castell de Sant’Angelo 
(matinada del dia següent). El 14 de gener de 1900 
el Teatro Costanzi de la capital italiana va acollir 
amb èxit l’estrena de l’obra, que havia despertat no 
poques expectatives. 

La soprano Hariclea Darclée, el tenor Emilio De 
Marchi i el baríton Eugenio Giraldoni van ser els 
primers intèrprets dels rols de Tosca, Cavaradossi i 
Scarpia, respectivament, sota la direcció musical de 
Leopoldo Mugnone després que Arturo Toscanini, 
que tenia obligacions contractuals a La Scala de Milà, 
hagués declinat dirigir aquella estrena. Tampoc no va 
ser possible, tot i una primera temptativa, comptar 
amb el tenor Enrico Caruso per al rol de Cavaradossi. 
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Estrena al Liceu
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L’òpera de Puccini va arribar al Liceu el 30 de març 
de 1902. El 2 d’abril, Marc Jesús Bertan signava 
a La Vanguardia la crítica de l’espectacle. Les 
«perles» que dedica a Puccini no tenen pèrdua: 
«La última obra del habilidoso compositor 
Giacomo Puccini nos ha producido la impresión 
de que, no fue engendrada por la lectura y el 
estudio del drama de V. Sardou, sino concebida 
con el afán de hacer dinero, explotando moldes 
rancios y yendo trabajosamente á buscar á la 
obra literaria como un pretexto [...]. Es inútil 
andar dando vueltas alrededor de un molde de 
flan, por ver si llegaremos á creerle lleno, cuando 
hemos comenzado viendo que estaba vacío, 
completamente vacío. La reposteria musical 
podrá hacer azucaradas combinaciones, que si no 
alimentan, entretienen el paladar con apariencias 
de un sabor momentáneo. Pero no llegará nunca 
á producir la intensidad de vibración, solamente 
lograda por el arte serio, por el arte sincero». Hi 
sobren els comentaris.
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Tosca

Director artístic del Gran Teatre del Liceu
Víctor Garcia de Gomar
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Milà. Teatro Filodrammatici.  
Febrer del 1889.

Puccini va poder veure Sarah Bern-
hardt interpretant de manera colos-
sal l’obra teatral La Tosca de Victo-
rien Sardou. El treball de la cèlebre 
actriu francesa va conquerir el com-
positor. Tot i no comprendre el fran-
cès (idioma en què es va interpretar 
al teatre de Milà), va quedar fascinat 
pel personatge de Floria Tosca i va 
decidir tornar a veure l’obra a Torí al 
mes de març del mateix any. Serà al 

maig següent quan Puccini manifes-
ta el seu interès al seu editor, Giulio 
Ricordi, d’escriure una òpera a partir 
del mateix tema. Així comença la his-
tòria d’un dels títols més estimats del 
repertori, plens de violència, gelosia, 
passió i tragèdia (ingredients con-
substancials al gènere).

A partir del text de Sardou, Luigi 
Illica i Giuseppe Giacosa (autors dels 
llibrets d’altres òperes de Puccini 
com La bohème i Madama Butterfly) 
proposen un llibret sobre el qual el 
compositor treballarà incansable-

“De la terra soc 
hoste inexpert”
Joan Vinyoli
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ment. En ordre cronològic, immedi-
atament després de Manon Lescaut 
(1893) i La bohème (1896), Puccini 
ens regala aquest títol, resolt amb uns 
recursos musicals plens d’originalitat: 
un huracà expressionista on pinta 
psicològicament els personatges i els 
dota de molts matisos i colors.

Entre el lirisme i el naturalisme, 
Tosca és un intens drama en perpe-
tuum mobile, en desenvolupament 
continu fins al tràgic finale. Estrena-
da al Teatro Costanzi de Roma el 14 
de gener del 1900 (i el 30 de març del 
1902 al Gran Teatre del Liceu), Tosca 
retrata com pesen les sospites d’una 
prima donna sobre el destí del seu 
amant. Una heroïna immortal que és 
femme fatale de fin de siècle, però 
també estereotip de la dona moderna 
compromesa que s’enfronta a Scar-
pia, un cap de policia punitiu i sàdic, 
però amb una debilitat obsessiva: la 
diva. Els acords demoníacs que obren 
l’òpera seran el leitmotiv dels inter-
canvis violents del segon acte.

Ambientada a la Roma de Pius VI, 
entrellaça amor, tortura i mort amb 
el context polític de l’època, entre 
la restauració papal de finals del 
segle xviii, les notícies contrastants 
de la batalla de Marengo i la por de 
l’expansió napoleònica. La partitu-
ra va captar l’atenció del públic de 
tal manera que, a tot Europa, en els 
dos anys següents a l’estrena, es van 
registrar 43 noves produccions de 
Tosca, i el tenor Enrico Caruso ja en-

registrava les pàgines més cèlebres en 
els primers discs (sobretot “E lucevan 
le stelle”). Malgrat l’excel·lent recep-
ció que va tenir, Tosca no va acabar de 
captivar certs sectors de la crítica, que 
durant molts anys van acusar Puccini 
d’haver cedit a la temptació del “traç 
gruixut”. Les passions extremes tradu-
ïdes en violència explícita l’acostaven a 
l’horror naturalista.

Tosca és una història que, en el 
fons, parla de la intolerància religiosa, 
la hipocresia dissimulada per la fe i 
el poder polític exercit per la força 
bruta. Ho fa des d’una maquinària 
d’inusual vigor dramàtic, meravello-
sament servida per una partitura que 
la secunda amb gestos en molts sen-
tits disruptius.

Una implacable unitat de temps, 
espai i acció caracteritza Tosca. La 
història concentra les poc més de 
setze hores que es projecten des de 
l’Àngelus, declamat pel sagristà poc 
després del començament, fins a la 
“quarta hora”, que Scarpia assenyala 
per a la darrera trobada entre Tosca 
i el seu amant. La (re)interpretació 
realista del tema històric va obrir 
noves possibilitats d’invenció en el 
pla musical per a Puccini. En aquesta 
concentració de temps, espai i acció, 
la seva música teixeix una complexa 
xarxa d’efectes i sistema de motius 
recurrents. Per sobre les àries de de-
licat melodisme, com ara “Recondita 
armonia”, “Vissi d’arte” i “E lucevan 
le stelle”, Puccini, sense ser-ne cons-
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cient del tot, amb la seva Tosca, crea 
el model d’òpera verista i la base del 
que serà després l’òpera moderna 
(concentrada, forta i molt expressi-
va), i que prefigurarà títols com ara 
Salome, Elektra o Wozzeck.

Floria i Mario formen una parella 
que encarna la llibertat i l’idealisme, 
però que, alhora, està condemnada 
per la gelosia i l’opressió de la religió 
i la política.

Els mecanismes del drama i una 
profunditat psicològica, subratllada 
per una música radiant i expansiva 
que desborda imaginació i sensuali-
tat, la converteixen en una de les ci-
meres del repertori. Sinceritat religi-
osa i voluptuositat són les dues cares 
del mateix personatge: Tosca, el pa-
per protagonista aquí presentat per 
Maria Agresta, Emily Magee, Monica 
Zanettin i Sondra Radvanovsky. Sens 
dubte, representa un dels reptes més 
difícils als quals es pot enfrontar una 
soprano dramàtica. Al llarg de l’òpe-
ra, Floria, en el desplegament del rol, 
haurà d’alliberar una enorme quan-
titat d’energia mental i física. Amb 
la pressió de ser comparada amb les 
més grans intèrprets de la història, el 
rol exigeix una gran capacitat actoral 
i resistència contra el cansament, a 
més d’una tècnica espectacular per 
defensar-lo. Michael Fabiano, Vittorio 
Grigolo i Antonio Corianò (Cavara-
dossi), i Željko Lučić i George Gagni-
dze (Scarpia) completen aquest trio 
d’asos (amb destí tràgic) en aquest 

thriller d’odi i passió a la Roma ocu-
pada per Napoleó, on els personatges 
protagonistes perden la vida.

En la seva idea escènica, Rafael 
Villalobos s’ha centrat en la dimensió 
política de l’òpera: Scarpia és el cap 
de la policia del Vaticà a la Roma del 
1800. En la seva relació amb Tosca, 
Scarpia és un depravat que cerca la 
submissió sexual de Floria, mentre 
que, davant del seu amant (Mario Ca-
varadossi), es mostra com a implaca-
ble repressor i torturador. Enfrontats 
per visions antagòniques, Cavarados-
si és fill de la Revolució Francesa, un 
liberal que lluita per la caiguda de la 
tirania, mentre que Scarpia és un ten-
tacle del poder absolut que controla 
la població mitjançant el terror.

Amb molta intel·ligència, Villalobos 
connecta Cavaradossi amb el director 
de cinema i escriptor Pier Paolo Paso-
lini també artista romà, que va viure 
cercat i amenaçat pel feixisme, i que 
va acabar sent assassinat l’any 1975. 
El mateix Pasolini és representat, 
en aquesta producció, amb aquesta 
elaboració per capes i textures que 
proposa Villalobos. Pasolini és, avant 
la lettre, l’anunci del destí que corre-
rà el mateix Cavaradossi. En algunes 
ocasions fa referència a la pel·lícula 
pòstuma Salò o le 120 giornate di So-
doma (Saló o els 120 dies de Gomor-
ra); per exemple, al segon acte, queda 
retratada la humiliació sexual de 
joves nus que reposen després d’una 
cruel orgia.
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Una altra capa que Villalobos super-
posa és l’excitant univers del pintor 
italià del barroc Michelangelo Merisi 
da Caravaggio. Al segon acte, Tos-
ca s’empodera i venç les seves pors 
quan culmina una venjança que acaba 
amb la pressió de Scarpia. De la ma-
nera més sagnant, Tosca l’assassina 
i, alhora, es mostra la versió que el 
pintor de Jaén Santiago Ydáñez ha 
recreat de la Judit i Holofernes de 
Caravaggio. Inspirada en l’Antic Tes-
tament, és una escena de gran vio-
lència. Aquí és on apareix el “bacio 
di Tosca”, el petó en plena eferves-
cència quan acaba d’assestar la pu-
nyalada mortal a Scarpia és un petó 
de justícia. Del mateix Ydáñez també 
apareixen a la producció pintures de 
la Magdalena i d’un gos alterat.

Caravaggio i Pasolini: dues perso-
nalitats de gran força simbòlica que 
accentuen l’artista silenciat pel poder 
(Mario Cavaradossi), la dona violen-
tada que fa justícia pel seu compte 

(Floria Tosca) i el malvat que rep 
escarment després de tant de dolor 
infligit (Scarpia).

Amb la mort dels tres protagonis-
tes, podem assegurar que la mort hi 
és present, a Tosca, com en poques 
òperes. No hi ha cap altre gènere que 
exalti d’una manera tan intensa el 
principi destructor de la vida i l’amor. 
Ja des de L’Orfeo de Monteverdi, que 
gira al voltant de la mort i la baixa-
da als inferns al rescat d’Euridice, la 
mort és present en l’òpera, ja sigui 
per la impossibilitat de consumar un 
amor, per un afany de venjança o per 
una ambició desmesurada que mereix 
un càstig. L’òpera és l’art de les emo-
cions i Tosca és el resultat del seu 
temps per seva crueltat, pel punt san-
guinari i per ser més excessiva que els 
títols que la precedeixen.

En un moment de dubte i fragilitat, 
Scarpia crida: “Tosca, mi fai dimenti-
care Iddio!”. Qui no ha oblidat qui és 
en algun moment?
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“Torno a te, come torna 
un emigrato al suo paese e lo riscopre: 
ho fatto fortuna (nell’intelletto) 
e sono felice, proprio 
com’ero un tempo, destituito di norma. 
Una nera rabbia di poesia nel petto. 
Una pazza vecchiaia di giovinetto. 
Una volta la tua gioia era confusa 
con il terrore, è vero, e ora 
quasi con altra gioia, 
livida, arida: la mia passione delusa. 
Mi fai ora davvero paura, 
perché mi sei davvero vicina, inclusa 
nel mio stato di rabbia, di oscura 
fame, di ansia quasi di nuova creatura.”

Frammento alla morte, (La religione del mio tempo, 1961)
Piero Paolo Pasolini,

35
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Rafael R. Villalobos
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‘horror’), excepte en I Timoteu 2:10, en 
el qual Pau es refereix a les γυναιξὶν 
ἐπαγγελλομέναις  θεοσέβειαν 
(‘dones que professen el temor de 
Déu’) amb la paraula θεοσέβεια (the-
osébeia), traduïda pel diccionari de 
Henry George Liddell i Robert Scott 
A Greek-English Lexicon com el “ser-
vei o temor de Déu”. Des d’un prisma 
catòlic, el temor de Déu no hauria de 
ser entès com una por irrefrenable a la 
ira de Déu, sinó com una por filial a la 
possibilitat d’ofendre un pare, l’honra 
del qual recull un dels deu manaments, 
que tanta influència tenen tant en el ju-
daisme com en pràcticament totes les 
branques del cristianisme. Això no obs-
tant, la divisió política que s’estableix 
entre el catolicisme com a creença i el 
Vaticà com a estat independent —al seu 

“E avanti a Lui tremava tutta Roma”

La por és una eina política. Els gover-
nants ens regeixen sota el jou de la por: 
no tenir pa, no tenir sostre, no tenir 
cobertura mèdica. Així doncs, si bé en 
psicologia s’entén la por com una de les 
sis emocions primàries i un mecanisme 
adaptatiu que ens protegeix de l’entorn, 
fomentar-ne determinades faccions 
suposa una poderosa arma de mani-
pulació social. D’entre totes les pors, 
en sobresurt una que ha planat sobre 
la moral europea subjecta a la voluntat 
vaticana i els seus interessos polítics: el 
temor de Déu.
Però què és, des d’un punt de vista es-
colàstic, el temor de Déu? En el Nou 
Testament, el temor de Déu es descriu 
amb el mot grec φόβος (fóbos, ‘por’, 
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“I may be an  
unbeliever, but I 
am an unbeliever 
who has a nostal-
gia for a belief.” 
Pier Paolo Pasolini
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torn amb vincles històrics molt estrets 
amb els governs italians— ha propiciat 
que aquests dos significats de temor 
es confonguin, molt probablement per 
la voluntat explícita en determinades 
conjectures històriques de les altes es-
feres per encoratjar aquesta confusió. 
Davant d’aquesta reflexió cal pregun-
tar-se a qui dirigeix Tosca el seu temor 
superat, aquest temor compartit de tot 
Roma, i fins i tot anar un pas més enllà 
i plantejar-nos davant de qui tremolen 
les estructures que controlen el mono-
poli moral.
Podem dir que Tosca és la història d’una 
persona que perd la seva fe. Una dona 
creient, tal com diu Mario, que pateix 
una revelació sobre les estructures de 
poder del seu entorn i es troba tota sola 
davant la seva creença, medul·la del 
seu famosíssim “Vissi d’arte”. Això vol 
dir que Tosca deixa de creure en Déu? 
No ho sabem, però sense cap mena de 
dubte perd la seva fe en el Vaticà. Les 
estructures en les quals se sustenta el 
catolicisme que ella viu es desvetllen 
de sobte com una arquitectura janícu-
la amb dues cares molt diferents. Cai-
guda del cavall com Pau de Tars, Tosca 
deixa de témer Déu en la seva doble 
accepció. Ni en tem la ira ni tem ofen-
dre’l quan decideix cometre el pitjor 
pecat possible: el suïcidi. Existeixi o no 
un Déu al qual mirar cara a cara, Tosca 
decideix ser conseqüent i trencar el jou 
de la por que l’ha acompanyada tota la 

