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Introducció
Òpera en tres actes basada en l’obra del mateix nom de Victorien Sardou. És l’obra més innovadora de Giacomo 
Puccini, per la trama del llibret, per la protagonista, diferent dels personatges femenins més tradicionals (sensuals 
o sen  mentals i dolços), en canvi Tosca representa a una actriu acostumada a estar a l’escenari. També és innova-
dor el realisme geogràfi c i històric de la trama, i la u  lització de formes musicals alienes a l’òpera, com el Te Deum, 
la gavota que s’escolta fora de l’escena, els tambors o la marxa de l’afusellament. Introdueix també una cançoneta 
que entona un pastor, i un repic de campanes d’una església que toca a “ma  nes”.  Tot creant una estructura mu-
sical ar  culada i complexa, la unitat de la qual queda assegurada per l’acció. 

Tosca és l’òpera de Puccini més clarament situada en el corrent del verisme gràcies a escenes de drama  sme ex-
trem. És un drama de grans fets emocionals.

Llibret
L’argument està basat en l’obra teatral del mateix nom, del dramaturg francès Victorien Sardou. El drama es va 
estrenar a París en 1887 amb un gran èxit. En 1894, quan la Tosca de Sardou triomfava a tota Europa, l’editor Giulio 
Ricordi va signar un contracte amb el músic Alberto Franche    per que aquest composes una òpera basada en el 
drama francès i va encarregar a Luigi Illica la realització del llibret. 

Però feia temps que Puccini pensava en Tosca, doncs ja li havia proposat al mateix Ricordi que compres els drets 
del drama per musicar-lo dos anys després de la seva estrena  teatral. Llavors Ricordi no li havia fet cas probable-
ment perquè Puccini encara no era sufi cientment famós per convèncer a l’editor de que li confi es l’encàrrec. Quan 
Puccini va saber que Franche    ja havia començat a treballar en la composició de l’òpera, es va escudar amb el seu 
recent èxit de l’òpera “Manon lescaut” per dirigir-se a Ricordi i pregar-li que li dones la composició a ell. L’editor que 
tenia bon gust musical i un gran olfacte pels negocis, va decidir confi ar-li la òpera a Puccini, després de convèncer 
a Franche    que el drama de Sardou no s’adaptava a la seva sensibilitat ar  s  ca

Puccini va tenir desavinences amb el llibre  sta Illica, i encarregà al llibre  sta Giuseppe Giacosa la revisió del text. 
Aquest tenia moltes reserves en l’elecció del tema i la trama era massa important a Tosca. Per Giuseppe Giacosa 
“el drama està pensat per exaltar el virtuosisme d’unes poques actrius excepcionals. A més, la con  nua successió 
d’escenes de dos personatges condueix a la monotonia i el conjunt de successos que cons  tueixen la trama, pre-
domina massa sobre l’aspecte poè  c. Comparada amb altres obres, com La Bohème, on la trama en ella mateixa 
no té més importància, però en canvi hi ha molt lirisme i poesia, a Tosca, és necessari insis  r en la concatenació 
dels fets i, d’aquesta forma, la trama ocupa molt més espai del que hauria de tenir i deixa molt poc marge al desen-
volupament dels sen  ments”.

Però després de més d’un any de feina de Giacosa i del propi músic, que no va dubtar a intervenir directament 
sobre el llibret, al 1898, Puccini va poder iniciar la composició.

Autor
Giacomo Puccini. Nasqué en el si d’una família de tradició musical i fou el cinquè fi ll. S’inicià en l’estudi de la mú-
sica amb el seu pare, el qual morí quan Giacomo tan sols tenia sis anys. Malgrat la di  cil situació familiar, la mare 
l’esperonà constantment a prosseguir la seva formació musical. Durant l’any 1876  ngué l’oportunitat d’assis  r a 
Pisa a una representació d’Aida, que li causà una forta impressió i li feu prendre la determinació d’anar a Milà per 
dedicar-se al teatre. El 1883 es presentà a un concurs amb la seva primera òpera, Le Villi, que, tot i no aconseguir 
cap menció, fou estrenada l’any següent a Milà. L’èxit ob  ngut li comportà un encàrrec de l’editorial Ricordi – amb 
qui man  ngué una fruc  fera relació.

