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La Scala de Milà acomiada Renata Tebaldi

Nombrosos admiradors van exigir sense èxit que el fèretre de la soprano entrés al teatre com a
darrer homenatge

Redacció, MILÀ

El teatre que va viure moltes de les seves grans nits de glòria va voler dir ahir adéu a Renata
Tebaldi, en un acte no exempt de polèmica.
El públic del teatre va mostrar un altre cop la passió que sempre ha exhibit per les seves grans figures.
El fèretre de la soprano va estar cinc minuts davant la Scala envoltat per centenars d'admiradors, entre
els quals hi havia Riccardo Muti, director musical del coliseu, la nonagenària soprano Magda Olivero,
una altra glòria de la lírica italiana, i la signora Tina, l'assistent durant anys de Tebaldi. Alguns
demanaven que les restes de la cantant entressin al teatre: "Porteu-la dins! Això seria un homenatge de
debò. Quina vergonya!".

Carlo Fontana, director general del teatre, va al·legar que "la platea de la Scala, des de la postguerra,
només ha acollit els fèretres dels directors generals i directors musicals". "La Scala és un teatre amb
història i tradició -afegia Fontana- i la norma que vol que hi entrin només els fèretres dels directors
generals i directors musicals no pot deixar de ser respectada".

Si dimarts es va celebrar un funeral a San Marino, on Tebaldi va morir diumenge a la matinada, ahir,
després de l'acte davant la Scala, el fèretre, acompanyat per un llarg seguici que va recórrer el centre
històric de Milà, va ser traslladat a l'església de San Carlo al Corso, on va tenir lloc una cerimònia
fúnebre. Renata Tebaldi va ser enterrada ahir mateix a Langhirano, a la capella familiar on també
reposa la seva mare.

Nombroses persones van voler donar el seu darrer comiat a Renata Tebaldi
Alberto Pellachair / AP
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