seva vida. Només amb aquesta lectura 
agafa sentit el recorregut emocional i 
espiritual d’aquesta heroïna, que en la 
nostra producció es tradueix en tres 
actes molt diferenciats que reflectei-
xen els tres estats mentals que Tosca 
travessa: d’un realisme gairebé clixé 
del primer acte passem a l’estat de xoc 
del segon, i ens precipitem a l’alienació 
posttraumàtica del tercer, en el qual 
Tosca i Mario viuen realitats comple-
tament paral·leles sobre un final òbvia-
ment irremeiable.
Per a aquest projecte m’he volgut ins-
pirar en l’univers de Pier Paolo Pasoli-
ni (Bolonya, 1922 - Òstia, 1975), artis-
ta considerat, igual que Cavaradossi, 
enemic del govern i perseguit per les 
mateixes estructures de poder que 
mostra el drama de Sardou —segle i 
mig després, fet que diu molt de la so-
cietat romana— fins al seu assassinat 
el 1975, poc abans de l’estrena de Salò 
o le 120 giornate di Sodoma, sobre les 
atrocitats ocorregudes a l’Estat titella 
de Salò, que ell mateix havia viscut du-
rant la seva joventut. No en va, l’univers 
sadomasoquista i alhora increïblement 
poètic i plàstic de Salò, gairebé cara-
vaggiesc, presenta un estret paral·le-
lisme amb el segon acte de Tosca, en 
què Scarpia, descrit per Mario com un 
“bigotto satiro che affina colle devote 
pratiche la foia libertina e strumento al 
lascivo talento”, és capaç d’escoltar per 
una finestra el concert que la reina de 
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Nàpols ofereix als seus salons, que al-
hora es barreja amb les súpliques dels 
homes torturats pels seus sequaços. 
En aquesta atmosfera de frenesí pren 
especial rellevància l’oferta sexual de 
Scarpia a la nostra protagonista, que 
li fa un petó mortífer que és rebut 
pel carnefice probablement com el 
més gran i més plaent de tots. Scar-
pia troba en la tortura de Tosca un 
plaer encara més gran que en la de 
Mario, però curiosament menor que 
en la que aquesta li infereix quan l’as-
sassina, final últim de la seva fantasia 
masoquista que el porta fins i tot a 
oblidar Déu.
Convençut que només a través de 
la bellesa hipnòtica podem fer que 

l’espectador s’enfronti a allò que el 
turmenta, recurs que troba la seva 
màxima expressió en els mestres 
del barroc romà, el pintor Santiago 
Ydáñez adhereix el seu corpus per-
sonal a l’escenografia signada per 
Emanuele Sinisi. La realitat bicèfala 
que suposa la doble moral està re-
presentada per la mateixa arquitec-
tura del simulacre en un escenari on 
veiem representades les dues cares 
de Roma, la veritable protagonista 
de Tosca, que crea una consecució de 
composicions monumentals que tran-
siten entre els espais tradicionals de 
representació i s’esquitxen d’ecos que 
van des del Colisseu fins al Mausoleu 
de Garibaldi.
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“Em coneixeu malament, Tosca… 
M’heu vist ferotge, implacable en 
l’exercici dels meus deures […]. Però, 
amb el deure acomplert, soc com el 
soldat que deposa la seva còlera; i 
teniu davant vostre el baró Scarpia, 
que us admira fins al fanatisme… i que 
aquesta nit ha pres un caràcter nou. 
Sí, fins aquí, no havia sabut veure en 
vós més que la intèrpret exquisida 
de Cimarosa o de Paisiello… Aquesta 
lluita m’ha revelat la dona… la dona 
més tràgica, més apassionant que 
l’artista mateixa, i cent vegades més 
admirable en la realitat de l’amor i 
dels seus dolors.”

Victorien Sardou 
Acte IV, Tosca
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Acte I

L’acció de l’òpera ens situa a la Roma del 1800, poc 
després del final de la República romana (1798-1799), 
que durant un breu temps va eliminar els privilegis 
eclesials i va recloure el papa Pius VI a un monestir de 
la Toscana, després de la dissolució dels Estats Pontifi-
cis en benefici del Directori i com a Estat satèl·lit de la 
França napoleònica. Així mateix, la campanya italiana de 
Napoleó continuava imparable i al moment d’iniciar-se 
l’òpera s’està produint la batalla de Marengo a Alessan-
dria (Piemont) el 14 de juny de 1800. La contesa, en un 
primer moment favorable al bàndol austríac, acabaria 
amb la retirada del general Michael von Melas i amb la 
victòria de l’exèrcit de Bonaparte.

Església de Sant’Andrea della Valle, a Roma. Primeres 
hores del matí.1 Cesare Angelotti, cònsol de l’extingida 
República romana, ha fugit dels calabossos del castell 
Sant’Angelo i es disposa a amagar-se a la capella de la 
seva família, els Attavanti. La seva germana li ha donat 
indicacions per localitzar l’amagatall i trobar la clau de 
la capella, on es tanca per ocultar-se.

Apareix el sagristà queixant-se de la brutícia dels 
pinzells del pintor Mario Cavaradossi, que en aquells 

M
aria Agresta, M

ichael Fabiano
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moments està fent un quadre de Maria Magdalena.2 

Sonen els tocs de l’Angelus i el sagristà es disposa a 
pregar quan arriba Cavaradossi. El clergue ha recone-
gut en la pintura de l’artista el rostre d’una jove que 
diàriament va a resar a la capella. Mario reprèn la seva 
tasca exalçant la bellesa de la seva pintura i compa-
rant-la amb la de seva amant, la soprano Floria Tosca. 
Mentrestant, el sagristà remuga pel caràcter sacríleg 
de les paraules del pintor.3

Creient que no hi ha ningú a l’església, Angelotti 
surt de l’amagatall i troba Cavaradossi, el qual reconeix 
el cònsol republicà. Però la veu de Tosca, que arriba 
a l’església, fa que Mario commini el seu amic a ama-
gar-se novament i li ofereix el menjar i la beguda de la 
cistella que li havia portat el sagristà.

Tosca, suspicaç pel fet que Mario havia tancat la 
capella i pels murmuris que en sentia, diu al seu amant 
que aquella nit la poden passar junts, després que ella 
hagi actuat a la cantata que tindrà lloc al palau Farnese. 
Cavaradossi respon amb evasives i Tosca observa amb 
gelosia el rostre de la pintura i hi reconeix l’Attavan-
ti. Mario la convenç que es tracta d’una casualitat. La 
parella es fon en una abraçada i finalment Tosca es 
retira.4

Quan es queda sol, Cavaradossi fa sortir Angelotti. 
La seva germana ha preparat per a ell roba de dona 
(faldilla, vel i ventall), que ha ocultat sota l’altar durant 
els dies en què simulava pregar a la capella.5 La conver-
sa entre els dos homes és interrompuda per una ca-
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nonada procedent del castell Sant’Angelo: és la prova 
de la descoberta de la fugida d’Angelotti. Cavaradossi 
li recomana que agafi la roba femenina i s’afanya a 
acompanyar-lo a casa seva, on Angelotti podrà ama-
gar-se en una galeria oculta al pou del jardí.

El sagristà irromp aleshores amb el cor de l’església 
per organitzar un Te Deum en agraïment a la derrota 
de Napoleó davant de l’exèrcit austríac. Es crea un 
ambient d’eufòria sorollosa, interromput bruscament 
per l’entrada del baró Scarpia, cap de la policia dels 
Estats Pontificis, que es presenta al temple amb els 
seus esbirros, entre ells Spoletta.6 Scarpia renya el sa-
gristà pel desordre i mana que ho disposi tot per a 
la pregària solemne. Mentrestant, i seguint el rastre 
del pròfug Angelotti, entra a la capella dels Attavanti 
i hi troba el ventall amb l’escut de la família. Després 
reconeix en el rostre de la Magdalena la germana del 
cònsol i troba el cistell buit amb restes de menjar. El 
sagristà explica a Scarpia que l’autor del quadre és 
Cavaradossi, a qui el baró odia per les seves idees re-
volucionàries i pel seu amor a Tosca, desitjada amb 
lascívia per Scarpia. Aquest sospita que el pintor ha 
ajudat Angelotti a fugir.

S’apropa el moment de la cerimònia i el temple es 
va omplint de gent i de clergues, entre ells un cardenal, 
que es preparen per iniciar els oficis solemnes. Tosca 
ha tornat i Scarpia li ofereix els dits amarats d’aigua 
beneita perquè ella es pugui senyar. El cap de la policia 
aprofita l’avinentesa per engelosir Tosca i suggerir-li 
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una possible història d’amor entre l’Attavanti i Cava-
radossi.7 Contrariada per la presència del ventall que li 
mostra Scarpia, Tosca marxa enfurismada cap a casa 
de Mario. El baró ordena a Spoletta que tres esbirros 
segueixin la soprano.

L’altar major és ocupat pels oficiants del Te Deum.
Durant la pregària, i abans d’unir-s’hi, Scarpia maquina el 
seu pla pervers contra Cavaradossi i Angelotti i reconeix 
que el desig lasciu envers Tosca li fa oblidar Déu.8

Estances d’Scarpia en un pis superior del palau Farne-
se.9 És de nit. El baró és a punt de sopar quan recorda 
que Cavaradossi i Angelotti ja deuen estar detinguts. 
Per una finestra s’escolen les notes d’una cantata que 
Tosca entona davant la reina de Nàpols i en homenat-
ge al general Melas. Scarpia diu a Sciarrone, un dels 
policies, que duguin la soprano davant la seva presèn-
cia quan hagi acabat l’actuació. 

Jonathan Lem
alu

Acte II
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Mentre el baró confessa que és amb la violència que 
s’aconsegueixen les millors conquestes,10 arriba Spo-
letta i explica que no han trobat Angelotti, però sí Ca-
varadossi, que segurament deu conèixer l’amagatall 
del pròfug. Scarpia ordena que el condueixin imme-
diatament al gabinet, juntament amb el fiscal i amb el 
botxí Roberti.

Davant de l’astut Scarpia, i mentre encara s’escol-
ten els cants de Tosca, Cavaradossi nega haver aju-
dat Angelotti i conèixer on s’està.11 Quan arriba Tosca, 
Scarpia ordena que el pintor sigui dut als calabossos 
per ser interrogat. 

El baró continua alimentant la gelosia de Tosca, 
però aquesta li diu que Cavaradossi es trobava sol a 
casa seva. Scarpia avisa que Mario està sent torturat 
i, per convèncer Tosca que confessi on es troba An-
gelotti, fa obrir una porta per on es poden sentir els 
crits del pintor. La pressió és forta i finalment Tosca 
revela l’amagatall de l’amic de Mario.12

Scarpia ordena aleshores que Cavaradossi sigui dut 
pels esbirros. Malferit i semiinconscient, el pintor de-
mana a Tosca si ha parlat i ella ho nega, però el baró 
ho desmenteix. Les tornes, però, semblen canviar quan 
de sobte irromp Sciarrone per anunciar la derrota de 
l’exèrcit d’Àustria a la batalla de Marengo, la fugida de 
Melas i el triomf dels soldats de Bonaparte. Tot i les 
ferides, Mario proclama la victòria republicana, el tri-
omf de la llibertat i la caiguda dels tirans.13 Enfurismat, 
Scarpia fa tancar Cavaradossi al calabós.

Tosca resta novament tota sola amb el baró, que 
insinua que ella pot salvar el seu amant de morir al pa-
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tíbul si cedeix al seu desig de posseir-la aquella nit. La 
soprano, desesperada, eleva una pregària preguntant 
per què ha de pagar d’aquella manera la seva devoció 
i bondat.14 

Spoletta comunica a Scarpia que Angelotti s’ha 
suïcidat quan s’ha vist assetjat pels esbirros de la poli-
cia vaticana. Disposada a cedir, Tosca demana un sal-
conduit per poder fugir l’endemà amb Mario. Scarpia 
ordena aleshores a Spoletta que aquella matinada la 
mort de Cavaradossi davant de l’escamot d’execució 
sigui simulada amb l’ús de bales de fogueig. Spoletta 
assenteix i abans de sortir capta de seguida el missatge 
ocult d’Scarpia, el qual insisteix que es procedeixi tal 
com es va fer amb el comte Palmieri.
Scarpia, un cop signat el salconduit, s’abraona damunt 
de Tosca, la qual prèviament ha agafat un ganivet de 
la taula del sopar del baró i l’apunyala amb ferotgia.15 
Scarpia cau mort i Tosca fuig de l’estança després d’ha-
ver col·locat damunt del cadàver un crucifix i d’haver 
agafat el document per fugir de Roma sense perill.16

L’endemà, de matinada, als calabossos del castell 
Sant’Angelo. S’escolten els cants d’un pastor17 mentre 
Cavaradossi, pres, demana a un carceller si li pot dur 
paper i ploma per escriure a la seva estimada, a canvi 
d’un anell. Sol, Mario evoca les abraçades de Tosca i es 
desespera pensant que no la veurà mai més.18

Sobtadament, però, arriba Tosca i comunica al pin-

Acte III
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tor que ha mort Scarpia i que té a les seves mans el 
salconduit que els permetrà fugir de la ciutat després 
de l’execució simulada. La parella,19 eufòrica, es fon en 
una abraçada abans que entri l’escamot d’execució, 
amb Spoletta al capdavant. 

Comença a fer-se de dia. Al pati del castell, i a la 
vora dels merlets, els soldats apunten Mario amb els 
seus fusells i els trets abaten el pintor. Un sergent 
s’apropa a Cavaradossi per disparar el tret de gràcia, 
però Spoletta ho impedeix, abans de la retirada dels 
soldats.

Un cop sola, Tosca s’acosta a Mario per assaben-
tar-lo que ja es pot aixecar. Amb el cos immòbil del 
pintor, constata que és mort i que Scarpia ha comès 
una nova traïció. El cadàver del baró ha estat desco-
bert i els seus esbirros pugen precipitadament per de-
tenir Tosca. Aquesta, però, es llança des dels merlets 
del castell abans de ser capturada.20

Consulteu 
l'argument  

en format de 
lectura fàcil

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/lectura_facil/tosca_catala_lf.pdf
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1 Tot i que no té preludi ni obertura, l’òpera comença amb un passatge 
orquestral presidit pel tema d’Scarpia, basat en cinc foscos acords a 
càrrec dels metalls, que donaran pas a uns compassos més precipitats 
(vivaccissimo con violenza), de caire descriptiu, per subratllar l’angoixa i la 
respiració entretallada del pròfug Angelotti.

2 El sagristà està revestit per una música jocosa i desenfadada, que contrasta 
amb la noble heroïcitat de Cavaradossi i amb la foscor penetrant d’Scarpia. 
Un dels pocs papers veritablement còmics (com Gianni Schicchi) de la 
trajectòria pucciniana.

3 És la primera gran ària de l’òpera, «Recondita armonia», pàgina expansiva 
contrapuntuada per les queixes del sagristà. Puccini escriu una ària breu, 
en Fa major i sense solució de continuïtat, eficaç a l’hora de descriure el 
caràcter noble i romàntic del pintor. La tessitura de l’ària arriba a un Si 
bemoll agut en el passatge «Tosca, sei tu!». Aquest número musical és un 
dels primers de l’òpera del segle XX centrats en les reflexions sobre l’art 
i l’artista, tot i que Cavaradossi projecta el discurs cap a la seva estimada 
Tosca, com a reflex de la bellesa anhelada per l’artista.

4 El duet no deixa d’amagar la tendresa i els jocs eròtics entre Tosca i 
Cavaradossi, amb certa resistència (aviat vençuda) per part d’ella.

5 El cromatisme s’ensenyoreix d’aquesta escena, especialment els passatges 
que subratllen el cant nerviós i angoixat d’Angelotti.

6 L’aparició d’Scarpia, brusca, és subratllada amb la irrupció del seu tema 
-que hem sentit a l’inici de l’òpera- abans que entoni un sever «Un tal 
baccano in chiesa! Bel rispetto!».

7 El cant d’Scarpia davant de Tosca és sibil·lí, teatral i sobre el registre agut 
de la tessitura baritonal, per tal de mostrar-se sol·lícit i bondadós.
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8 El final del primer acte, que s’inicia amb el monòleg d’Scarpia «Tre sbirri, 
una carrozza» dona pas, després del contundent i blasfem «Tosca, mi fai 
dimenticare Iddio!» al Te Deum, entonat a l’uníson pel cor i Scarpia. És una 
escena prodigiosa, de gran eficàcia teatral, en què es barregen sadisme, 
monòleg interior i magnificència litúrgica. Puccini demostra en aquesta 
pàgina haver superat la ingenuïtat de la seva Missa de Glòria, tot i que 
completament allunyat del savi misticisme de la futura Suor Angelica.
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9 L’acte comença amb un andante amb notes descendents, lleument 
inquietants, tot i que aviat es pretén subratllar un ambient de relativa calma.

10 Tot i no tractar-se d’una ària, el breu monòleg «Ha più forte sapore la 
conquista violenta» és una peça magistral, un retrat d’Scarpia perfecte 
que amb un cant variat pel que fa a melodia, harmonia i ritme, revela els 
trets de la seva recargolada i sàdica personalitat. Especialment significatiu 
és el passatge «Bramo. La cosa bramata perseguo, me ne sazio e via la 
getto», revestit d’impetuositat i de violència.

11 Les notes entonades per Tosca, que sentim en segon terme, semblen 
evocar els aires del segle XVIII, mentre que en primer pla els pentagrames 
destinats a Scarpia i Cavaradossi subratllen respectivament la malícia i 
l’heroïcitat tenyides amb els colors propis del verisme, en una clara i sàvia 
amalgama de modernitat i tradició o arcaisme sàviament evocat.

