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Caballé i l’art de la solemnitat

Únicament amb la mateixa ex
cel∙lència amb quèMontserrat Ca
ballé havia embadalit en vida pú
blics de tants i tants teatres d’òpera
calia ara acomiadarse d’ella. I així
es va procurar que fos ahir, en
l’emotiu acte litúrgic que el Liceu i
lafamíliadelasopranovanorganit
zar a la catedral de Barcelona, un
mes després del funeral al tanatori
deLesCorts.
Fins a siscentes persones van

anarentrantensilencial temple,en
un migdia en què el plugim sobre
l’asfalt barceloní ja poc importava.
Les cadires omplien la nau sense
atapeirlamentrealcreuerjeienels
instrumentsde laSimfònicadelLi
ceu, els músics de la qual estarien
envoltats per un cor de 90 veus, les
delLiceu–algunshaviencantatfeia
anysamblaCaballé–i lesdelaPoli
fònica dePuigReig.Ni tan sols ha
via calgut assajar per separat, els
doscors tenien fresca lapeça.
DeucàmeresdeLa2esdistribuï

en per oferir en directe la cerimò
nia/concert, que va començar amb
elcolpidorAdagiperacordesdeSa
muelBarbermentreelcardenalJo
an Josep Omella, arquebisbe de
Barcelona, accedia de la sagristia a
l’altar acompanyat pel degà de la
catedral,JosepRamonPérez;elca
nonge, Josep Serra, i l’arxipreste
JosepVives.
Aladretadelpresbiterisesituava

lafamília,ambelsfillsielmaritdela
soprano a primera fila, visiblement
emocionats.A l’esquerraocupaven
els bancs les autoritats, començant
pelsministresMeritxell Batet i Jo
sé Guirao, la consellera Laura Bor

cor en tantsmoments enquè el seu
cant ens va aixecar l’esperit, ens va
elevar l’ànima, ens va omplir el cor
de bellesa i art”. I va concloure en
català amb el desig que l’oració i la
música del Rèquiem “pugin al cel
coml’encens”.
EldirectormusicaldelLiceu,Jo

sep Pons, va iniciar la magna peça
deVerdi ambunquadrede solistes
quehaviaestatescollitd’acordamb

la família. La participació de la so
prano Ainhoa Arteta era una peti
ció expressa, i tenia per davant un
doble repte: cantar en qualitat
d’amigaidefensarunpaperqueCa
balléhaviaelevatal setècel.
També el baix Alexander Vino

gradov havia estat proposat per la
família,mentre que lamezzoAnna
Larsson i el tenorNikolai Schukoff
es trobavenaBarcelonaperaaltres
actuacionsalLiceu.
La catedral va absorbir l’experi

ència artística contribuint a crear
unextraordinari climade solemni
tat i emotiva elegància. Un senti
ment que va perdurar arribat el fi
nal, amb la gent contenint l’aplau
diment fins que els artistes van
haverpresentatelsseusrespectesa
la família. Arteta fonentse en una
abraçada amb la també soprano
Montserrat Martí, la filla de la Ca
ballé, i altres imatges d’afecte re
confortantquevansercaptadesper
lescàmeres.
Llàstima que a la sortida, alguns

aficionatsquevanseguir lacerimò
nia des de la pantalla instal∙lada al
Liceu van advertir dels nombrosos
talls que havia patit la retransmis
sió per satèl∙lit. Caldrà esperar que
una altra televisió emeti l’acte en
diferit per captar l’essència i el sen
timent.c
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Vinogradov, Schukoff,Arteta iLarssonenvoltenelmestrePonsamb laSimfònicadelLiceua la catedral

Fins a600persones
acomiaden la sopranoa
la catedral deBarcelona
ambunemocionant
‘Rèquiem’deVerdi
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Caballé ‘degli angeli’

Enel sobri funeraldeMontser
ratCaballéde fanomésunes
setmanes, lesúltimesnotesque
esvanescoltarde laSuperba
vanser lesde l’ària “Lavergine
degli angeli”, de l’òperaLa
ForzadeldestinodeVerdi.El
compositordeLaTraviatava
serunnomclauen lacarrerade
Caballé, jaque les sevesencar
nacionsde figurescomLuisa
Miller,ViolettaValery,Leono
ra,Aida,ElisabettaoDesdemo
na figurenentreelmillorde la
sevavastadiscografia.Verdiva
serunvehicle idealpera l’evo
lució imaduresavocaldeCaba