El 1893 estrena Manon Lescant amb el triomf més gran de la seva carrera, que li donà fama internacional i que li 
va permetre escriure Tosca.

Estrena de l’època
L’estrena va ser al Teatre Costanzi de Roma, el 14 de gener de 1900 i va rebre crí  ques molt dures. No va tenir l’èxit 
que Puccini preveia, i la crí  ca va ser bastant freda, potser per la novetat del treball i per la gran diferència amb les 



dues òperes que li havien donat fama. Però l’èxit va arribar a la nit següent. Va ser bàsicament un èxit de públic, 
perquè la crí  ca es va dividir en dos faccions, de les quals va prevaler la que depreciava l’òpera.

És famós el judici de Gustav Mahler que després d’anar a una representació de Tosca va escriure: “Execució excel-
lent, però a l’òpera: en el primer acte hi ha una processó de campanes, en el segon un  pus es torturat i un altre 
apunyalat, en el tercer acte més tocs de campanes mentre un  pus és afusellat dalt d’una fortalesa. El conjunt esta 
presentat amb gran mestria, actualment qualsevol desgraciat sap orquestrar com un mestre”.

Argument
El primer acte de Tosca és a l’església de Sant Andrea della Valle a Roma. Cesare Angelo   , cònsol de la República 
Romana derrotada per les tropes borbòniques ha sigut capturat pels monàrquics i es troba presoner al Castell de 
Sant Angelo. Amb l’ajut de la seva germana, la marquesa A  avan  , aconsegueix fugir i s’amaga a la capella que la 
seva família té a l’església. Aquí comença l’òpera.

A l’església es troba el pintor Mario Cavaradossi, que per la cara de Maria Magdalena  que està pintant s’inspira en 
les faccions de la marquesa A  avan  , a la que veu resar moltes vegades a la capella. Mentre treballa canta compa-
rant la bellesa d’A  avan   amb la de la seva amant, Floria Tosca, famosa cantant. El pintor veu al seu amic Angelo   , 
amb qui comparteix l’ideal revolucionari i promet ajudar-lo. Entra Tosca i Angelo    s’amaga. El quadre desperta la 
gelosia de la dona però Cavaradossi calma les seves sospites. Els dos es citen a casa de Cavaradossi, a les afores de 
Roma. Tosca se’n va i es cent una canonada que signifi ca que s’ha fugat un pres. A soles amb Angelo    el pintor 
decideix amagar el seu amic a casa seva. L’església s’anima, el sagristà, els sacerdots i els integrants del cor s’alegren 
de la no  cia d’una suposada victòria dels austracistes sobre l’exèrcit de Napoleó. S’acaba l’aldarull amb l’arribada 
sobtada d’Scarpia, cap de la policia, que busca Angelo    i que descobreix indicis de la presència d’Angelo    a la 
capella de la família i intueix que Cavaradossi ha sigut còmplice de la fuga. En aquest moment torna Tosca, per dir-li 
a Cavaradossi que per la nit haurà de donar un nou recital al Palau Farnesio, per celebrar la victòria sobre Napoleó 
pel que no podrà anar a la cita. Però no troba al seu amant i Scarpia aconsegueix fer-li sor  r la seva gelosia ense-
nyant-li un vano  d’A  avan   que li ha caigut a Angelo   . Convençuda que Cavaradossi l’enganya a la seva casa de 
les rodalies de Roma, la cantant decideix presentar-se allà immediatament. Scarpia la fa seguir, assaborint d’antuvi 
la captura i el suplici de Cavaradossi,  que li aplanaria el camí per fer-se seva la desitjada Tosca. Entretant a l’església 
es celebra un Te Deum, en agraïment per la victòria.

