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50 anys del debut de Montserrat Caballé al Liceu

Montserrat Caballé es va
confessar “ufanosa de por-
tar el nom del Liceu arreu
del món” en la inaugura-
ció, ahir al matí, de Mont-
serrat Caballé, 50 anys al
Liceu, una exposició amb
fotografies, programes de
mà, panells explicatius i
vestits de la soprano, en-
tre altres objectes, que es
podrà veure al Balcó Foyer
del teatre fins al 20 de
març. “Quan arribava el
moment de tornar [al Li-
ceu] era una joia i com
unes vacances poder re-
presentar les funcions de
Nadal –va recordar la can-
tant–. Al teatre estaven
sorpresos que no volgués
inaugurar la temporada,

però era per la por que, si
ho feia, després no pogués
venir-hi per Nadal.” Caba-
llé va reconèixer fins i tot
la il·lusió que li feien els
“discos pirates” que es gra-
vaven al Liceu per la possi-
bilitat, així, de donar a co-
nèixer el teatre barceloní
arreu del món.

Ahir, Montserrat Caba-
llé, que va rebre molt emo-
cionada una placa de l’As-
sociació de Liceistes del
quart i cinquè pis, va
aplaudir l’“afecte” que li ha
mostrat el Liceu des del
seu debut ara fa cinquanta
anys (el 7 de gener de
1962, quan va interpretar
Arabella, de Richard

Strauss) i es va mostrar
agraïda “a tots els amics
del teatre” i “a totes les di-
reccions artístiques que
s’han recordat dels can-
tants de la casa, que des
d’aquí van sortir com co-
ets cap a la resta del món”.

Nou vestits
Pel que fa l’exposició, el co-
missari, Santi Vela, va in-
dicar que pretén retre ho-
menatge a “una persona
que ha estat cinquanta
anys cantant en aquest

teatre, la qual cosa és un
fet inusual i insòlit”. La so-
prano va explicar que
guarda tots els vestits amb
què ha actuat, nou dels
quals formen part de l’ex-
posició, com els de Nor-
ma, Don Carlo, Lucrezia
Borgia, Maria Stuarda i
La Traviata, realitzat per
la seva mare. En diversos
panells, d’altra banda, es
dóna a conèixer tota la tra-
jectòria de Montserrat Ca-
ballé: els seus inicis en tea-
tres de Suïssa, Alemanya i

Itàlia; l’afecte dels seus
companys “més estimats”
(Luciano Pavarotti, Jau-
me Aragall, Plácido Domi-
go, Josep Carreras i el seu
marit, Bernabé Martí) i
objectes curiosos com ara
una fotografia en què apa-
reix al costat de Frank Si-
natra i una portada de la
revista El jueves.

La mostra coincideix
amb l’edició d’un triple CD
amb enregistraments
amb les millors àries de
Caballé al Liceu. ■

La soprano inaugura una exposició amb els vestits
més emblemàtics que ha lluït en la seva trajectòria
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Caballé, ahir en la inauguració de l’exposició, que es pot visitar fins al 20 de març ■ AFP / ACN

Caballé guarda
tots els vestits
amb què
ha actuat, nou
dels quals són
a l’exposició

Amb la voluntat de “ser
l’orquestra de prestigi que
representa les terres giro-
nines”, neix la Giorques-
tra, o simplement la GIO,
la nova orquestra simfòni-
ca de les comarques giro-
nines, que debutarà el di-
umenge, dia 5 de febrer,
amb un concert a l’Audito-
ri de Girona (19 h), amb
preus populars –ja estan a
la venda les entrades, a 20,
15 i 10 euros, a Servicaixa
i la resta de canals de l’Au-
ditori– i quatre padrins
musicals: les cantants Ni-
na i Gemma Coma-Ala-
bert, el pianista Albert
Guinovart i el tenora Jordi
Molina, que actuaran de-
sinteressadament amb
l’orquestra per donar su-
port a un projecte que “vol
omplir un buit musical a
les comarques gironines” i
donar més opcions i sorti-
des professionals a tota
una sèrie de músics “de
primer nivell”. Entre els
músics que participen en
aquesta iniciativa, hi ha
professors del Conserva-
tori de Girona i de l’Escola

Superior de Música de Ca-
talunya (Esmuc), joves
músics que han estudiat el
grau superior i ara estan
completant la seva forma-
ció en altres països, instru-
mentistes estrangers que
viuen i treballen aquí i,
amb la vocació de crear
planter, també alumnes
de música gironins d’un
cert nivell. La GIO és una
iniciativa dels germans
Marcel Sabaté –director
musical– i Jaume Sabaté,
responsable de màrque-
ting de la nova formació,
que té el suport de la Gene-
ralitat, la Diputació de Gi-
rona, l’Ajuntament de Gi-
rona i diversos patrocina-
dors privats.

Formació adaptable
L’orquestra es presentarà
amb una formació de 42
músics, que es trobaran
per assajar intensivament
a l’Auditori els primers
dies de febrer, però la idea
és que aquesta sigui una
orquestra versàtil que pu-
gui actuar també amb for-
macions més reduïdes i
programes diferents per
adaptar-se a un circuit for-
mat, en primer lloc, per ca-
pitals de comarca i muni-
cipis grans de les comar-
ques gironines, i més en-
davant també per altres
capitals catalanes. ■

Neix una
orquestra a
Girona
La GIO debutarà el 5
de febrer a l’Auditori
de Girona, dirigida
per Marcel Sabaté
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