llé, quevaarribaragravardos
registresdelRèquiem.Unamb
la llegendàriabatutadesir
JohnBarbirolli el 1969 (EMI) i
l’altreambunespectacular
ZubinMehtael 1980alcostat
dePlácidoDomingo(Sony).
VerdivautilitzarelLiberame
finalper soprano icordelRè
quiemd’unacomposicióescrita
anteriormentperaunaMissa
per lamortdeRossiniquenova
arribaraestrenar.Lavadesen
volupar i enriquirenelRè
quiem finalper l’escriptor italià
AlessandroManzoni.Aquest
cop la serenaexecuciómusical
de l’Orquestra iCordelLiceu
ambPonsa labatuta i els solis
tesLarsson,Schukoff,Vinogra
dovperòsobretotunagenerosa
Arteta, van ferdignehonora la
veu infinitade laCaballé.
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ràs, el vicepresident de laMesa del
Parlament, JosepCosta, la directo
radel’Inaem,AmayadeMiguel, iel
president del Liceu, Salvador Ale
many.De l’Ajuntament acudiaúni
cament el tercer tinent d’alcalde,
Jaume Asens, que compartia la se
gona fila amb, entred’altres, lapor
taveudelPPDolorsMontserrat.Ni
l’alcaldessa Ada Colau ni el presi
dentQuimTorranoerena l’acte.
El bilingüisme va imperar en

aquest “rèquiem per l’etern des
cans de Montserrat Caballé”. Mo
sén Omella va començar donant la
benvinguda en català per tot seguit
recordar ladifuntaencastellà, com
una“donaprudent i amable,d’acti
tuds conciliadores”. “La portem al

Unaveritat amb ‘duende’
TomatitoJoséMercé

Llocidata:Palaude laMúsica
(16/XI/18).FestivaldeJazz
deBarcelona (sèrie flamenca
DeCajón!)
KARLES TORRA

De verdad és el primer disc gravat
per Tomatito amb un cantaor des
de la desaparició deCamarón de la
Islael 1992. Ihohafetambuncom
pany de viatge de la talla de José
Mercé, un artista que aquest any
celebra el 50è aniversari del seu
debut discogràfic i amb qui s’ha
creuat moltes vegades en un esce
naridurant lesúltimesdècades.
Amb la ideade tornar a les essèn

cies del flamenc tradicional, des
prés de les respectives experièn
cies simfòniques, de fusió amb el
jazz i de versionar cançons pop, el
guitarristad’Almeria ielcantaorde

Jerezvanpresentarel seunou i fla
mantmaterialalPalaudelaMúsica
dins de la sèrie De Cajón!, emmar
cadaenelfestivaldejazz.Eraelpri
mer concert d’una gira internacio
nalquetambépassaràpelRoyalAl
bert Hall londinenc i l’Olympia de
París, i es va haver depenjar el car
telld’“entradesexhaurides”.
Lasessióesvaobrir, a talldeprò

leg, amb un martinete entonat en
solitari per José Mercé, per donar
pas a la interpretació d’una ronde
ña, una alegria, una buleria i una
rumbaperpartdeTomatito,acom
panyat pels fantàstics cors de Kiki
Cortiñas iMiguelToleo, laguitarra
deCristóbal Santiago i la percussió
de Luis Losada. Tot seguit, i des
prés una malaguenya interpretada
aduoperMercé iTomatito, el con
cert es va centrar en els temes del
disc, obra deKiki Cortiñas (gendre
deTomatito), iquerecorrenpràcti
cament totselspals flamencs.

Entre altres meravelles, ens van
regalar una preciosa soleá per bu
leries (Perdura la verdad) dedicada
al cantaorJuanitoMojama,peren
lluernarnos a continuació amb
unesfabulosesseguirillas(Micurro
i Adonaya) tocades i cantades a la
manera antiga, i ambunamagistral
interpretaciódeJoséMercé, estre
pitosament ovacionada per un pú
blic entregat. Ja amb violinista i
baixista completant el grup, van
abordar una zambra (Lola) dedica
da aLola Flores, “geni entre els ge
nis” en paraules de Mercé. Abans
d’arrodonirelconcertambunspre
ciosos tangos (Mundo de paz) i una
rumba molt vibrant (Jerez), entre
l’entusiasmedels aficionats que els
vaobligara ferbisosdiversoscops.
Encara que en alguns moments

hi haguessin petits desajustos, lò
gicsatesa la faltaderodatge,Mercé
iTomatitovandemostrarquelase
vaésunaveritat ambduende.c
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Un gran espectacle de circ i dansa
sobre les noves tecnologies
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