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Curiositat insaciable

Xavier Cester

Obres de Stradella, Leo, Scarlatti, Mercadante, Donizetti, Cilea i Massenet. Montserrat Caballé, soprano. Manuel
Burgueras, piano. Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 3 d'abril.

Nou retrobament amb el Liceu i nova comunió amb el públic, el seu públic, el de casa seva. Pluja de
flaixos al llarg de la vetllada i ovació a peu dret: no hi ha dubte, Montserrat Caballé continua sent la
reina. La soprano un cop més va palesar la seva insaciable curiositat per furgar en les parts més
recòndites de la història de la música i oferir un veritable festival de rareses (Il conte d'Essex de
Mercadante, Adelia de Donizetti, Tilda, Gina i Gloria de Cilea, Ariane i Ève de Massenet). A aquestes
altures, esperar els fulgors vocals del passat fóra absurd, però encara es mantenen ben calents alguns
elements, en especial una de les armes de fascinació massiva de Caballé, aquests sons flotats, aquests
pianíssims ultraterrenals dels quals ella i només ella coneix el secret.
Amb la fidelitat a prova de bomba de Manuel Burgueras, Caballé va passejar-se per unes arie antiche
deliciosament anacròniques, abans de passar a territoris més pròxims com Mercadante i sobretot
Donizetti, sàviament adaptats als seus recursos actuals, com també ho van ser els exemples de Cilea i
Massenet. Les obres del compositor francès van ser la millor síntesi del ventall expressiu en el qual avui
en dia es mou amb més comoditat Caballé, de la dolça melangia al patetisme de baixa intensitat.
Després va venir, només faltaria, la festa dels bisos, amb clàssics com El vito, O mio babbino caro i
L'emigrant, ja amb la soprano amb franc diàleg amb un públic que no s'està de tirar-li floretes verbals. Al
final de la cerimònia gairebé només quedava dir Ite, missa est.
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