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Primera fila ICULT
Adeu a l’última ‘prima donna’

Caballé regna

al Liceu 
La funció  d’ahir d’‘I puritani’ va ser un emotiu homenatge  
a la difunta soprano per part dels assistents i el repartiment

La vetllada  va començar amb un minut de ‘Casta diva’ 
gravat per la cantant el 1970, al qual va seguir una gran ovació

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
BARCELONA

M
oltes de les cares que es 
van veure ahir a la tarda 
en l’estrena del reparti-
ment alternatiu d’I puri-

tani, de Bellini, al Gran Teatre del Li-
ceu, s’havien vist hores abans a la ca-
pella ardent de Montserrat Caballé, 
al Tanatori de les Corts. I no només 
es tractava d’autoritats o dels 
màxims responsables del coliseu de 
la Rambla, sinó també de molts ad-
miradors anònims que volien aco-
miadar-la. Però «l’espectacle ha de se-
guir», com diu el refrany, i això en el 
Liceu ho tenien clar, ja que el dolor 
que ha provocat als liceistes la mort 
de la gran soprano barcelonina no va 
aturar l’activitat artística, tot i que sí 
que hi va haver temps per retre-li ho-
menatge: el Gran Teatre va decidir 
oferir totes les funcions d’I puritani 
(deu, en cartellera fins al 21 d’octu-
bre) en memòria d’aquesta cantant 
tan lligada a l’escenari barceloní.  

En lloc de l’habitual minut de si-
lenci abans que s’aixequés el teló es 
va escoltar un minut del Casta diva de 

la Norma de Bellini en la veu de 
Montserrat Caballé. Un breu discurs 
de la directora artística, Christina 
Scheppelmann, va anunciar la dedi-
catòria de les funcions i va presentar 
la gravació que es va escoltar, de l’ar-
xiu del teatre datada el 1970. Una 
ovació amb el públic dret va acomia-
dar l’emotiu moment. 

El Liceu, amb les seves banderes a 
mig pal, no va acollir la capella ar-
dent de Caballé per exprés desig de 
la cantant, tot i que s’ho mereixia. 
Respectant la seva voluntat, sí es van 
instal·lar llibres de condolences amb 
grans fotos de la soprano, que es-
pontanis van omplir de flors. Yolan-
da, de seguretat del Gran Teatre, 
afirmava que, mentre ha estat de 
guàrdia el cap de setmana, ha vist 
«de tot» entre els qui han acudit a fir-
mar. «Aficionats de tota la vida amb 
flors, gent emocionada i molt hu-
mil... I també gent jove, i estrangers 
impactats». Tant el Liceu com els 
madrilenys Teatro Real i de la Zar-
zuela s’estan plantejant oferir-li ho-
menatges a la cantant. 

Sobre l’escenari, res millor que 

 DRETS   El públic del Liceu va retre homenatge a la desapareguda soprano durant la funció d’ahir.
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S i expliques l’argument de 
l’últim film de Paul 
Schrader, El reverendo (First 

reformed), és poc probable que tro-
bis algú que t’acompanyi a veu-
re’l: «És la història d’un capellà, 
últim d’una llarga llista de cape-
llans castrenses, que, després 
d’haver perdut el seu fill a l’Iraq i 
d’haver sigut abandonat per la se-
va dona, es refugia en un poble al 
nord de l’estat de Nova York i es 
posa al capdavant d’una parrò-
quia amb molt pocs feligresos. 
Coneix un activista mediambien-
tal sumit en la desesperació i la 
seva esposa mentre intenta tro-
bar-li el sentit a la vida en general 
i a la seva en particular». Acaba-
ràs anant sol al cine, amb set o 
vuit persones, entre fans de l’ho-
me que va escriure Taxi driver i 
despistats que aprofiten el dia en 
què les entrades són més barates. 
Em va passar a mi al Boliche. 