12 L’escena entre Scarpia i Tosca contribueix a fer d’aquest segon acte una 
peça magistral de dramatúrgia operística, pel clímax creixent, pel terror 
que tenalla Tosca i pel sadisme que desborden les ordres d’Scarpia 
adreçades als seus esbirros, especialment els «Più forte» en al·lusió a les 
tortures a Cavaradossi. Els continus canvis de compàs i de dinàmiques 
contribueixen a subratllar el rerefons melodramàtic d’aquest fragment.
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13 Una fanfara precedeix els cèlebres «Vittoria! Vittoria!» que canta 
Cavaradossi sobre el La sostingut i abans d’un canvi de tempo, a 3/4, per 
clamar per la llibertat en un cant heroic i brillant. 

14 La gran ària de Tosca «Vissi d’arte, vissi d’amore» («He viscut d’art, he 
viscut d’amor») és una de les grans pàgines escrites per a soprano lirico-
spinto de la història de l’òpera. A mode de monòleg interior, el personatge 
expressa la seva desesperació, tristor i tendresa al llarg de 35 compassos. 
El Mi bemoll menor de partida (de vegades transportat a Re menor, mig to 
més baix) confereix al passatge un dramatisme ferm però serè. 

15 El nou gir que pren l’acte es subratlla amb una música virulenta, molt 
expressiva, sobre la frase «Questo è il bacio di Tosca» i els posteriors 
«Muori, dannato!» proferits per la soprano.
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16 Després de la mort d’Scarpia, Puccini deixa molts compassos sense cant, 
a mode de música incidental, per tal que en escena el personatge realitzi 
una mena de ritual funerari a l’entorn del cos d’Scarpia, tradicionalment 
col·locat entre dos canelobres encesos i un crucifix damunt del pit. Abans 
de marxar, Tosca profereix el cèlebre «E avanti a lui tremava tutta Roma» 
sobre la nota Do que algunes intèrprets resolen amb l’ús del parlando a 
mode de recitatiu.

17 Com si Puccini busqués l’equilibri entre la virulència del final del segon acte 
i les convulsions del tercer, el teló s’alça per donar pas al cant rústec d’un 
pastor, destinat a una veu blanca i precedit per un passatge de flauta en 
Sol major. Abans, però, l’acte comença amb un passatge per a trompa que 
anuncia el «Trionfal, di nova speme» que aviat cantaran Tosca i Cavaradossi.
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18 «E lucevan le stelle» és una altra de les àries més cèlebres de l’òpera, 
coneguda com «Adeu a la vida». Puccini l’escriu a mode de clímax 
creixent, tot subratllant la desesperació de Mario però també la tendresa 
en l’evocació de Tosca. Especialment significativa és la frase musical del 
passatge «Oh! dolci baci, o languide carezze», que es repeteix a la frase 
conclusiva, «E non ho amato mai tanto la vita», que enllaça –sense solució 
de continuïtat– (recurs també emprat al “Recondita armonia” del primer 
acte”) amb l’entrada de Tosca.

19 L’escena es divideix en tres blocs: el primer, coincidint amb l’entrada de 
Tosca, expansiu i eufòric. A partir del passatge «O dolci mani mansuete 
e pure», Puccini centra el duet en un clima de tendresa. Finalment, el 
passatge que comença a cappella i a l’uníson «Trionfal, di nova speme» i 
que torna a l’atmosfera d’eufòria de la parella.

20 «O Scarpia, avanti a Dio!» és l’última frase de Tosca, que culmina amb un 
record de l’«Oh! dolci baci, o languide carezze» i de l’«E non ho amato 
mai tanto la vita» de l’ària «E lucevan le stelle».



Tornar a l'índex

Tosca  -  Giacomo Puccini

52

Act one

The opera takes place in Rome in 1800, shortly after the end of the 
Roman Republic (1798-1799). For that short time, ecclesial privi-
leges were abolished, and Pope Pius VI was exiled to a monastery 
in Tuscany, after the suspension of the Pontifical States that were 
now governed by Consuls as a satellite state of Napoleonic France. 
Napoleon’s Italian campaign now continued unstoppable and, as 
the opera opens, the Battle of Marengo was taking place in Ales-
sandria, Piedmont, on 14 June 1800. The Austrian side had the 
upper hand, at the start, but eventually General Michael von Melas 
would retreat leading to Bonaparte’s army gaining the victory.

The scene opens in the Church of Sant ’Andrea della Valle in Rome. 
It’s early in the morning1 and Cesare Angelotti, consul of the now 
defunct Roman Republic, has fled from the dungeons of Castel 
Sant’Angelo and now seeks to hide in his family’s, the Attavantis, 
chapel. His sister has told him where he can find the hiding place 
and the key to the chapel, where he shuts himself in to hide.
The sacristan comes in complaining about how the painter, Mario 
Cavaradossi, has left his paintbrushes in an untidy mess while paint-
ing a picture of Mary Magdalene.2 The bells toll for the time of the 
Angelus prayers and the sacristan kneels to pray as Cavaradossi 
arrives. The clergyman has recognized in the artist’s painting the 
face of a young woman who comes every day to pray in the chapel. 
Mario goes back to work, exalting the beauty of his painting and 
comparing it with that of his lover, the soprano Floria Tosca. Mean-
while, the sacristan grumbles disapprovingly about the painter’s 
sacrilegious musings.3

Angelotti doesn’t think anyone is in the church now and comes 
out of his hiding place, but he finds Cavaradossi, who recogniz-
es the Republican consul. Tosca’s voice is heard as she arrives at 
the church, so Mario implores his friend to go back into hiding 
and offers him the food and drink in the basket the sacristan had 
brought him.

Tosca, suspicious of why Mario had closed the chapel and of 
the whispering she had heard, tells her lover that they can spend 
the night together, after she has performed at the cantata that will 
be held at the Palazzo Farnese. Cavaradossi responds elusively and 

English synopsis
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Tosca looks jealously at the face in the painting and recognizes the 
Marchesa Attavanti. Mario convinces her that it’s all a coincidence. 
The couple embrace and then Tosca goes on her way.4

When alone again, Cavaradossi tells Angelotti to come out. The 
latter’s sister has left some women’s clothes (skirt, veil and fan) 
in the chapel, which she hid under the altar when she came there 
pretending to pray.5 The conversation between the two men is in-
terrupted by cannon fire from the Castel Sant’Angelo: it is the sign 
that Angelotti’s escape has been discovered. Cavaradossi advises 
him to take the women’s clothing and gets ready to accompany 
him to the painter’s house, where he can hide himself in a hidden 
gallery in the garden well.

The sacristan bursts in with the church choir to hold a “Te 
Deum” in gratitude for Napoleon’s defeat at the hands of the Aus-
trian army. An atmosphere of noisy euphoria breaks out, but it is 
abruptly interrupted by the entrance of Baron Scarpia, chief of the 
Papal States’ police, who appears in the temple with his henchmen, 
including Spoletta.6  Scarpia scolds the sacristan for the unruliness 
taking place and commands that everything be readied for sol-
emn prayer. Meanwhile, following the trail of the fleeing Angelotti, 
he enters the Attavanti’s chapel and finds the fan with the family 
escutcheon. Then he recognizes in the face of Mary Magdalene 
the Consul’s sister and finds the empty basket with leftover food. 
The sacristan explains to Scarpia that the painting was created by 
Cavaradossi, whom the Baron hates for his revolutionary ideas and 
for his love for Tosca, whom Scarpia lustfully desires. The Baron 
suspects that the painter has helped Angelotti escape.

The time for the ceremony approaches and the temple is filled 
with people and clergymen, among them a cardinal, who prepare 
to start the solemn service. Tosca has returned and Scarpia offers 
her his fingers soaked with holy water so she can make the sign of 
the cross. The chief of police takes advantage of the opportunity 
to arouse Tosca’s jealousy and suggest a possible love interest 
between the Marchesa Attavanti and Cavaradossi.7 Upset by the 
fan that Scarpia shows her, Tosca stalks off heading to Mario’s 
house. The Baron orders Spoletta to have three of his henchmen 
follow the soprano.

The main altar is occupied by the “Te Deum” ministers. During 
prayer, and before they meet, Scarpia devises his perverse plan 
against Cavaradossi and Angelotti and recognizes that his lustful 
desires towards Tosca have made him forget God.8
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The act opens in Scarpia’s chambers on a top floor of the Palazzo 
Farnese.9 It’s night time. The Baron is preparing for dinner when 
he remembers that by that time Cavaradossi and Angelotti must 
have been detained. The notes of a cantata that Tosca intones 
before the queen of Naples and in honour of General Melas are 
heard through an open window. Scarpia tells Sciarrone, one of 
the policemen, to bring the soprano to face him when the per-
formance is over.

While the Baron affirms that the best achievements are ac-
complished by violent means,10 Spoletta arrives and explains that 
they have not found Angelotti, but they have located Cavaradossi, 
who will surely know where the fugitive is hiding out. Scarpia or-
ders that he be brought immediately to the office, along with the 
prosecutor and the hangman Roberti.

Now facing the astute Scarpia, and while Tosca’s singing can 
still be heard, Cavaradossi denies having helped Angelotti or 
knowing where he is.11 When Tosca arrives, Scarpia orders that 
the painter be taken to the dungeon for interrogation.

The Baron continues stoking Tosca’s jealousy, but she tells 
him that Cavaradossi was home alone. Scarpia lets her know that 
Mario is being tortured and, to persuade Tosca to confess where 
Angelotti is, he opens a door from where the painter’s screams 
can be heard. Overcome by the tension, Tosca finally reveals 
where Mario’s friend is hiding.12

Scarpia orders that Cavaradossi be brought in by the hench-
men. Wounded and nearly unconscious, the painter asks Tosca 
if she has admitted anything and she assures him that she hasn’t, 
but the Baron says otherwise. The tables seem to turn, however, 
when Sciarrone suddenly bursts in to announce the defeat of the 
Austrian army in the battle of Marengo, the flight of Melas and 
the victory of Bonaparte’s soldiers. Despite his wounds, Mario 
proclaims the Republican victory, the triumph of freedom and the 
fall of the tyrants.13 Scarpia flies into a rage and locks Cavaradossi 
in the dungeon.

Tosca remains alone with the Baron, who insinuates that she 
can save her lover from dying on the gallows if she yields to his 
desire to have his way with her that night. The soprano raises a 
desperate prayer questioning why she is being paid back for her 
devotion and kindness in that way.14

Spoletta informs Scarpia that Angelotti committed suicide 
when he was seized by the henchmen of the Vatican police. Now 

Act two
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willing to give in, Tosca asks for a safe-conduct document so she 
can flee the next day with Mario. Scarpia then orders Spoletta 
that Cavaradossi’s death before the execution squad at dawn be 
faked and only blanks be used instead of bullets. Spoletta agrees, 
but before going out, picks up on Scarpia’s hidden message, who 
is in fact insisting that he should do as they did to Count Palmieri.

After signing the safe-conduct, Scarpia tries to embrace Tosca, 
who had previously taken a knife from the baron’s dinner table, 
and she ferociously stabs him.15 Scarpia falls dead and Tosca flees 
from the room after having placed a crucifix on the corpse and 
taking the document for safe passage from Rome.16

The act begins in the dungeon of Castel Sant’Angelo at dawn the 
next day. The songs of a shepherd17 are heard while Cavaradossi, 
a prisoner, asks a jailer if he could bring him paper and pen to 
write to his beloved, in exchange for a ring. Alone, Mario calls 
to mind Tosca’s embraces and desperately thinks he’ll never see 
her again.18

Suddenly, however, Tosca arrives and apprises the painter that 
she has killed Scarpia and that she holds the safe-conduct letter 
that will allow them to escape from the city after the mock exe-
cution. The euphoric couple19 meld into an embrace before the 
execution squad arrives with Spoletta at the head.

It begins to get light out. In the castle courtyard, and on the 
edge of the battlements, the soldiers aim their rifles at Mario 
and at the sound of the shots the painter drops to the ground. 
A sergeant approaches Cavaradossi to fire the coup de grâce, 
but Spoletta stops him from doing so, and the soldiers withdraw.

Once alone, Tosca approaches Mario to tell him it’s safe to get 
up. The painter’s motionless body shows that he is dead and that 
Scarpia has betrayed them once again. The Baron’s corpse has 
been discovered and his henchmen race to the scene to arrest 
Tosca. However, before she can be taken prisoner, Tosca throws 
herself off the battlements of the castle to her death.20

Act three
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Although it has no prelude or opening, the opera begins with an orchestral passage dominated by Scarpia’s 
theme, based on five dark sounding chords led by the brass instruments, which will give way to a more 
hastened, descriptive beat (“vivaccissimo con violenza”) to emphasize the anguish and the gasping breath 
of the fleeing Angelotti.

1

The sacristan is portrayed with humorous and light-hearted music, which contrasts with Cavaradossi’s noble 
heroicness and Scarpia’s penetrating darkness.

2

The opera’s first great aria, “Recondita armonia”, is a sprawling number counterpointed by the Sacristan’s 
complaints. Puccini writes a brief aria, in F major and without resolution. It is effective in describing the 
painter’s noble and romantic character. The tessitura reaches a high B flat on the passage “Tosca, sei tu!”.

3

The duet does not stop hiding the tenderness and erotic games between Tosca and Cavaradossi.4

Chromaticism dominates this scene, especially the passages underscoring Angelotti’s nervous and anxious 
singing.

5

Scarpia’s abrupt appearance is underlined with the irruption of his theme before he intones a severe “Un 
tal baccano in chiesa! Bel rispetto!”

6

Scarpia’s song when facing Tosca is sibylline and over the high register of the baritone tessitura in order to 
show him as solicitous and kind.

7

Musical comments

The end of the first act, which begins with Scarpia’s monologue, “Tre sbirri, una carrozza”, which after the 
hard-hitting and blasphemous “Tosca, mi fai dimenticare Iddio!” leads into “Te Deum”, intoned in unison 
by the chorus and by Scarpia. It is a prodigious scene of great theatrical effectiveness that mixes sadism, 
interior monologue and liturgical magnificence.

8

Although it is not an aria, the short monologue “Ha più forte sapore la conquista violenta” is a masterpiece, 
a perfect portrait of Scarpia that with varied singing in terms of melody, harmony and rhythm, reveals the 
traits of his twisted personality. The passage “Bramo. La cosa bramata perseguo, me ne sazio e via la getto” 
is especially significant and lined with impetuosity and violence.

10

The act begins with an andante with slightly disturbing, descending notes, although it quickly tries to em-
phasize an ambiance of relative calmness.

9

The notes sung by Tosca, which we hear in the background, call to mind the airs of the eighteenth century, 
while in the forefront the scores given to Scarpia and Cavaradossi, respectively, emphasize malice and 
heroicness and are coloured with hues of verismo in a clear and perceptive amalgam of modernity and 
tradition or wisely evoked archaism.

11
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The scene between Scarpia and Tosca contributes to making this second act a masterpiece of operatic 
drama for the growing climax, the horror pressing down on Tosca and the sadism oozing out of Scarpia’s 
orders to his henchmen, especially the “tougher ones” in reference to the torturing of Cavaradossi. The 
constant changes of beat and dynamics contribute to highlighting this fragment’s melodramatic backdrop.

12

A fanfare precedes the famous “Vittoria! Vittoria!” that Cavaradossi sings above A sharp and before a change 
of tempo to 3/4, to cry out for freedom in a heroic and brilliant song. 

13

Tosca’s great aria, “Vissi d’arte, vissi d’amore” (“I’ve made my living in art, I’ve made my living in love”) is one 
of the great numbers written for a lirico-spinto soprano in the history of opera It is an interior monologue; 
the character expresses her despair, sadness and tenderness over 35 measures. The E flat minor (sometimes 
transposed to D minor, middle to lower) gives the passage a firm but serene sense of drama.

14

The new turn the act takes is highlighted by virulent, very expressive music on the phrase “Questo è il bacio 
di Tosca” and the subsequent “Muori, dannato!” proffered by the soprano.

15

After Scarpia’s death, Puccini leaves many measures without singing in the form of incidental music, so 
that in the scene the character performs a kind of funeral ritual around Scarpia’s body, traditionally placed 
between two lit candles and a crucifix on the chest. Before leaving, Tosca proffers the famous “E avanti a 
lui tremava tutta Roma” on the C note that some performers handle by speaking as if it were a recitative.