El segon acte es desenvolupa en les cambres d’Scarpia al Palau Farnesio. El baró està sopant mentre espera a Tosca 
que aquesta nit cantarà per la cort. Scarpia està convençut de que anirà a veure’l. Entra Spole  a, l’agent de policia 
enviat per arrestar a Angelo   , i presenta el seu informe: a la casa de camp només han trobat i arrestat a Cavara-
dossi que  sap on s’amaga l’altre. Scarpia escolta el recital de Tosca al saló del palau i demana a Spole  a que por   
al presoner. El pintor no vol trair al seu amic dient el lloc on s’amaga. En aquell moment arriba Tosca, mentre Cava-
radossi és conduit a la cambra de Tortura. Tosca resisteix amb valen  a i habilitat l’interrogatori d’Scarpia, fi ns que 
sent els crits del seu es  mat procedents de l’habitació con  gua. Incapaç de suportar el sofriment del seu es  mat, 
la dona revela l’amagatall d’Angelo   . Quan el porten un cop més a la presència d’Scarpia, Cavaradossi maleeix a 
Tosca, en el precís instant en que arriba la no  cia de la victòria de Napoleó a Marego.  El pintor, content, maleeix a 
Scarpia, signant així la seva condemna a mort. Quan se l’emporten Tosca es queda a soles amb Scarpia i li ofereix 
tots els seus diners a canvi de la vida de Cavaradossi. Però el cap de policia només la vol a ella. Entretant ens assa-
bentem que Angelo    s’ha suïcidat per no caure a mans d’Scarpia i que comencen els prepara  us per l’execució 
de Cavaradossi. Angoixada pel dolor, Tosca fi ngeix cedir davant les proposicions d’Scarpia. El cap de policia ordena 
un afusellament simulat, amb les armes descarregades i signa un salconduit per els dos amants. Un cop fet això 
s’apropa ple de luxúria a Tosca qui li clava un ganivet al pit.

El tercer acte passa a una torre del Castell de Sant-Angelo, a l’aire lliure, a l’alba, se sent el cant d’un pastor, Cava-
radossi espera la seva execució mentre intenta escriure una úl  ma carta a Tosca. En aquest moment arriba Tosca 
amb la no  cia de la seva salvació i de la mort d’Scarpia. Mario està commogut per l’heroisme de la dona, que no 
ha dubtat en matar per salvar-li la vida. Feliços els dos amants viuen la úl  ma escena de la seva tragèdia. Després 
de la descàrrega de fusells, Tosca espera que Cavaradossi s’incorpori, però Scarpia la ha traït: les armes estaven 
carregades. Entra Spole  a, que ha descobert la mort d’Scarpia. Tosca es suïcida  rant-se al buit des de la torre.



Intèrprets
Floria Tosca  Fiorenza Cedolins
Mario Cavaradossi  Marcelo Álvarez
Barone Scarpia  Ruggero Raimondi
Cesare Angelo     Marco Spo   
Il sagrestano  Fabio Previa  
Spole  a   Enrico Facini
Sciarrone   Giulano Pelizon
Un carceriere  Angelo Nardinocchi
Un pastorello  O  avia Dorrucci

Director   Daniel Oren
Orquestra i cors de “l’arena di Verona”
Director del muntatge Hugo de Ana

Muntatge
Les produccions a l’aire lliure tendeixen a ser més luxoses i més fastuoses, principalment a causa de la logís  ca. En 
aquesta Tosca, hi ha alguns conjunts molt grans, incloent una gran pintura de sis metres de Jesús i Maria Magdale-
na en la que Cavaradossi està treballant, i hi ha estàtues - ruïnes de les estàtues - que inclouen un enorme bust 
d’un cap romà i el braç empunyant una espasa i un crucifi x, tots els elements que sobrepassarien un escenari de 
mida normal. També permet incloure explosions com els trets d’un canó. Aquesta producció a l’aire lliure s’aprofi ta 
dels recursos i la logís  ca disponible i és així visualment resplendent en el seu paisatge esplèndid.

També compta amb el vestuari històricament exacte i fastuós, com els lluents i colorits ves  ts de Tosca (un amb el 
tren molt llarg), el ves  t de lliurea de la noblesa de Scarpia, o l’abillament clerical sorprenentment opulent de la 
gran processó.