Schrader ha sigut maltractat 
per la indústria cinematogràfica 
nord-americana. Durant una èpo-
ca, a aquest calvinista obsessionat 
per la redempció se li va permetre 
escriure i dirigir pel·lícules com 
Hardcore, American Gigolo, Mishima i 
Light sleeper, protagonitzades per 
éssers torturats que cerquen la 

pau amb si mateixos. El 2007 va 
poder fabricar The walker, una joie-
ta que va passar inadvertida. Per 
sobreviure, ha hagut de dirigir co-
ses infames i ni així li ha anat bé: 
el van apartar d’una preqüela 
deL’exorcista per substituir-lo per 
Renny Harlin, que és unir a l’insult 
l’afront. És gairebé un miracle que 
li hagin pagat El reverendo, en què 
hem recuperat el Schrader dels 
bons vells temps. Rodada amb 
quatre rals, és un retorn als temes 
de sempre: qui som, d’on venim i 
on anem. Com el seu admirat Ro-
bert Bresson, ha dirigit de la ma-
nera més austera possible, sense 
efectismes, a base de llargs plans 
fixos dels quals els actors surten i 
entren: Ethan Hawke i Amanda 
Seyfried són magnífics en aquesta 
pel·lícula escrita i dirigida des de 
l’ànima i el cor, capaç de com-
moure aquells que encara s’acor-
din de cap a on semblava dirigir-se 
el cine dels anys 60 i 70. En el pa-
norama actual, El reverendo consti-
tueix una raresa admirable. H

A la recerca  
de redempció

Ramón 
 De España

Amb ‘El reverendo’,  
recuperem el Paul 
Schrader dels vells 
bons temps

ALBERT BERTRAN

recordar-la de la mà d’I puritani, obra 
de Vincenzo Bellini, un dels compo-
sitors que la Caballé va elevar a dalt 
de tot donant sentit amb el seu im-
mens talent a tot un estil estètic i in-
terpretatiu. Ella va ser clau en el mo-
viment d’exhumació del bel canto 
romàntic, aquell en el qual van reg-
nar Bellini juntament amb Doni-
zetti i Rossini, sense oblidar el pri-
mer Verdi. El repertori internacio-
nal li deu això i molt més a la can-
tant catalana. 

 
DEUTE AMB ELLA / La parella de prota-
gonistes de l’estrena d’ahir, la grana-
dina María José Moreno i el de Tene-
rife Celso Albelo –dues de les grans 
estrelles de la lírica espanyola–, tam-
bé tenen clar aquest deute del món 
de l’òpera amb Caballé i, a nivell ín-
tim, també li van dedicar la funció. 
«Però per descomptat que cantaré 
pensant en ella», va afirmar Albelo 
moments abans d’entrar al seu ca-
merino. «Ella va estar, està i estarà 
per sempre en la lírica. Gràcies, per 
tant, a la més gran del segle XX». Ma-
ría José Moreno tampoc dubta: «Per 

descomptat que li dedico la funció 
d’avui. Era una artista sublim, amb 
una veu bellíssima i un control tèc-
nic absolut». 

Amb aquestes sensacions els dos 
intèrprets van pujar a l’escenari li-
ceista a donar-ho tot en aquest mun-
tatge d’Annilese Miskimmon. I així 
ho van fer. Junts ja han compartit 
partitures i fa dos estius van portar 
la producció del Teatro Real de Ma-
drid i al Festival de Savonlinna, a Fin-
làndia, per la qual cosa es van com-
plementar a la perfecció com a Elvi-
ra i Arturo. Albelo porta cantant 
aquest paper 16 anys –detall molt 
inusual– i aquí va tornar a demos-
trar el seu absolut domini del paper 
amb un cant elegant i virtuós, amb 
impressionants pujades al sobrea-
gut, Fa inclòs. El seu fraseig va ser ple 
de reguladors que van donar sentit 
al llibret aconseguint moments 
molt emotius. Moreno va defensar la 
seva part amb comoditat, fins i tot 

en els moments més complicats, re-
colzant-se sobretot en la seva colora-
tura, amb picats i variacions. 

Nicola Uliveri va tenir problemes 
per fer-se sentir en un molt poc 
atractiu Giorgio, sòlid una vegada 
més Gianfranco Montresor i eficaç el 
Riccardo Forth d’Andrei Kymach. A 
la resta del repartiment li va costar 
traspassar la barrera de la fossa, 
igual com els interns, mentre que el 
Cor va arribar a fregar l’abisme en di-
verses ocasions. Christopher Fran-
klin va esquivar els esculls davant 
d’una Simfònica liceista inspirada i 
obedient, amb una trompa solista 
molt inspirada. 