16

It is as if Puccini was seeking the balance between the virulence of the end of the second act and the con-
vulsions of the third act, the curtain rises to give way to the rustic song of a shepherd, sung by a child and 
preceded by a flute passage in G major Before, however, the act begins with a passage for the horn that 
announces the “Trionfal, di nova speme” that Tosca and Cavaradossi will soon sing.

17

“E lucevan le stelle” is another of the opera’s well-known arias, known as “Farewell to life”, Puccini writes 
it as a growing climax, underlining Mario’s despair, but also the tenderness in the evocation of Tosca. Espe-
cially significant is the musical phrase of the passage “Oh! dolci baci, o languide carezze”, which is repeated 
in the concluding phrase, “E non ho amato mai tanto la vita”, which links, without a conclusive resolution, 
with Tosca’s entrance.

18

The scene is divided into three blocks; the first, coincides with Tosca’s entrance and is expansive and eu-
phoric. Starting with the passage “O dolci mani mansuete e pure” Puccini centres the duet in an ambiance 
of tenderness. Finally, the passage begins a cappella and in unison “Trionfal, di nova speme” and returns to 
the atmosphere of the couple’s euphoria.

19

“O Scarpia, avanti a Dio!” is Tosca’s last phrase, which culminates with a remembrance of “Oh! dolci baci, o 
languide carezze” and of “E non ho amato mai tanto la vita” of the aria “E lucevan le stelle”.

20
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“L’ambient de Tosca no és ni romàntic 
ni líric, sinó passional, penós i fosc. 
Aquí no es tracta de persones bones 
i amables, sinó de personatges 
mesquins i miserables com Scarpia i 
Spoletta. I aquesta vegada als nostres 
herois no se’ls entendrirà el cor com 
a Rodolfo o Mimì, sinó que seran 
decidits i valerosos […]. Necessitem 
aquí un altre estil. Amb La bohème 
volíem aconseguir llàgrimes; amb 
Tosca volem exacerbar l’esperit 
justicier de l’ésser humà i fatigar 
els seus nervis. Fins ara hem estat 
tendres, ara serem cruels.”

En una carta a Giuseppe Giacosa

Giacomo Puccini 

Tornar a l'índex

Tosca  -  Giacomo Puccini



Tornar a l'índex

Tosca  -  Giacomo Puccini

59

Terror i vida: 
Tosca des de 

la perspectiva 
de Pier Paolo 

Pasolini

Alberto Mira
Oxford Brookes University
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El director de cinema Pier Paolo Pasolini és un dels intel·lectuals 
centrals per entendre la cultura italiana de mitjans del segle xx. No 
necessàriament perquè sigui un artista típic, sinó perquè el seu art 
reconceptualitza i reflexiona sobre el temps i la política, i desenvolupa 
un discurs crític amb el sistema molt més frontal que el de la majoria 
dels seus contemporanis. Les seves pel·lícules són cinema poètic, 
però d’una poesia que sempre té terra a la veu: creu en el llenguatge, 
però sobretot en un llenguatge que parli sobre el món. Al cinema 
italià, Pasolini va ser l’epítom de l’intel·lectual públic en un moment 
en què altres desenvolupaven obres desbordants de subjectivisme 
(Federico Fellini), formalistes (Michelangelo Antonioni) o historicistes 
i nostàlgiques (Luchino Visconti). En realitat, aquestes últimes són 
tres actituds diferents davant de la Itàlia de la segona postguerra, tres 
maneres d’enfrontar-se al passat.

Pasolini, d’altra banda, no pot oblidar el feixisme com una experiència 
concreta, que va dominar la seva infància i la seva primera joventut. 
Mai no va pensar que la mentalitat feixista hagués quedat realment 
superada. Tot i que Pasolini és artista primer i pensador després, es 
tracta d’algú que enllaça de manera precisa amb tradicions artístiques 
(no hem d’oblidar que un dels seus referents és l’art religiós) amb les 
quals estableix un diàleg fructífer que deriva cap a la socialitat. El seu 
marc conceptual per analitzar el món que l’envolta és marxista (es va 
definir diverses vegades com un “marxista cristià” i com un “cristià no 
creient”), i és a partir d’aquí que les seves pel·lícules, almenys durant 
els anys seixanta, situen els personatges en una dialèctica amb el món 
que els envolta. Els personatges de Pasolini, des d’Accatone, no són 
simplement ens psicològics, sinó peces sotmeses a les estructures 
d’una societat que els domina. En aquesta obra, el seu primer llarg 
com a realitzador, posa el focus en els joves proletaris, desposseïts, 
atrapats en dinàmiques de les quals no poden escapar. Posteriorment, 
però, a Porcile i, sobretot, a Teorema, dirigeix la mirada a una burgesia 
malalta hereva del feixisme. Teorema, el títol de la qual ja emmarca el 
que l’espectador té davant, presenta una família burgesa en la qual vol 
simbolitzar la malaltia de la Itàlia del miracle econòmic. La presència 
d’un intrús, un ésser entre simbòlic i sobrenatural, alterarà les relacions 
familiars i conduirà a un alliberament amb què els personatges no 
sempre sabran bregar.

Fins i tot a les seves obres més hermètiques, Pasolini sempre 
estarà interessat en aquestes dinàmiques entre la societat i l’individu, 
dinàmiques que Rafael R. Villalobos aplica a la seva producció en 
una obra com Tosca, que naturalment podria haver rebut versions 
fellinianes i que va tenir una producció dirigida pel mateix Visconti. Però 
on Visconti veia vestits, joies i Maria Callas, Pasolini hauria vist un món 
sotmès al terror en què els personatges comencen amb sentiments 
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Željko Lučić

ferms i acaben esclafats per un sistema que segueix funcionant fins i tot 
després de la mort del dictador. No és casual que, per a Visconti, Callas 
fos Floria Tosca i, mentrestant, Pasolini, admirador i amic de Callas (en 
un moment de la producció se n’evoca la figura), la veiés com la fetillera 
despitada Medea a la seva pel·lícula de 1969. Una mica de la ferocitat de 
Callas en aquesta pel·lícula es transmet en aquesta producció de Tosca, 
perfecte canal de comunicació entre el món melodramàtic de Sardou, 
Puccini i els seus llibretistes Luigi Illica i Giovanni Giacosa, d’una banda, i 
els mecanismes implacables i cruels del feixisme, de l’altra.

Pasolini sentia un veritable menyspreu per la manera com veia 
evolucionar la cultura italiana de la postguerra. Sí, Benito Mussolini havia 
mort, però era fàcil detectar signes que es tractava d’una victòria pírrica. 

Mussolini podia encarnar i liderar el feixisme italià, però la veritat és que 
les estructures de la societat feixista, les emocions en què s’assentava, 
seguien vives. La seva preocupació per aquest diagnòstic cap al final 
de la seva vida era gairebé obsessiva, i no només es manifesta a la seva 
pel·lícula Salò o le 120 giornate di Sodoma, sinó també a la seva novel·la 
inacabada Petroli, que imaginava una xarxa d’interessos tòxics que 
amenaçava d’apropiar-se de la vida pública. En la seva última entrevista el 
dia que va ser assassinat en circumstàncies força sospitoses va exposar 
el seu punt de vista que “tots estem en perill”. Hi ha, com ell mateix 
detallaria en diversos escrits, un altre feixisme, que no està representat 
per Mussolini, que s’exerceix en els mitjans i en el funcionament general 
de la societat. Pasolini veia que el canvi, la modernització d’Itàlia, en 
realitat, abocava el país a una nova versió del feixisme. Deixant de banda 
el parèntesi de les seves pel·lícules “populars” dels setanta (conegudes 
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conjuntament com La trilogia de la vida), les seves pel·lícules mostren 
aquesta evolució.

Fins i tot la seva mort està envoltada d’aquest conflicte entre una 
societat avançada i un submón tèrbol de polítics i empresaris, de 
vegades relacionats amb la màfia, que no acabem de percebre, però 
que corromp les relacions entre els individus. La versió oficial amb què 
es va tancar la investigació del seu assassinat fixava una narrativa que 
pot semblar massa convenient, segons la qual el director havia estat 
atropellat repetidament per Giuseppe Pelosi, un dels joves xapers, 
models dels seus ragazzi di vita, amb els quals mantenia relacions. Podia 
haver-se tractat de diners, però diverses narratives moralistes confluïen 
per desmitificar i desacreditar la figura de Pasolini. Una investigació 
periodística posterior, d’altra banda, ha establert que hi ha, almenys, 
dubtes seriosos per confirmar aquesta versió oficial i que Pelosi podria 
haver estat l’eina d’un sistema corrupte fins a la medul·la.

Salò va ser el seu testament cinematogràfic i va causar una gran 
controvèrsia quan es va estrenar: encara avui és una pel·lícula difícil, 
i no seria erroni suggerir que poques pel·lícules han arribat tan lluny 
en la vívida representació de la crueltat i la violència. Tot i que evoca 
històricament l’efímera República de Salò al nord d’Itàlia cap a la fi del 
període feixista, també hi ha un element important de reflexió que 
ve del Marquès de Sade. L’obra de Sade, escrita sota la influència del 
terror, ens parla de sexe amb una fredor que el fa brutal, mecànic, de 
vegades insuportable. L’erotisme, que aspira al plaer, es converteix 
en un infern. És el que Pasolini aplica a la seva pel·lícula. Dividida en 
quatre episodis, que evoquen els “cercles de l’infern” dantesc, el que 
explica es va fent més difícil de veure a mesura que avança el metratge, 
i acaba en uns moments que semblen evocar un malson d’El Bosco. 
Però, alhora, Pasolini utilitza un estil visual exquisit, sovint inspirat per 
la pintura renaixentista religiosa, amb moments realment bells. No es 
pot entendre Salò si tots dos elements no es llegeixen en una relació 
dinàmica, simultània. Equilibri i brutalitat, sublimitat i espaordiment 
coexisteixen.

És, en definitiva, un diagnòstic sobre la manera com funciona el 
feixisme: una manera estètica de desposseir l’ésser humà de la seva 
dignitat i, en definitiva, de la seva humanitat.

La posada en escena de Rafael R. Villalobos evoca algunes de les 
idees del món de Pasolini en un maridatge fascinant amb el món de 
Tosca. La Tosca de Puccini i Sardou no és sobre història, no és “sobre” 
Itàlia, però sí que presenta uns personatges sotmesos a unes estructures 
doloroses, dictatorials, contra les quals es rebel·len, però que els 
acaben destruint. I encara que l’obra sol interpretar-se amb una atenció 
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especial a les emocions desbordades, el que aquí veiem és com les 
emocions acaben trepollades pels mateixos mecanismes sinistres que 
condueixen al final de Salò. Pensar en els termes que proposa Pasolini 
al seu cinema i als seus escrits aconsegueix desposseir-la del simple 
melodrama sentimental, que alguns experts menyspreen en aquesta 
obra. El món d’emocions de Puccini queda així tancat en estructures 
precises, angoixants.

La inspiració d’aquesta producció té una vessant biogràfica, amb 
nombroses referències a l’evolució del mateix Pasolini, artista i home 
públic, que inclou la presència d’un Pelosi assassí que, com els joves 
de la darrera pel·lícula, forma part del sistema. Com Tosca, Pasolini és 
un artista que creu d’alguna manera en la força del seu art per fer les 
vides millors, però que també acaba sotmesa a l’acció de la història, 
representada per un brutal Scarpia. De Salò, Villalobos ha pres elements 
com la crueltat destructiva que genera el feixisme, però, el que és més 
important, ha adquirit una estètica. Aquesta crueltat no té el ple gust 
barroc per certa idea sensual de l’escenografia que trobem en altres 
produccions. De fet, l’espai escènic, d’un blanc gairebé impol·lut, amb 
fotografies magnificades de la pel·lícula de Pasolini, evoca obres de 
l’arquitectura feixista alhora que, en el seu moviment circular, suggereix 
una maquinària que a poc a poc va atrapant els personatges. Com el 
castell de Salò, l’espai en aquesta Tosca és deliciós i fred, un marc per 
a atrocitats. L’evolució de Tosca i Cavaradossi aquí no és la de dues 
típiques figures de melodrama, sinó que reprodueix el món tal com el 
veia Pasolini: malgrat les seves fantasies i emocions romàntiques, tots 
dos sucumbeixen a les forces fosques de la història i el melodrama es 
converteix en una tragèdia que és també nostra.

L’altre aspecte que Villalobos pren del món de l’últim Pasolini és el del 
cos jove abusat pel sistema. La humiliació del cos jove és probablement 

La inspiració d’aquesta producció 
té una vessant biogràfica, 

amb nombroses referències a 
l’evolució del mateix Pasolini, 

artista i home públic.
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un dels signes més poderosos amb què el sistema corrupte manté el 
control dels ciutadans. En aquesta producció, el que és eròtic i el que és 
repugnant, la bellesa i la violència, es combinen per mostrar de manera 
vívida les conseqüències del terror. Els cossos en aquesta producció de 
Tosca, cossos joves, cossos nus o vestits amb precisió i elegància, en 
un marc en què són alhora víctimes i botxins. En portar aquestes idees 
del món de Tosca, Villalobos ens recorda que, certament, “tots estem 
en perill”.

M
aria Agresta, M

ichael Fabiano
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Giacomo Puccini

“Sempre he trobat en el dolor, 
l’amargor i el sofriment de l’ànima 
la inspiració per a les meves millors 
escenes. M’agrada la malenconia. 
Així vaig néixer: tan malenconiós 
com Lucca, la meva ciutat natal, 
tancada en la soledat de les seves 
muralles. […] Quan en la meva 
ànima es reflecteixen la tristesa i la 
malenconia del paisatge, sorgeix en 
mi la melodia. Si, en canvi, em trobo 
feliç enmig del tràfec de la gran 
ciutat, com passa a Milà, no trobo la 
música que busco… Quan pateixo, 
quan componc, aleshores em sento 
que visc, meravellosament viu.” 
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ENTREVISTA

R. Villalobos

“La por és una de les sis 
emocions primàries, i per 
descomptat és el que mou els 
personatges de Tosca”
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Gran Teatre del Liceu. Tosca és una de les òperes més interpretades 
i admirades pel gran públic, i per a Rafael R. Villalobos és el títol que 
li haurà obert les portes de teatres com La Monnaie de Brussel·les i 
el Gran Teatre del Liceu. Malgrat que aquí ja va dirigir la proposta 
escènica del concert Sondra Radvanovksy: les tres reines.
¿Considera aquesta producció de Tosca el seu debut a Barcelona? 

Rafael R. Villalobos: Les tres reines va ser un tour de force per a tots els 
departaments del Liceu: havíem de muntar un espectacle en temps 
rècord perquè jo paral·lelament estava treballant a La Monnaie i 
Les tres reines va haver de ser reprogramada per la pandèmia, però 
gràcies al compromís i el treball dur de tots va ser una experiència 
meravellosa, com ho va ser poder treballar al costat de Sondra Rad-
vanovsky, els altres solistes i el fabulós Cor del Gran Teatre del Liceu. 
Tosca és diferent. Ara sí que puc dedicar temps a desenvolupar un 
projecte que sento molt més proper a la meva manera d’entendre 
l’òpera i l’art.

En alguna entrevista ha comentat que Tosca és una òpera amb una mú-
sica molt programàtica, i que això dificulta molt el treball del director 
d’escena.

Més que dificultar el treball del director d’escena, diguem que en 
marca molt el camí que cal seguir. No crec que sigui una cosa dolen-
ta, simplement diferent d’altres compositors que et permeten més 
llibertat: Händel, Gluck, el Mozart seriós... Cada repertori té la seva 
particularitat, i en el meu cas la partitura mana sempre.
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Com va sorgir el projecte de dirigir Tosca i com va ser el procés fins a 
la idea final?

El projecte de Tosca va sorgir quan jo vivia a la Real Academia de 
España a Roma. Vivint allà sentia que la vida social, política, artís-
tica i religiosa estaven molt barrejades, com passa a Tosca. Durant 
el procés previ als assajos i també durant els assajos vaig intentar 
plasmar aquestes correlacions en aquesta producció.

Tosca és un títol molt conegut i admirat, a més de ser molt descriptiu 
pel que fa l’espai i el temps. De fet, els tres actes se situen en tres llocs 
molt concrets de la ciutat de Roma… ¿Totes aquestes referències són 
una dificultat afegida per a la creativitat del director d’escena o, al con-
trari, serveixen de punt de partida?

Per a mi Tosca només té sentit a Roma, entenent per Roma un con-
cepte que va molt més enllà de l’espacialitat o la temporalitat. Té a 
veure amb el seu caràcter: està plena de contrastos i d’incoherènci-
es, diguem que és una ciutat janícula que presenta dues cares. Així, 
partint dels tres escenaris concrets –Sant’Andrea, Palazzo Farnese, 
Castel Sant’Angelo– volíem crear un espai poètic on van multipli-
cant-se les referències sobre la ciutat: davant els ulls de l’espectador 
apareixen i desapareixen el Colosseu, l’Eur, el mausoleu de Garibal-
di, Barberini..., però també el Gasometro o la platja d’Òstia. Quan 
veig l’escenografia girar, em transporto als meus passejos romans.
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“L’única justificació 
per fer una nova 
producció és intentar 
mirar l’obra des d’un 
altre punt de vista”
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En aquesta producció que es va estrenar a Brussel·les l’any 2021, segons 
el que es pot llegir al text sobre la producció en aquest mateix programa 
de mà, afirma que s’ha volgut inspirar en l’univers de Pier Paolo Paso-
lini. De quina manera Pasolini i el seu univers li serveixen de connexió 
amb Tosca?

Pasolini manté un paral·lelisme curiós amb gairebé tots els perso-
natges de Tosca, sigui per la seva pròpia biografia –des de les se-
ves vivències a Salò a la seva amistat amb Maria Callas– com per 
la seva extensa obra. Em resulta especialment interessant el seu 
paral·lelisme amb Mario Cavaradossi, ja que tots dos són assassinats 
per les seves idees polítiques i per ser artistes massa incòmodes per 
a un sistema que se sustenta en el terror. Cal recordar que Tosca és 
una obra política, no un melodrama d’amor.

¿Hi apareix Pasolini, en escena? 

Fem una recreació de diversos moments de la vida de Pier Paolo: les 
seves vivències de nen, el seu afany de recerca de la bellesa i de la 
idea de divinitat a les esglésies romanes convertit ja en una estrella 
del cinema, la seva trobada amb Callas, la seva fi a mans –almenys 
en teoria– de Pelosi... Totes aquestes escenes s’entrellacen amb la 
pròpia trama del drama de Tosca, però davant la linealitat aristotèlica 
d’aquesta, els retalls de la vida de Pasolini hi apareixen de manera 
desordenada, com si el temps es tornés líquid.
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En el mateix text del programa de mà fa referència a la por com a eina 
política. Tenint en compte que Tosca és una òpera d’alta càrrega polí-
tica, utilitza la por en la seva producció?

La por és una de les sis emocions primàries, i per descomptat és 
el que mou els personatges de Tosca: tots els personatges semblen 
viure sota una por terrible de ser descoberts, de ser acusats, del fet 
que la ira de Déu caigui sobre ells. Això no és una casualitat, sinó fruit 
d’un sistema que utilitza la por com a eina de control, tal com de fet 
continuen fent tots els governs. El més terrorífic de tot és que aquest 
control a vegades s’estableix amb gestos que semblen inofensius: una 
mirada, un dit per segellar uns llavis, un gest cortès de rentar-te els 
peus que impedeix que puguis fugir corrent... És aquesta acumulació 
aparentment innocent de petits gestos la que al final aconsegueix 
crear un ambient claustrofòbic de terror.

Més enllà de la por, també existeix l’amor entre Tosca i Mario. Quina 
importància té la relació que s’estableix entre els personatges?

Mario és un personatge fascinant. Un home culte, d’idees fortes, un 
artista compromès amb la causa política. És increïble veure, a més, 
com utilitza sempre les paraules justes. Un exemple és com tracta de 
retornar l’honor a Angelotti cridant-lo pel seu títol quan aquest, en 
no ser reconegut, sent que li han arrabassat la seva pròpia essència. 
En la seva relació amb Tosca, em fascina com diferencia la dona de la 
diva, i com utilitza tots dos noms depenent del que creu que ella ne-
cessita: al primer acte l’anomena Floria perquè la dona mantingui els 
peus al terra, i al segon recorre a Tosca quan necessita fer aflorar en 
ella la força que té com a actriu. Em resulta molt desolador el tercer 
acte, en què Mario i Floria viuen en plans de realitat completament 
diferents, ja que mentre ella viu un xoc posttraumàtic semblant al 
de Lucia di Lammermoor, crec que Mario és perfectament consci-
ent que el salconduit és lletra morta i que morirà davant l’escamot, 
però no vol arruïnar els seus últims instants amb Floria. En dir-li 
que caurà a terra com ella al teatre, tot i ser conscient que morirà, 
s’està acomiadant d’ella transmetent-li que és la millor actriu damunt 
l’escenari. Sempre ploro amb aquesta frase.
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“Crec que el que passa 
dins d’un teatre no 

només concerneix els 
melòmans, sinó que 

forma part del model de 
ciutat que volem per a 

tots els seus ciutadans”
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Quan va concebre aquesta producció, o quan crea produccions en ge-
neral, pensa en la reacció del públic?

Jo el que penso és com puc utilitzar els recursos públics que tinc 
al meu abast per fer la millor producció possible, convençut a més 
que l’única justificació per fer una nova producció és intentar mirar 
l’obra des d’un altre punt de vista que ens en faci veure alguns aspec-
tes de manera diferent. Per descomptat que penso en el públic que 
vindrà a veure l’obra, especialment l’abonat que ens permet conti-
nuar treballant, però també penso en tots els altres ciutadans que 
suporten amb els seus impostos una part important del preu final 
d’una entrada. Crec que el que passa dins d’un teatre no només con-
cerneix els melòmans, sinó que forma part del model de ciutat que 
volem per a tots els seus ciutadans, per això crec que les produccions 
han de reflectir assumptes que ens importen a tots com a societat, 
tinguem la possibilitat d’assistir al teatre o no. Cal no oblidar que fa 
dècades el paradigma va canviar i que les cases d’òpera van deixar 
de ser d’explotació privada. Hi tenim una responsabilitat.
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Quina relació, des del seu punt de vista, ha de tenir un director d’escena 
amb el públic que va a veure les seves produccions?

La del màxim respecte. Com he dit abans, em prenc molt seriosa-
ment el públic que ve a veure l’obra, sobretot l’abonat, que és una 
part essencial del nostre ecosistema. No crec que el treball d’un 
director hagi de ser un exercici d’onanisme, ben al contrari. Però 
crec també que és important insistir en aquesta idea que he exposat 
abans que el públic no paga una entrada completa, sinó una part, 
i que ens devem al conjunt de la societat des del moment en què 
rebem subvenció pública. En aquest sentit, sempre estic al servei 
dels teatres per involucrar-me en els projectes de mediació i poder 
compartir aquesta visió amb el públic. Estic convençut que és l’única 
manera que l’òpera sobrevisqui en el futur.

Una de les singularitats del Gran Teatre del Liceu és la seva voluntat 
d’obrir-se al públic jove mitjançant, entre d’altres, la iniciativa Liceu 
Under35. Vostè que, per la seva edat, és de la mateixa generació que els 
espectadors Under35, creu que el seu llenguatge escènic pot connectar 
amb més intensitat amb aquests espectadors? 

No em considero un director amb un llenguatge escènic especial-
ment trencador, al contrari. Encara que soc un admirador de molts 
col·legues molt més experimentals, ja sigui en el llenguatge o bé en 
la concepció del fenomen operístic, els meus plantejaments són bas-
tant clàssics. El que sí que tracto sempre és de bastir ponts entre les 
obres de repertori i els assumptes que ens afecten com a societat 
contemporània, i crec que és aquí on un espectador de la meva ge-
neració es pot sentir identificat en veure que hi ha molts punts en 
comú entre la història de Tosca i l’Europa del 2023, i que l’òpera ens 
ajuda a reflexionar sobre tot això. ¿Potser no vivim els joves sota el 
jou de la por? La guerra, l’apagada tecnològica, la impossibilitat de 
desenvolupar un projecte de vida amb uns tipus d’interès cada ve-
gada més alts, la censura als artistes incòmodes... només cal buscar 
a Google Paco Bezerra.
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Quin futur creu que té el món de l’òpera?

Per a mi és fonamental que entenguem que les cases d’òpera són 
centres de creació contemporània: encara que fem una producció 
clàssica amb vestuari d’època, la fem per a l’espectador d’avui, que 
llegirà l’obra amb codis contemporanis. A més, ho fem amb una in-
versió pública molt forta, per la qual cosa insisteixo que estem obli-
gats a utilitzar aquests recursos pensant en la reflexió col·lectiva, i no 
només en el petitíssim reducte de ciutadans que pot venir al teatre, 
a vegades menys de l’u per cent d’una ciutat. Si assumim tot això, 
aconseguirem que l’òpera ocupi l’espai que mereix com a baluard 
de la cultura en la seva màxima expressió, on artistes de múltiples 
orígens s’uneixen per reflexionar col·lectivament sobre la societat, 
com una versió globalitzada de la tragèdia a la Grècia clàssica.

Ja que aquesta serà la primera vegada que dirigirà una òpera al Gran 
Teatre del Liceu, personalment, què n’espera d’aquestes representa-
cions de Tosca?

M’agradaria que els espectadors, a més de gaudir d’aquesta obra 
magnífica, servida per uns intèrprets excepcionals, sortís amb la 
sensació d’haver trobat noves ressonàncies en una obra que ha es-
tat un dels pilars de la història del Liceu, de la mateixa manera que 
estic segur que acabaré aquesta tanda d’assajos sentint que jo ma-
teix he trobat matisos en aquesta partitura que no havia vist abans. 
És el més bonic d’aquesta feina: encara que portem a escena obres 
arxiconegudes, cada procés és una trobada amb artistes diferents 
que aconsegueix una nova aproximació única i irrepetible, per això 
val la pena que artistes, gestors i públic treballem conjuntament do-
nant-nos suport perquè l’òpera continuï sent l’epicentre de la vida 
cultural de les ciutats. Vivim en un món ple de crispació, fa falta 
escolta de qualitat i respecte.
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Giacomo Puccini

“Jo veig, sobretot 
veig. Veig la persona a 
l’escenari, els colors, 
els moviments dels 
cantants. Soc un home 
de teatre. Faig teatre.”



Encara no coneixes la nostra agenda d’esdeveniments?
Passeig de Gràcia 109 | Av. Diagonal 446

en suport al Liceu Under35
CASA SEAT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Casa-Seat-Liceu-CAT.pdf   1   6/5/22   8:43

77



Tornar a l'índex

Tosca  -  Giacomo Puccini 

78

Renata Tebaldi
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Estrena absoluta
14 de gener de 1900 al Teatro 
Constanzi de Roma

Estrena a Barcelona i al Gran 
Teatre del Liceu
30 de març de 1902

Última representació al Liceu
18 de juny de 2019

Total de representacions 
al Liceu: 191

La nostra afirmació no sorpren-
drà cap entusiasta de l’òpera: la 
cronologia de Tosca al Liceu és 
gloriosa. No podia ser de cap altra 
manera. L’afirmació ara sembla 
gratuïta, però cal recordar que 
fins als anys cinquanta era un 
títol incòmode, com a model de 
violència. També ho era Andrea 
Chénier. La cronologia liceista ens 
fa veure, però, que després del 
rebombori de l’estrena al Liceu i 
malgrat els mals auguris de la crí-
tica, Tosca esdevingué un títol de 
repertori. Fins al gener del 1936 
gairebé es programava totes les 
temporades. Centrada en els per-
sonatges de Floria, Mario i Scar-
pia, aquí ha tingut els més gran 

intèrprets, amb sopranos com 
Carme Bonaplata-Bau, que en va 
fer l’estrena liceista, Emma Carelli, 
Hariclea Darclée (aquesta n’ha-
via fet l’estrena absoluta a Roma 
el 1900), Ester Mazzoleni, Maria 
Llàcer, Tina Poli-Randaccio, Gilda 
Dalla Rizza, Maria Németh, Carme 
Bau-Bonaplata (filla de la Bonapla-
ta-Bau), Iva Pacetti, Maria Caniglia, 
Renata Tebaldi, Régine Crespin, 
Montserrat Caballé, Virginia Zeani, 
Éva Marton, Aprile Millo, Daniela 
Dessì i Sondra Radvanovsky. Entre 
els tenors, la llista és igualment im-
pressionant: el bellíssim Giuseppe 
Anselmi, Edoardo Garbin (que el 
1913 va haver de cantar tres cops 
«E lucevan le stelle»), Tito Schipa, 
Hipòlit Lázaro, Miguel Fleta, An-
toni Cortis, Giacomo Lauri-Volpi, 
Gianni Poggi, Mario Filippeschi, 
Franco Corelli (en la seva única 
actuació al Liceu), Jaume Aragall, 
Plácido Domingo i Josep Carreras. 
Els barítons, igualment il·lustres: 
Ramon Blanchart, Mario Sammar-
co, Giuseppe Kaschmann, Eugenio 
Giraldoni (Scarpia a l’estrena ab-
soluta a Roma el 1900), Titta Ruf-
fo, Riccardo Stracciari, Domenico 
Viglione-Borghese, Mattia Battisti-
ni, Benvenuto Franci, Apollo Gran-

Carm
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H
ariclea D

arclée



Tornar a l'índex

Tosca  -  Giacomo Puccini 

80

Virginia Zeani
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Garbin
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forte, Mario Basiola, Carlo Tagli-
abue, Raimon Torres, Giuseppe 
Taddei, Giangiacomo Guelfi, Piero 
Cappuccilli, Joan Pons i Sherrill 
Milnes.

 El públic del Liceu sempre 
ha tingut una estimació especial 
envers Puccini, per bé que els 
crítics no sempre compartissin 
aquesta estimació. Resulta més 
que curiós llegir la crítica que 
Francisco Suárez Bravo feia al Dia-
rio de Barcelona l’1 d’abril de 1902, 
amb motiu de l’estrena al Liceu. 
D’entrada, el drama de Sardou ja 
repugnava: «... escenas como la 
del tormento en el segundo acto, 
como la del fusilamiento en el ter-
cero, no sólo resultan incapaces 
de despertar la fantasía de ningún 
artista, sino que son antimusicales 
en grado superlativo». Amb tot, 
les censures més fortes les dedica 
al final de l’acte primer: «el com-
positor ha perdido una ocasión de 
crear aquí un trozo de declama-
ción dramática vigorosa y siniestra 
que se impusiera como final por la 
fuerza de su acento: en vez de ello, 
distrae la atención una procesión 
de mezquino efecto, acompaña-
do todo ello de un fragmento de 
composición religiosa para la cual 
abundan modelos inmortales, 
pero que el maestro Puccini no 
ha tenido en cuenta». De l’acte 
segon, el crític salva la romanci-
ta [sic] «Vissi d’arte». «El tercer 
acto tiene como momento salien-
te el fusilamiento del amante de 
Tosca, el cual se realiza sobre las 
tablas, á los ojos del mismo espec-
tador. No acertamos á esplicarnos 
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como hay compositor capaz de 
creer que una situación semejan-
te pueda dar lugar á un comenta-
rio musical cualquiera. Puccini la 
prepara largamente, demasiado 
largamente... la Tosca y su amante 
entonan un nuevo dúo, que tiene 
su momento de mayor pasión en 
la estrofa “Trionfal, di nuova spe-
me l’anima freme”, pero que el 
público oye cansado ya». Aquest 
és el moment en què cal recordar 
que l’últim acte de Tosca no arriba 
a la mitja hora. «... En conjunto fal-
ta la amplitud melódica y la grada-
ción de interés necesaria para que 
éste no decaiga».

 Una obra de la complexitat 
del Puccini madur ha necessitat 
la presència de mestres eficients, 
i així, el 1931 vàrem tenir la figura 
venerable d’Antonino Votto. Pel 
que fa a Angelo Questa, aquí el te-
nien reservat per a la Tebaldi; als 
anys cinquanta va ser el director 
més respectat i més temut. Tam-
bé cal recordar Carlo Felice Cilla-
rio, Michelangelo Veltri, Giuseppe 
Morelli, Armando Gatto, Romano 
Gandolfi, Marco Armiliato, Giuli-
ano Carella (aquest va patir una 
infecció vírica que no li va perme-
tre dirigir dues funcions i va ser 
substituït per Antonello Allemandi 
i Gueràssim Voronkov), Paolo Ca-
rignani i John Fiore.