Per cert, ni rastre de les protestes 
amb càrrega política degudes al 
muntatge que es van escoltar diven-
dres en l’estrena de la producció. H
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de la Rambla 
com els 
madrilenys 
 Teatro Real i 
de la Zarzuela 
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homenatges

«És clar que 
cantaré pensant 
en ella»,  
 va afirmar  
el tenerifenc 
Celso Albelo  
abans de sortir  
a l’escenari

La ciutadania glossa  la figura de la diva en  
els llibres de condolences del Liceu i el tanatori

Un «àngel 
a la Terra»

NATÀLIA FARRÉ 
BARCELONA

«Emperadriu del Liceu» i «merave-
lla de l’univers». Però, sobretot, «di-
va». A més de «magnífica», «extra-
ordinària», «impressionant, única» i 
tots els adjectius positius que un 
pugui conèixer. «Àngel a la Terra», 
inclòs. Amb aquestes paraules 
s’acomiadaven ahir barcelonins i 
forans, melòmans i poc llecs en el 
món de la música, de Monstserrat 
Caballé  –«Monsita» per a molts dels 
que la ploraven–, tant al tanatori 
de Les Corts com al Liceu. Doncs, 
als dos llocs hi havia llibre de con-
dolences i als dos llocs hi havia les 
portes obertes per a tot aquell que 
volgués acomiadar-se de la virtuo-
sa intèrpret. I obertes significa ai-
xò: obertes, ni una trava per arri-
bar a la capella ardent 
del tanatori, el racó on la 
família la vetllava i el ra-
có on més d’un dels seus 
admiradors li va retre 
homenatge. 

Les flors ho omplien 
tot, i això que la majo-
ria d’elles, arribades des 
de tots els punts del pla-
neta, de Bielorússia al 
Raval, lluien a dues sa-
les annexes de les Corts. 
Menys rams hi havia al 
coliseu líric, tot i que no 
menys emoció. Al mig-
dia, mentre les autori-
tats es passejaven pel ta-
natori, la Clari plorava 
(literalment) Caballé al 
teatre. Alemanya amant 
de l’òpera, a la Clari la 
mort de la diva la va agafar a Bar-
celona. Un viatge musical, perquè 
l’únic objectiu era assistir a la fun-
ció de divendres d’I puritani, no en 
va, a més de melòmana, és amiga 
del reconegut baríton Mariusz 
Kwiecien (sir Ricardo Forth, a 
l’òpera de Bellini). Així que ahir 
va aprofitar per mostrar els seus 
respectes a la veu que tant la va se-
duir als 70 durant un recital a 
Hamburg. 

I la veu, però en aquest cas per 
les seves paraules no per la seva mú-
sica, és el que va conquistar també 
el Xavi, assidu al coliseu i amb un 
record escrit per a Caballé: «Quan el 
Liceu es va cremar les seves parau-
les em van fer comprendre el que 
era el Liceu i quin tipus de música 
s’hi interpretava. I anys després tot 
això em va motivar per abonar-
m’hi, descobrir l’opera i disfrutar 

d’ella». De l’incendi en parlava tam-
bé la Susan, en aquest cas per mos-
trar la seva afecció a l’òpera: «Aquells 
anys vaig ser de les que va continuar 
pagant l’abonament i mantenint-se 
fidel al Liceu». Cert. El seu nom figu-
ra en una de les plaques de l’entrada. 
Així que dissabte, després de sentir la 
notícia de la mort de la diva i com-
moure’s amb el que d’ella s’explicava 
en els mitjans de comunicació, va 
agafar paper i llapis i va escriure so-
bre com l’«emociona pensar que ara 
es trobarà amb Freddie Mercury i 
junts podran tornar a immortalitzar 
Barcelona». Una cosa semblant va 
deixar escrit ahir en el llibre de con-
dolences del Liceu. 

La Georgina i l’Arnaldo eren dels 
més joves a fer cua. Però també sen-
ten l’harmonia com a pròpia. Ella es-

«Emociona pensar 
 que ara es trobarà 
amb Freddie 
Mercury»
tudia piano i ve d’una família de 
compositors, i el pare d’ell va treba-
llar amb Caballé al Teatre Teresa Car-
reño de Caracas. I els dos van anar al 
Liceu per delegació. Les dues famílies 
els van demanar que escriguessin al-
guna cosa en el seu nom al llibre de 
condolences. Ho van fer. Com també 
ho van fer la María i la Conxita que es 
van acostar a la cua sense saber per 
què, però van acabar firmant. Van 
confessar que l’òpera no és el que 
més els agrada, però la Caballé era 
«única, molt senzilla i molt estimada». 
Doncs això, era molt estimada. H

ALBERT BERTRAN

33 Seguidors de Caballé, ahir al Liceu.