 Tractem ara dels directors 
d’escena, que en una obra 
compromesa com és Tosca han 
tingut possibilitat de mostrar el 
seu talent. La llista de directors 
d’escena o registi, el Liceu no la 
comença fins a l’any 1931, amb  
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Vincenzo Dell’Agostino. I abans? 
No n’hi havia o bé era un treball 
exercit pel cap d’escenari. Recor-
dem la figura d’un oblidat Juan 
Villaviciosa que entre el 1932 i el 
1936 va ser l’únic regista de reper-
tori italià i francès i que encara 
va tornar al Liceu el 1942. Ve des-
prés l’insubstituïble Dídac Monjo, 
autèntic factòtum del Teatre, on 
treballà com a corista, comprima-
ri, solista i finalment com a direc-
tor d’escena; és recordat per una 
creació del malèvol personatge 
de Spoletta amb detalls del tot 
originals. Tres noms cal destacar 
entre els últims directors d’escena 
o ja productors de les últimes edi-
cions: el gran Piero Faggioni, re-
cordat per una Fanciulla del West 
de l’any 1984, un dels espectacles 
més celebrats de l’època; Robert 
Carsen, amb una Tosca tan etimo-
lògicament divina que al final de 
l’acte primer esdevenia la Verge 
del Pilar de Saragossa, i el nostre 
Paco Azorín, director a les dues 
últimes edicions. Pel que fa esce-
nografies, caldrà recordar sempre 
les decoracions del gran Nicola 
Benois.

 Rebentada per la crítica 
però aplaudida pel públic, Tos-
ca ha tingut al Liceu tres o 
quatre èpoques esclatants, tot 
començant pels primers anys 
del segle XX, quan en edicions 
immediates se succeïen en Scar-
pia barítons com ara Blanchart, 
Sammarco, Giraldoni, Titta Ruf-
fo, Kaschmann, Stracciari (va ser 
l’òpera que exigí per al seu debut 
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liceista), Viglione-Borghese i Bat-
tistini, l’un rere l’altre. Després 
dels Cavaradossi «amorosos» 
d’Anselmi i Schipa, i el molt més 
impulsiu de Lázaro, s’arriba als 
deliris provocats per Miguel Fleta 
(amb la fermata històrica i insupe-
rada a «disciogliea dai veli»), que 
va cantar Tosca tres temporades 
seguides, els anys 1925, 1926 i 
1927. Immediatament després de 
la gran Maria Caniglia, Renata Te-
baldi esdevé la Tosca del Liceu du-
rant la dècada dels anys cinquanta 
i la canta en tres edicions conse-
cutives, els anys 1953, 1956 i 1959; 
el seu «Vissi d’arte» (sempre amb 
el bis obligat) va ser sens dubte la 
millor mostra que ens deixà del 
seu art. Els dies de la més gran 
eufòria tebaldiana es produí l’úni-
ca actuació liceista de Maria Me-
neghini-Callas, encara amb els dos 
cognoms, un concert esdevingut 
el 5 de maig de 1959. Recordem 
que l’aplaudiment més tebi del 
concert va ser després de «Vissi 
d’arte». El Liceu no amagava el 
seu tebaldisme. Per al Liceu la Re-
nata va reservar la primera Butter-
fly de la seva carrera i és gràcies a 
ella que Tosca és una de les fites 
del repertori liceista. La prova és 
que a partir dels anys cinquanta 
ha estat sempre present al car-
tellone de La Rambla. Estrenada 
aquí el 1902, en cent vint-i-un anys 
ha arribat a la xifra considerable 
de 191 representacions.

Després s’hi produeix el pas 
fugaç de Franco Corelli: dues úni-
ques representacions, un dissabte 
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i un dijous, el 4 i el 9 de novem-
bre de 1961. No hi hagué temps ni 
per a una tercera representació. 
La Scala l’estava esperant per a la 
inauguració de temporada amb 
La battaglia di Legnano. Al costat 
de Corelli, un joveníssim Piero 
Cappuccilli que el dia abans havia 
inaugurat la temporada amb una 
Traviata en què feien el debut li-
ceista la il·lustre Renata Scotto i el 
mateix Cappuccilli. Apareixen des-
prés les grans figures de Montser-
rat Caballé, Virginia Zeani, Plácido 
Domingo i Josep Carreras. Recor-
do els dos assaigs gairebé miste-
riosos, secrets i amb el Teatre buit, 
a porta tancada, que va voler fer el 
mestre Armando Gatto per prepa-
rar el «Vissi d’arte» de la Caballé. 
D’altra banda, ens entristeix haver 
de reconèixer que dues grans di-
ves van tenir mala sort en les se-
ves Tosca al Liceu. La primera, la 
gran i tan admirada també aquí 
Régine Crespin, que a la frase final 

Consulteu la
cronologia
detallada

de «Vissi d’arte», «Perché me ne 
rimuneri così?», es quedà curta 
de fiato; al moment més inopor-
tú. Curiosament, això també li va 
passar a Aprile Millo, que al Teatre 
Victòria (el Liceu s’havia cremat) 
va patir el mateix accident. Era la 
seva primera Tosca. L’endemà, en 
un racó de l’escenari vaig desco-
brir unes piles de paperets grocs, 
blaus, verds i vermells amb la fra-
se «Aprile Millo. Tosca del Liceu». 
Aquells paperets, preparats per 
als aplaudiments del final de l’òpe-
ra, ningú no va gosar llançar-los.

 La dècada dels vuitanta va 
tenir en Floria, Mario i Scarpia tres 
intèrprets que s’han afermat en 
aquests rols: Éva Marton, Jaume 
Aragall (cinc edicions diferents) 
i Joan Pons (quatre edicions). El 
juny del 2004 com a Tosca tin-
guérem l’estimada i tristament 
desapareguda Daniela Dessì, i el 
març del 2014 la gloriosa Sondra 
Radvanovsky que ara repeteix el 
rol al Liceu.

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/cronologia_tosca.pdf
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George Bertrand Shaw 

“La senyora Bernhardt 
prefereix fer voltes pel món 
per simular ser algú que 
mata persones amb destrals 
i forques, la qual cosa 
probablement li proporciona 
moltíssims diners. Li desitjo 
molta sort, però no la 
consideraré una artista de 
teatre de primer ordre llevat 
que em paguin molts diners.”

Sardoodledom
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Playlist 
Tosca

VERDI

Hélène de Les vêpres siciliennes 
Arroyo, Domingo, Milnes, Raimondi, New 
Philharmonia Orchestra, Levine, RCA

VERDI 

Lady Macbeth de Macbeth
Verrett, Cappuccilli, Domingo, Ghiaurov, Orchestra 
del Teatro alla Scala, Abbado, DG

MOZART 

Donna Anna de Don Giovanni 
Wächter, Sutherland, Schwarzkopf, Taddei, Alva, 
Frick, Philharmonia Orchestra, Giulini, EMI

TXAIKOVSKI  

Tatiana d’Eugene Onegin 
Allen, Freni, von Otter, Schicoff, Burchuladze, 
Staatskapelle Dresde, Levine, DG

BEETHOVEN

Fidelio de Fidelio 
Janowitz, Popp, Kollo, Sotin, Fischer-Dieskau, 
Wiener Philharmoniker, Bernstein, DG

PUCCINI

Tosca de Tosca 
Callas, di Stefano, Gobbi, Orchestra del Teatro alla 
Scala, V. de Sabata, EMI

BIZET

Carmen de Carmen
Berganza, Domingo, Milnes, Cotrubas, London 
Symphony Orchestra, Abbado, DG

STRAUSS

Salomé de Salomé
Nilsson, Stolze, Wächter, Wiener Philharmoniker, 
Solti, Decca

WAGNER

Brünnhilde de Der Ring des 
Nibelungen (L’anell del nibelung) 
Nilsson, Crespin, Windgassen, Stolze, King, Hotter, 
Wiener Philharmoniker, Solti, Decca

PUCCINI

Musetta de La bohème 
Freni, Pavarotti, Harwood, Panerai, Ghiaurov, 
Berliner Philharmoniker, Karajan, Decca

Amb més de 400 anys d’òpera, observem que el 
gènere n’és ple, de personatges femenins impressi-
onants i potents. En oposició amb la creença gene-
ralitzada que l’òpera és plena d’heroïnes tràgiques i 
de dones oprimides per homes, hi ha compositors 
que també escriuen per crear personatges feme-
nins forts. Heus aquí alguns exemples de dones que 
prenen el control dels seus destins.
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Víctor Garcia de Gomar
DIRECTOR ARTÍSTIC DEL GRAN TEATRE DEL L ICEU

JANÁČEK

Emilia d’El cas Makropulos 
Söderström, Dvorský, Blachut, Wiener 
Philharmoniker, MacKerras, Decca

PUCCINI

Minnie de La fanciulla del West 
Neblett, Domingo, Milnes, Covent Garden Chamber 
Orchestra, Mehta, DG

MOZART

Susanna de Le nozze di Figaro 
Prey, Mathis, Janowitz, Fischer-Dieskau, Troyanos, 
Deutsche Oper Berlin, Böhm, DG

SMETANA

Mařenka de La núvia venuda 
Lorengar, Frick, Wunderlich, Bamberg 
Symphoniker, Kempe, EMI
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Biografies

Henrik Nánási

Giacomo Sagripanti

Director musical

Director musical

Ha estat el Director Musical de la Komische Oper 
Berlin entre els anys 2012 i 2017. Al llarg de la seva 
carrera ha dirigit en teatres com Royal Opera House 
de Londres, Teatro alla Scala de Milà, Opéra National 
de Paris, The Metropolitan Opera de Nova York, San 
Francisco Opera, Bayerische Staatsoper de Munic, 
Lyric Opera of Chicago, Opernhaus Zürich, Palau 
de les Arts de València, Teatro dell’Opera di Roma, 
Hamburgische Staatsoper, Oper Frankfurt, Sem-
per Oper de Dresden, Arena di Verona, Òpera de 
Montecarlo, etc. Entre d’altres, ha dirigit orquestres 
com RSO Wien, Bruckner Orchester Linz, Maggio 
Musicale Fiorentino, Atlanta Symphony, Yomiuri Ni-
ppon Symphony, Orchestre national du Capitole de 
Toulouse, Orchestra della Fenice di Venezia, Essener 
Philharmoniker, Orquestra de la Comunitat Valen-
ciana, Orchestra del San Carlo di Napoli, Orchestra 
del Teatro Massimo Palermo o Hungarian National 
Philharmonic Orchestra. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 2015/16 
amb Die Zauberflöte, i hi ha tornat amb Cavalleria 
rusticana i Pagliacci (2019/20).

Premiat com a millor director jove als Opera Awards 
2016, ha treballat en teatres com l’Opéra National de 
París, la Bayerische Staatsoper de Munic, la Deutsc-
he Oper Berlin, el Teatre Bolxoi de Moscou, l’Staat-
soper Hamburg, l’Opernhaus Zürich, el Palau de les 
Arts de València o la Wiener Staatsoper, així com 
als festivals de Pesaro i Glyndebourne. Col·labora 
habitualment amb orquestres com la de la RAI de 
Torí, la WDR Funkhausorchester Köln, l’Orquestra 
del Théâtre du Capitole de Tolosa de Llenguadoc, 
l’Orquestra Simfònica Haydn de Bolzano i Trento, o 
l’Orquestra de la Ràdio de Munic (Münchner Run-
dfunkorchester), entre d’altres. Entre els seus dar-
rers compromisos està la direcció de Don Pasquale, 
Werther i Anna Bolena a Viena; I puritani al Teatro 
di San Carlo de Nàpols; La traviata i Don Pasquale 
a la Royal Opera House de Londres; L’elisir d’amore 
al Festival Chorégies d’Orange, i Rigoletto a l’Operá 
de París. Els seus propers compromisos són el seu 
debut al Teatre Real de Madrid amb Il Turco in Italia 
i Don Giovanni a la Deutsche Oper Berlin. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 2017/18 
amb Il viaggio a Reims. 
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Emanuele Sinisi
Escenògraf

Després de graduar-se a l’Escola d’Art Pino Pascali 
de Bari, es traslladà a Roma per seguir amb els seus 
estudis. Es matriculà a la Primera Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura Ludovico Quaroni, on l’any 
2009 es llicencià en Escenografia, Disseny d’exposi-
cions i Disseny d’interiors. Després d’unes pràctiques 
als Laboratoris d’escenografia de la Fundació Teatro 
dell’Opera de Roma, continuà els seus estudis en 
arts digitals, disseny i multimèdia, adquirint compe-
tències específiques en l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació. Des del 2010 combina 
la feina d’ajudant de disseny amb la direcció d’escena 
en teatres tant a Itàlia com a l’estranger. Des del 2013 
dissenya escenografies per als directors Roberto Ca-
talano, Rafael R. Villalobos, Italo Nunziata, Stefano 
Vizioli, Lorenzo Mucci i Leonardo Lidi. Actualment 
viu entre Bolonya i Venècia on imparteix classes de 
Disseny escènic a l’Escola de Belles Arts. 

Debuta al Gran Teatre del Liceu.

Rafael R. Villalobos
Director d’escena i figurinista

Atret de manera prematura per l’òpera, estudià al 
Conservatori C. de Morales de Sevilla. Llicenciat per 
la RESAD de Madrid, amplià la seva formació a la 
Universitat de Barcelona, l’ESMUC i la Central School 
of Speech and Drama de Londres. Ha estat guanya-
dor de l’Europäische Opernregie Preis de Viena, i 
nominat als Internacional Opera Awards de 2016. 
L’any 2019 va rebre el Premi de la Fundació Princesa 
de Girona de les Arts i les Lletres, i el 2020 va ser 
reconegut amb el Ring Award de Graz, així com en 
els YAM Awards d’Estocolm al millor projecte d’òpe-
ra per a joves. Després d’estrenar L’arbore di Diana 
al Theater an der Wien, Oprhée al Teatro Real de 
Madrid, Il barbiere di Siviglia a l’Opéra national de 
Montpellier o Tosca a La Monnaie de Brussel·les, té 
previstos projectes en teatres com el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, Teatro Massimo de Palerm, així 
com tornar al Theater an der Wien i La Monnaie. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
2020/21 amb el concert Sondra Radvanovsky: Les 
tres reines.
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Pablo Assante
Director del Cor del Gran Teatre del Liceu

Pablo Assante va néixer a Quilmes l’any 1975. Va 
començar els estudis de piano als 8 anys a l’Escola 
de Belles Arts de la seva ciutat natal i després els 
va continuar al Conservatori Nacional de Buenos 
Aires. El 1997 va obtenir la Llicenciatura en Músi-
ca, en les especialitats en Direcció Orquestral i en 
Direcció Coral, a la Universitat Catòlica Argentina i 
va prosseguir l’estudi de les dues especialitats al Mo-
zarteum de Salzburg (càtedra Denis Russell / Jorge 
Rotter i Karl Kamper). Des del 2001, ha treballat com 
a mestre preparador, com a director d’orquestra i, 
principalment, com a director del cor en les tempo-
rades de diversos teatres lírics, com els de Chemnitz, 
Frankfurt, Saarbrücken, Dresden (Semperoper) i el 
Teatro Carlo Felice de Gènova. Com a director d’or-
questra, ha dirigit ballet, òpera (entre altres títols, 
Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Don Giovanni, La 
vídua alegre), concerts simfònics i simfonicocorals 
(com els rèquiems de Mozart i Verdi, i la simfonia 
Lobgesang, de Mendelssohn), amb orquestres com 
la Robert Schumann Philharmonie, la Saarländisches 
Staatsorchester, l’Orquestra Simfònica Nacional Ar-
gentina i l’orquestra del Teatro Carlo Felice de Gè-
nova. Les seves col·laboracions com a director del 
cor també inclouen el cor Voci Bianche di Roma per 
al Teatro dell’Opera i l’Acadèmia Nacional de San-
ta Cecília de Roma; el cor de la Ràdio de Leipzig; el 
cor de la Simfònica de Bamberg; el cor de l’Òpera 
de Zuric; el Festival de Pasqua de Salzburg, amb els 
cors de la Semperoper de Dresden i de l’Òpera de 
Munic (Parsifal, DVD Deutsche Grammophon), i, 
més recentment, amb els teatres d’òpera de Xi’an, 
Pequín, Xangai i Staatsoper München. A més d’un 
repertori operístic ben ampli que comprèn els títols 
principals de Wagner, Verdi i Puccini, ha col·laborat 
com a director de cor en simfonicocorals —com la 
Missa Solemnis, de Beethoven (DVD Unitel); el War 
Requiem, de Britten; l’Ein Deutsches Requiem, de 
Brahms; els oratoris Das Liebesmahl der Apostel, 
de Wagner; The dream of Gerontius, d’Elgar, i les 
simfonies de Mahler 2, 3 i 8— i amb directors com 
Kurt Masur, Georges Prêtre, Colin Davis, Christian 
Thielemann, Fabio Luisi i Kirill Petrenko.

Felipe Ramos
Il·luminador

Dissenyador d’il·luminació amb més de vint anys 
d’experiència en tota mena de produccions escè-
niques a nivell internacional. Guanyador del Premi 
de l’Associació de Directors d’escena els anys 2012 
i 2019 per Agost i El concierto de San Ovidio, res-
pectivament. Ha estat nominat per Dumas a la Millor 
il·luminació de dansa als 4th Knight Of Ilumination 
(2011). Entre els seus darrers projectes trobem Tos-
ca a Brussel·les, Il barbiere di Siviglia a Montpeller, 
Marie al Teatro Real i La Abadia de Madrid, Don Gi-
ovanni a La Corunya, El Prometeo a Dijon, Der Dik-
tator a Sevilla, Il trovatore a Valladolid, Der Kaiser 
von Atlantis al Teatro Real, entre d’altres. També ha 
treballat en musicals i espectacles de dansa. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
2014/15 amb el Ballet Nacional d’Espanya.
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Maria Agresta
Soprano (Floria Tosca)

Guanyadora de diversos concursos de cant, com 
el Franco Abbiati de l’any 2014. Va fer el seu debut 
professional l’any 2007, però es va donar a conèi-
xer gràcies l’any 2011 gràcies a la seva participació a 
l’òpera I vespri siciliani a Torí, dirigida per Gianandrea 
Noseda. Des d’aleshores ha cantat en teatres d’ar-
reu del món com The Metropolitan Opera de Nova 
York, Teatro alla Scala de Milà, Royal Opera House 
de Londres, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro di San 
Carlo de Nàpols, Arena di Verona, Teatro La Fenice 
de Venècia, així com a Berlín o Montecarlo. En el seu 
repertori hi trobem rols com Norma, Mimì (La bo-
hème), Leonora (Il trovatore), Violetta (La traviata), 
Amelia (Simon Boccanegra), Desdemona (Otello), 
Micaëla (Carmen), Liù (Turandot), Elisabetta (Don 
Carlos), Lucrezia (I due Foscari), Anna Bolena, Tosca, 
entre d’altres. L’han dirigida mestres com Antonio 
Pappano, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Zubin 
Mehta, Christian Thielemann, Myung-Whun Chung, 
Fabio Luisi i Riccardo Chailly. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu amb Suor Angelica 
la temporada 2013/14.

Santiago Ydáñez
Pintor

Graduat en Belles Arts per la Universitat de Grana-
da, ha realitzat tallers amb Juan Genovés i Mitsuo 
Miura, entre d’altres. La seva obra s’ha exhibit al 
CAC de Málaga, Villa di Livia (Roma), Whitebox Art 
Center (Pequín), Museu Lázaro Galdiano (Madrid), 
Dillon Gallery (Nova York), CAAM (Gran Canaria), 
Galeria Invaliden1 (Berlín), Fundació Chirivella So-
riano (València), Künstlerhaus Bethanien (Berlín), 
Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús (Caravaca 
de la Cruz, Murcia), Galeria S.E. (Bergen, Noruega), 
Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (Se-
villa), Instituto Cervantes (Palermo, Italià), Goethe 
Institut, Instituto Cervantes (Estocolm), Fundació 
Canaria para el Desarrollo de la Pintura (Las Palmas 
de Gran Canaria), BASF Kulturhaus (Schwarzheide, 
Alemanya), Ge Galeria (Monterrey, México), Galeria 
Martin Mertens (Berlín), etc. Ha estat reconegut 
amb el Premi de pintura ABC 2002, Premi Pintura 
Generació 2002 de Caja Madrid, a més de la beca 
Colegio de España de París del Ministerio de Cultura 
del 2001, entre d’altres. 

Debuta al Gran Teatre del Liceu.
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Monica Zanettin 
Soprano (Floria Tosca)

Graduada en cant al Conservatori de Venècia i 
graduada en Conservació del Patrimoni Cultural a 
la Universitat Ca’Foscari de Venècia. Ha estat pre-
miada en nombrosos certàmens internacionals de 
cant, com ara el Concurs Ottavio Ziino de Roma, i 
ha estat finalista del Concurs Voci Verdiane de Bus-
seto i del Concurs Monserrat Caballé de Saragossa. 
Després d’actuar com Aida a l’Arena di Verona el 
2014, va ser convidada de nou per a les tres tem-
porades següents per interpretar el mateix paper, 
un rol que també ha cantat a l’Òpera de Daegu a 
Corea, a La Monnaie Brussel·les, al Teatre La Fenice 
de Venècia i a Tel Aviv. Un altre paper rellevant per 
a la seva carrera és Tosca, que ha interpretat, entre 
altres sales, al Teatro San Carlo de Nàpols, Deutsche 
Oper Berlin, Teatro dell’Opera di Roma i La Monna-
ie Brussel·les. Entre els seus compromisos recents 
trobem Un ballo in maschera a Tenerife, així com el 
seu debut a Madama Butterfly a Venècia i Manon 
Lescaut a Gènova. 

Debuta al Gran Teatre del Liceu.

Emily Magee 
Soprano (Floria Tosca)

Al llarg de la seva trajectòria ha cantat en teatres 
com el Teatro alla Scala de Milà, The Metropolitan 
Opera de Nova York, Royal Opera House de Lon-
dres, Opéra National de Paris, Wiener Staatsoper, 
Bayerische Staatsoper de Munic, Opernhaus Zürich, 
Staatsoper Berlin, Semperoper de Dresden, Staat-
soper Hamburg, així com als festivals de Bayreuth i 
Salzburg. Ha treballat amb mestres com Daniel Ba-
renboim, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Bruno Bar-
toletti, Antonio Pappano, Daniele Gatti, Jeffrey Tate, 
Zubin Mehta, Philipp Jordan i Franz Welser-Möst. 
Entre els seus compromisos recents trobem Sieglin-
de (Die Walküre) dirigida per Marek Janowski a la 
Dresden Philarmonie, rol que cantarà el proper estiu 
al festival Wagner de Bayreuth; Elsa (Lohengrin) a 
Leipzig, a més de diversos concerts, com la Simfonia 
núm. 8 de Mahler dirigida per Andris Nelsons amb la 
Gewandhausorchester al festival Mahler de Lepzig. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
2005/06 amb Lohengrin, i hi ha tornat amb La dama 
de piques (2009/10) i Rusalka (2012/13).
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Michael Fabiano
Tenor (Mario Cavaradossi)

L’any 2014 va rebre els premis Beverly Sills i Richard 
Tucker, essent el primer cantant en rebre ambdu-
es distincions el mateix any. Entre els seus com-
promisos per aquesta temporada trobem la seva 
participació a l’Opera Ball i Opera in the Park de 
la San Francisco Opera, també cantarà Pinkerton 
(Madama Butterfly) a la mateixa ciutat. Pel que fa a 
Cavaradossi (Tosca), a banda de Barcelona, cantarà 
aquest paper a The Metropolitan Opera de Nova 
York, LA Opera de Los Angeles i Wiener Staatsoper. 
També té previst debutar el rol de Maurizio (Adria-
na Lecouvreur) al Teatro Francesco Cilèa de Reggio 
Calabria i Opera Australia. A més, té previstos reci-
tals al Recital Center de Melbourne, Victoria Hall de 
Ginebra i Waterford Concert Series de Virgina. La 
temporada passada debutà el rol de Cavaradossi a 
l’Opéra National de Paris i, entre d’altres, cantà el rol 
protagonista de Les contes d’Hoffmann a Bilbao, així 
com Rodolfo (La bohème) al Teatro Real de Madrid. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
2021/22 en el Concert 175è aniversari.

Sondra Radvanovsky
Soprano (Floria Tosca)

La seva versatilitat li permet interpretar un ampli 
repertori amb els rols titulars de títols com Rusalka, 
Lucrezia Borgia, Manon Lescaut o Roxanne (Cyran-
no de Bergerac), papers que interpreta en teatres i 
auditoris d’arreu del món. Entre els seus compromi-
sos més recents trobem el seu debut com a Medea 
a The Metropolitan Opera de Nova York, Tosca a 
l’Opernhaus Zürich i Deutsche Oper Berlin, a més 
d’una versió semi-escenificada a Vancouver. També 
interpretarà Turandot a Zuric, a més d’oferir un re-
cital al Carnegie Hall de Nova York, entre d’altres. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 2011/12 
amb Aida, i hi ha tornat amb Tosca (2013/14), Nor-
ma (2014/15), un recital (2016/17), Poliuto en versió 
concert i Andrea Chénier (2017/18), Luisa Miller 
(2018/19), un recital amb Piotr Beczała i el concert 
Sondra Radvanovsky: Les tres reines (2020/21) i el 
Concert 175è aniversari (2021/22). Aquesta tempo-
rada també cantarà Lady Macbeth (Macbeth) els 
propers mesos de febrer i març.
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Antonio Corianò
Tenor (Mario Cavaradossi)

Va completar els seus estudis musicals a Parma, 
al Centro Universale del Bel Canto, i va perfeccio-
nar-los a l’Accademia Filarmonica de Bolonya. Poste-
riorment va estudiar amb la mezzosoprano Dolora 
Zajick i el tenor Raúl Giménez. L’any 2012 debutà 
cantant Manrico (Il trovatore) al Festival de Raven-
na, i a partir d’aleshores vingueren compromisos 
com Macbeth al Teatro dell’Opera di Roma dirigit 
per Riccardo Muti, Maggio Musicale Fiorentino di-
rigit per James Conlon i Teatro alla Scala de Milà 
amb direcció de Valeri Guérgiev. També ha cantat 
La traviata a Milà, dirigida per Daniele Gatti, així com 
Nabucco i Madama Butterfly al Teatro Petruzzelli de 
Bari; Attila al Teatro Regio di Parma amb direcció de 
Gianluigi Gelmetti. També ha cantat rols com Don 
José (Carmen) a Ravenna i al Teatro de la Maestran-
za de Sevilla; I lombari alla prima crociata a l’Òpera 
de Montecarlo i Venècia; Aroldo a Ravenna, així com 
Riccardo (Un ballo in maschera) al Teatre Principal 
de Palma de Mallorca, Rodolfo (Luisa Miller) a Erfurt 
i Pollione (Norma) a Brescia. 

Debuta al Gran Teatre del Liceu.

Vittorio Grigolo 
Tenor (Mario Cavaradossi)

Nascut a Arezzo (Itàlia), tot i que va créixer a Roma, 
interpreta papers principals per a tenor dels reper-
toris italià i francès. Entre els seus compromisos 
recents trobem títols com La traviata, La bohème, 
Rigoletto, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, 
Faust, Roméo et Juliette, Les contes d’Hoffmann, 
Werther i Tosca, entre d’altres. Papers que ha inter-
pretat en grans escenaris d’arreu del món. Més enllà 
dels escenaris, ha gravat diversos treballs discogrà-
fics amb títols com West Side Story (Sony Classical), 
també ha protagonitzat el concert Italia... un sogno a 
París o un recital a The Metropolitan Opera de Nova 
York. Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
2005/06 amb Otello. 
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George Gagnidze
Baríton (Baró Scarpia)

Nascut i format a Tbilissi (Geòrgia), l’any 2005 gua-
nyà el Concorso Voci Verdiane. Des de l’any 2009 ha 
cantat en més de 100 representacions a The Metro-
politan Opera de Nova York, en papers com Scarpia, 
Rigoletto, Amonasro (Aida), Michele (Il tabarro), To-
nio (Pagliacci), Alfio (Cavalleria rusticana) i Shakloviti 
(Khovànsxina). A més, al llarg de la seva trajectòria 
ha cantat en teatres com el Teatro alla Scala de Milà, 
Opéra National de Paris, Royal Opera House de 
Londres, Wiener Staatsoper, Staatsoper i Deutsche 
Oper de Berlín, Palau de les Arts de València, Teatro 
Real de Madrid, Teatro di San Carlo de Nàpols, New 
National Theatre de Tòquio, National Centre for the 
Performing Arts de Pequín, San Francisco Opera, LA 
Opera de Los Angeles, Washington National Opera, 
així com als BBC Proms, festivals d’Ais de Provença i 
Chorégies d’Orange, i l’Arena di Verona. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 2010/11 
amb Cavalleria rusticana i Pagliacci, i hi ha tornat 
amb La traviata (2020/21).

Željko Lučić
Baríton (Baró Scarpia)

Estudià cant a Belgrat i Novi Sad (Sèrbia), on debutà 
al Teatre Nacional l’any 1993 interpretant Silvio (Pa-
gliacci). Des d’aleshores ha cantat en els principals 
teatres i auditoris d’arreu del món. Entre els seus 
compromisos de les darreres temporades trobem 
La fanciulla del West, Otello i Macbeth a The Me-
tropolitan Opera de Nova York; La traviata a la Lyric 
Opera of Chicago, Royal Opera House de Londres 
i Arena di Verona; Tosca a l’Opéra National de Pa-
ris, Wiener Staatsoper i Deutsche Oper Berlin; La 
forza del destino i Adriana Lecouvreur a París; An-
drea Chénier i Macbeth a la Bayerische Staatsoper 
de Munic, així com Luisa Miller a l’Oper Frankfurt. 
Recentment ha cantat Pagliacci a La Corunya, Rigo-
letto a l’Opéra Bastille de París i Frankfurt; Tosca a 
Romania, Sèrbia i Nova York; i Rigoletto, La forza del 
destino i Il trittico de Puccini a Frankfurt. L’any 1997 
va rebre el primer premi del Concurs Internacional 
de cant Francesc Viñas. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
1997/98 amb L’elisir d’amore, i hi ha tornat amb 
Otello (2020/21).
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Jonathan Lemalu
Baix (Sagristà)

Samoà nascut a Nova Zelanda, es va graduar al Royal 
College of Music de Londres, on ha estat nomenat 
membre honorari. Ha treballat amb directors com 
Sir Simon Rattle, Sir Antonio Pappano, Sir Colin Da-
vis, Zubin Mehta, Valeri Guérgiev, Nikolaus Harnon-
court, Vladimir Jurowski, Sir Roger Norrington, Ivor 
Bolton i Charles Dutoit. Recentment ha estat reco-
negut amb l’Orde del Mèrit de Nova Zelanda pels 
seus serveis a l’òpera. En la seva trajectòria ha cantat 
en teatres com The Metropolitan Opera de Nova 
York, Royal Opera House i English National Opera 
de Londres, Bayerische Staatsoper de Munic, Lyric 
Opera of Chicago, The Dallas Opera, San Francis-
co Opera, Opera Australia, així com als festivals de 
Glyndebourne i de Salzburg. També ha participat en 
concerts amb les orquestres filharmòniques de ciu-
tats com Berlín, Nova York, Rotterdem, Hong Kong, 
Estrasburg i Los Angeles; així com les simfòniques de 
Nova Zelanda, Londres, Boston, Chicago, San Fran-
cisco, Toronto, París i Tòquio. 

Debuta al Gran Teatre del Liceu.

Felipe Bou
Baix (Cesare Angelotti)

Després de llicenciar-se en Dret l’any 1990, perfec-
cionà els seus estudis de cant amb Antonio Blancas 
i Alfredo Kraus. Ha cantat en teatres i auditoris com 
el Théâtre du Capitole de Tolosa de Llenguadoc, Te-
atro dell’Opera di Roma, Deutsche Oper am Rhein 
de Düsseldorf, Teatro Regio di Parma, Amsterdam 
Concertgebouw, Teatro Massimo de Palerm, Wiener 
Staatsoper, Teatro Nacional de Santiago de Chile, 
Maggio Musicale Fiorentino, i al festival de Bregenz. 
Entre els seus compromisos recents trobem Esteban 
(Fuenteovejuna) a Tenerife, Esteban (Fuenteoveju-
na), Iñigo (L’Heure espagnole) i Príncep de Bouillon 
(Adriana Lecouvreur) a Oviedo, Segon home armat 
(Die Zauberflöte), Goffredo (Il pirata) i Sacerdot del 
Baal (Nabucco) al Teatro Real de Madrid; Nourabad 
(Les pêcheurs de perles) a Bilbao, entre d’altres. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
1998/99 amb Alcina, i hi ha tornat amb D.Q. Don 
Quijote en Barcelona (2000/01), Don Giovanni 
(2002/03), La bohème (2011/12), Madama Butter-
fly i L’enigma di Lea (2018/19), La traviata i Otello 
(2020/21).
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Manel Esteve
Baríton (Sciarrone)

Nascut a Barcelona, paral·lelament als seus estudis 
musicals, estudià cant amb el seu pare, el baríton 
Vicenç Esteve. També ha rebut classes de cantants 
com Jaume  Aragall, Joan Pons, Eduard Giménez, 
Carlos Chausson o Rolando Panerai. Ha guanyat els 
concursos de cant Manuel Ausensi (2002) i Pedro 
Lavirgen (2004). Des del seu debut, l’any 1999, al 
Gran Teatre del Liceu interpretant Uberto (La serva 
padrona), ha mantingut una intensa activitat pro-
fessional. Així doncs, ha interpretat rols com Figaro 
(Il barbiere di Siviglia), Taddeo (L’italiana in Algeri), 
Don Alvaro (Il viaggio a reims), Prosdocimo (Il turco 
in Italia), Silvio (Pagliacci), Malatesta (Don Pasquale), 
Severo (Poliuto), Enrico (Lucia di Lammermoor), Pa-
pageno (Die Zauberflöte), Ping (Turandot) o Lescaut 
(Manon), entre d’altres. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 
1999/2000 amb La serva padrona, i ha tornat en 
nombroses ocasions, les darreres amb Andrea Ché-
nier i Il viaggio a Reims (2017/18), L’italiana in Algeri 
(2018/19), Cavalleria rusticana i Pagliacci (2019/20) i 
el Concert 175è aniversari (2021/22).

Moisés Marín
Tenor (Spoletta)

Ha estat membre de l’Opera Studio de l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia de Roma, supervisat per 
la soprano Renata Scotto. Durant dues temporades 
va formar part del Centre de Perfeccionament Plá-
cido Domingo de València, on va poder cantar els 
rols de Gastone (La traviata), Rustighello (Lucrezia 
Borgia), Goro (Madama Butterfly), Spoletta (Tosca) 
i Schmidt (Werther). Ha cantat amb artistes com 
Plácido Domingo, Gregory Kunde, Mariella Devia, 
Anna-Caterina Antonacci, Lianna Haroutounian o 
Marina Rebeka. L’han dirigit mestres com Ramón 
Tebar, Nicola Luisotti, Fabio Biondi o Henrik Nánási. 
Entre els seus compromisos recents trobem Albazar 
(Il turco in Italia) i Nathanaël i Spalanzani (Les contes 
d’Hoffmann) a Bilbao, Jaquino (Fidelio) a Oviedo, 
Remendado (Carmen) i Goro a Sevilla, a més de can-
tar al Teatro Real de Madrid, Òpera d’Oviedo, Palau 
de Les Arts de València i ABAO.

Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 2018/19 
amb Madama Butterfly, i hi ha tornat amb Lucia di 
Lammermoor (2020/21) i Rigoletto (2021/22).
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Hugo Bolívar
Contratenor (Pastor)

Format a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) amb la soprano Marta Almajano, on s’es-
pecialitzà amb matrícula d’honor en cant històric. 
Canta habitualment amb grups destacats dedicats 
a la interpretació de música antiga a nivell nacional 
i europeu, com ho són Al Ayre Español, Capella de 
Ministrers, Vespres d’Arnadí o Concerto Italiano de 
Rinaldo Alessandrini. A més, forma part del quartet 
vocal Qvinta Essençia. Ha cantat en sales de con-
cert com el Palau de la Música Catalana, Casa de 
la Música d’Oporto, Palais des Beaux-Arts de Bru-
xelles (Brussel·les), TAP (Poitiers), Opéra de Vichy, 
Opéra de Reims, i Teatro Real i Auditorio Nacional 
de Madrid. A més, participa en nombrosos festivals 
nacionals i europeus de música antiga, de cambra i 
òpera. Ha publicat el treball discogràfic Castilla del 
Oro (Ars Atlántica) amb l’arpista Manuel Vilas, dedi-
cat a les músiques de l’Amèrica colonial. 

Debutà al Gran Teatre del Liceu al concert Els ma-
drigals de Monteverdi I (2021/22).

Milan Perišić
Baríton (Carceller)

Nascut a Novi Sad (Sèrbia), estudià Composició a 
l’Acadèmia d’Art de la seva ciutat natal, i el 2021 va fi-
nalitzar els seus estudis de cant al Conservatori Giu-
seppe Tartini de Trieste. Enguany ha estat premiat 
amb el segon premi del VI Concurs Internacional de 
cant Bellano Paese degli Artisti, tercer premi del XII 
Concurs Internacional de cant Salvatore Licitra, en 
el V Concurs de cant Compostel·la lírica, i el 2021 en 
el XXXVIII Concurs Internacional de Cant ciutat de 
Logronyo-La Rioja. Forma part del grup de cantants 
de la segona edició del programa Crescendo per a 
joves artistes del Teatro Real de Madrid. Entre el seu 
repertori trobem rols com Marcello (La bohème), 
Don Giovanni, Gonzalo (María Manuela), Vidal (Luisa 
Fernanda) i Comissari imperial (Madama Butterfly). 
A més, enguany ha interpretat el paper d’Alonso en 
l’estrena de la sarsuela El orgullo de quererte de Ja-
vier Carmena als Teatros del Canal de Madrid. 

Debuta al Gran Teatre del Liceu.
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Maria Callas

“Una òpera comença 
molt abans que s’alci 
el teló i acaba molt 
després que s’abaixi. 
Comença en la meva 
imaginació, esdevé la 
meva vida i roman com 
a part de la meva vida 
molt temps després 
d’abandonar el teatre.”
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Relació personal Gran Teatre del Liceu

DIRECCIÓ GENERAL
Valentí Oviedo
Secretaria de direcció 
Ariadna Pedrola
Assessoria jurídica 
Elionor Villén
Gemma Porta
Lola Pozo Flor

DIRECCIÓ ARTÍSTICA  
I PRODUCCIÓ
Víctor Garcia de Gomar
Leticia Martín Ruiz 
Planificació
Yolanda Blaya
Contractació i figuració
Albert Castells
Meritxell Penas
Producció executiva
Sílvia Garcia
Muntsa Inglada
Míriam Martín Ferrer
Joan Rimbau
Producció 
d'esdeveniments
Deborah Tarridas
Sobretítols
Anabel Alenda
Gloria Nogué

DIRECCIÓ MUSICAL 
Josep Pons
Conxita Garcia
Antoni Pallès
Josep M. Armengol
Agnès Pérez
Núria Piquer
Arxiu musical 
Elena Rosales
Irene Valle
Mestres assistents 
musicals 
Rodrigo de Vera
Vanessa García
David-Huy Nguyen-Phung
Jaume Tribó
Véronique Werklé
Regidoria musical
Lluís Alsius
Luca Ceruti
Micky Galindo
Orquestra
Kai Gleusteen
Oscar Alabau
Olga Aleshinski
Oriol Algueró
Nieves Aliaño
César Altur
Andrea Amador
Joaquín Arrabal
Sandra Luisa Batista
Joan Andreu Bella
Lluís Bellver
Francesc Benítez
Jordi Berbegal
Josep M. Bernabeu
Claire Bobij
Kostadin Bogdanoski

Josep Bracero
Bettina Brandkamp
Esther Braun
Merce Brotons
Pablo Cadenas
Javier Cantos
Josep Antón Casado
Andrea Ceruti
J. Carles Chordà
Carles Chordà
Francesc Colomina
Albert Coronado
Charles Courant
Savio de la Corte
Birgit Euler
Juan Pedro Fuentes
Ferran Garcerà
Marc García
Alejandro Garrido
Ausiàs Garrigós
Juan González Moreno
Gabriel Graells
Ródica Mónica Harda
Piotr Jeczmyk
Lourdes Kleykens
Magdalena Kostrzewszka
Aleksandar Krapovski
Émilie Langlais
Paula Lavarías
Francesc Lozano
Jing Liu
Kalina Macuta
Sergii Maiboroda
Darío Mariño
Adrián Martínez 
Jorge Martínez 
Manuel Martínez
Juanjo Mercadal
Jordi Mestres
Aleksandra Miletic
Albert Mora
David Morales
Liviu Morna
Mihai Morna
Salomé Osca
Emili Pascual
Ma Dolors Paya
Enric Pellicer
Raúl Pérez
Cristoforo Pestalozzi
Giulio Piazzoli
Ionut Podgoreanu
Alexandre Polonski
Sergi Puente
Annick Puig
Ewa Pyrek
Joan Renart
Ma José Rielo
Artur Sala
Guillermo Salcedo
Fulgencio Sandoval
Cristian Sandu
João Seara
Javier Serrano
Oleg Shport
João Paulo Soares
Oksana Solovieva
Juan M. Stacey

Barbara Stegemann
Raul Suárez
Renata Tanellari
Guillaume Terrail
Franck Tollini
Yana Tsanova
Marie Vanier
Bernardo Verde
Jorge Vilalta
Matthias Weinmann  
Cor
Pablo Assante
Alejandra M. Aguilar
Pau Bordas
Margarita Buendía
José L. Casanova
Alexandra Codina
Xavier Comorera
Carlos Cremades
Miguel Ángel Curras
Mercedes Darder
Dimitar Darlev
Gabriel Antonio Diap
Mariel Fontes
María Genís
Elisabeth Gillming
Ignasi Gomar
Oihane González de 
Vinaspre
Olatz Gorrotxategi
Lucas Groppo
Gema Hernández
M. Carmen Jiménez
Sung Min Kang
Yordanka Leon
Graham Lister
Glòria López
Raquel Lucena
Mónica Luezas
Elizabeth Maldonado
Aina Martín
Xavier Martínez
José Antonio Medina
Ivo Mischev
Raquel Momblant
Daniel Muñoz
M. Àngels Padró
Plamen G. Papazikov
Eun Kyung Park
Natalia Perelló
Marta Polo
Joan Prados
Joan Josep Ramos
Alexandra Rosa
Miquel Rosales
Yulia Safonova
Sara Sarroca
Olga Szabo
Cristina Tena
Llorenç Valero
Nauzet Valerón Brito
Ingrid Venter
Elisabet Vilaplana
Helena Zaborowska
Guisela Zannerini
LiceuAprèn 
Jordina Oriols
Julia Getino

Carles Gibert
Gemma Pujol
Josep Maria Sabench
Pilar Villanueva
LiceuApropa
Irene Calvís

DEPT. COMUNICACIÓ  
I EDICIONS
Nora Farrés
Premsa
Joana Lladó
Marta Vilageliu
Digital
Christian Machío 
Edicions
Sònia Cañas 
Arxiu 
Marc Gaspà
Guillem Garcia
Producció d'audiovisuals 
Clara Bernardo 
Santi Gila
Berta Simó
Disseny
Lluís Palomar

DEPT. 
ECONOMICOFINANCER
Ana Serrano 
Cristina Esteve
Núria Ribes 
Control econòmic 
M. Jesús Fèlix 
Gemma Rodríguez 
Comptabilitat 
Jesús Arias 
M. José García
Tresoreria i assegurances 
Jordi Cabrero 
Roser Pausas 
Compres
M. Isabel Aguilar 
Javier Amorós 
Eva Grijalba 
Anna Zurdo 

DEPT. DE MÀRQUETING  
I COMERCIAL
Mireia Martínez
Montse Cardona
Jesús García
Teresa Lleal
Gemma Pujol
Judith Ruiz
Abonaments i localitats
M. Carme Aguilar
Marisa Calvo Fernández
Clara Cebrián
Aroa Lebron
Marian Márquez Gracia
Ariadna Porta
Sonia Puig-Gròs
Marta Ribas
Gemma Sánchez
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DEPT. DE PATROCINI, 
MECENATGE  
I ESDEVENIMENTS
Helena Roca 
Paula Gómez
Laia Ibarz
Sandra Oliva
Mireia Ventura 
Esdeveniments 
Isabel Ramón 
Marcos Romero 
Paulina Soucheiron 

DEPT. DE RECURSOS 
HUMANS  
I SERVEIS GENERALS
Jordi Tarragó 
Administració de personal
Jordi Aymar 
Mercè Siles 
Formació i seguretat  
i salut laboral 
Rosa Barreda 
Recepció 
Cristina Ferraz 
Christian López
Servei mèdic 
Mireia Gay 
Seguretat 
Ferran Torres 
Informàtica 
Raquel Boza
Pilar Foixench
Raúl López
Sara Martín
Xavier Massotti 
Nicolás Pérez
Instal·lacions i 
manteniment 
Susana Expósito
Helena Ferré
Domingo García
Isaac Martín

DEPT. DE RELACIONS 
INSTITUCIONALS
Estefania Sort
Relacions Públiques 
Pol Avinyó
Yolanda Bonilla
Sala
Mariona Alsius
Bruna Bassó
Arnau Belloc
Aina Bericat
María Busquet
Aina Callau
Albert Callizo
Marian Casals
Rosa Castillo
Alba Contreras
Julia Cortina 
Laura Cots
Eloi Duran
Clara Enrich
Oriol Fontanals
Cristina García
Ariadna Gil
Lola Gras

Aleix Lladó
Irene Lladó
Martí Lladó
Ana López
Cristina Madrid
Claudia Martín
Roger Montaño
Josep Maria Omedes
Xavier Pérez
Marta Pasarín
Marc Roucaud
Anna Rueda
Ona Rovira
Anna Rueda
Berta Sagrera
Sara Serrano
Marc Sevilla
Maria Solà
Maria Solé
Maria Torredeflot
Nikki Van der Meer
Francisco Zambrano

DEPT. TÈCNIC 
Xavier Sagrera 
Oficina tècnica 
Marc Comas
Guillermo Fabra
Paula Miranda
Natalia Paradela
Eduard Torrents 
Coordinació escènica
María de Frutos
Miguel Ángel García
Pablo Huerres
Txema Orriols 
Administració de personal
Cristina Viñas 
Judit Villalmanzo
Logística i transport
José Jorge González
Eloi Batalla
Blai Munuera
Lluís Suárez
Maquinària 
Albert Anguera
Ricard Anguera
Joan A. Antich
Natalia Barot
Pere Bonany
Albert Brignardelli
Raúl Cabello
Ricard Delgado
Yolanda Escoda
Sebastià Escutia
Emili Fontanals
Àngel Hidalgo
Ramon Llinas
Eduard López
Gonzalo Leonardo López
Francesc X. López
Begoña Marcos
Aduino J. Martínez
Manuel Martínez
Roger Martínez
Eduard Melich
Bautista V. Molina
Albert Peña
Esteban Quífer

Esther Obrador
Carlos Rojo
Salvador Pozo
José Rubio
Jordi Segarra 
Marc Tomàs
Luminotècnia 
Susana Abella   
Juan Boné
Ferran Capella
Sergi Escoda
Oriol Franquesa
Jordi Gallues
J. Pere Gil
Anna Junquera
Toni Larios
Joaquim Macià
Francesc Macip
Antoni Magrina
Vicente Miguel
Enric Miquel
Alfonso Ochoa
Carles A. Pascua
Robert Pinies
José C. Pita
Ferran Pratdesaba
Artur Sampere
Josué Sampere 
Tècnica d'audiovisuals 
Jordi Amate
Antoni Arrufat
Guillem Guimerà
Amadeo Pabó
Carles Rabassa
Josep Sala
Antoni Ujeda
Angel Vílchez 
Attrezzo
Javier Andrés
Stefano Armani
José Luis Encinas
Montserrat Gandia
Emma García
Miguel Guillén
Antoni Lebrón
Ana Pérez
Andrea Poulastrou
Lluís Rabassa
Jaume Roig
Josep Roses
Mariano Sánchez
Vicente Santos 
Regidoria 
Llorenç Ametller
Immaculada Faura
Xesca Llabrés
Jordi Soler 
Sastreria 
Rui Alves
Chloe Campbell
Alejandro Curcó
Rafael Espada
David Farré
Cristina Fortuny
Carme González
Esther Linuesa
Jaime Martínez
Dolors Rodríguez
Gloria Royo

Javier Sanz
Montserrat Vergara
Ana Sabina Vergara
Alba Viader
Patrícia Viguer
Eva Vílchez
Caracterització 
Susana Ben Hassan
Monica Núñez
Liliana Pereña
Miriam Pintado
Núria Valero
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Direcció
Nora Farrés

Coordinació 
Sònia Cañas, Guillem Garcia, Marc Gaspà

Continguts 
Albert Galceran i Jaume Radigales 

Col·laboradors en aquest programa
Albert Galceran, Jaume Radigales, Jaume Tribó  

Disseny original
Bakoom Studio

Disseny
Minimilks 

Fotografia
Antoni Bofill, Christian Machío 

Copyright 2022: 
Gran Teatre del Liceu sobre tots els articles d'aquest programa i fotografies pròpies

Informació sobre publicitat i Programa de Patrocini i mecenatge 
liceubarcelona.cat / mecenes@liceubarcelona.cat / 93 485 86 31

Comentaris i suggeriments
edicions@liceubarcelona.cat

La Fundació del Gran Teatre del Liceu és membre de

El Gran Teatre del Liceu ha obtingut les certificacions 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
ISO 14001 (Sistema de gestió ambiental)
ISO 50001 (Sistema de gestió energètica)
Distintiu de garantia de qualitat ambiental
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