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Poc abans de fer 65 anys i quan en
fa 25 que li van diagnosticar leucè-
mia, el tenor barceloní Josep Car-
reras publica De viva veu, una bio-
grafia amb què vol que la gent “el
conegui una mica més”.

nés) recorda èxits professionals
com el debut als 28 anys a la Scala de
Milà –vestit pel seu ídol, el tenor
Giuseppe Di Stefano, que el va con-
vidar a dinar a casa seva i no el va
deixar sortir a l’escenari amb un
vestuari que li anava gran–, les òpe-
res a les ordres de Herbert von Ka-
rajan i la gira amb els Tres Tenors.

Caballé, Bernstein i la leucèmia
Montserrat Caballé, que el va apa-
drinar als inicis i amb qui va com-
partir mànager –el germà de la so-
prano, Carlos Caballé–, coprotago-
nitza tot un capítol. I també el com-

MARTA SALICRÚ
BARCELONA. Josep Carreras no
amaga que en part ha estat la vanitat
el que l’ha fet decidir a escriure, al
costat del periodista Màrius Carol,
De viva veu, la seva biografia. “Potser
és una mica narcisista, però els te-
nors ho som. Que la gent conegui
una mica més Josep Carreras em fa
feliç”, explicava ahir al Saló dels Mi-
ralls del Gran Teatre del Liceu, on va
veure la primera òpera als 10 anys i
on va debutar amb un petit paper in-
fantil a El retablo de Maese Pedro, de
Falla, un parell d’anys després. Com
a adult hi debutaria el 1970 interpre-
tant el confident de Norma.

El tenor de Sants, que el 5 de de-
sembre farà 65 anys, explicava que
havia arribat el moment d’explicar
“de manera natural i senzilla” les se-
ves vivències, “tant pel que fa a l’as-
pecte artístic com al personal”. A De
viva veu (Rosa dels Vents / Plaza Ja-

ES PUBLICA LA BIOGRAFIA DEL TENOR CATALÀ

“Els tenors som narcisistes”
Josep Carreras parla de la seva carrera, de la lluita contra la leucèmia, de l’afició al Barça
i de catalanisme a ‘De viva veu’, la biografia que ha escrit amb el periodista Màrius Carol

positor nord-americà Leonard
Bernstein, que el va dirigir en una
gravació de West Side Story el 1984
i amb qui va tenir una enganxada.

Bona part de la biografia es dedi-
ca a la lluita contra la leucèmia, que
Carreras va superar gràcies a un
tractament experimental a Seattle.
Arran de la malaltia el tenor va cre-
ar la Fundació Josep Carreras, i de-
ia ahir Màrius Carol que d’ell se’n
podia aprendre que “quan la vida et
juga una mala passada i te’n surts,
has de ser generós”. “Carreras va te-
nir clar que havia de tornar alguna
cosa a la societat”, va explicar.

De viva veu va començar a gestar-
se per casualitat quan Carreras i Ca-
rol van coincidir al sastre. Aquella
trobada, mig vestits, va provocar-ne
d’altres que van fer decidir el tenor a
proposar a Carol escriure la biogra-
fia, ajudar-lo a despullar-se. Cosa de
la qual deia no haver-se’n penedit:
“En cap moment no m’he sentit vi-
olent, en aquest estriptis davant de
Màrius Carol”, feia broma el tenor.
“No hem buscat la morbositat, ens
hem quedat en roba interior”, afegia
Carol. “Però sí que hi ha moments
emocionantment intensos”.

Seguir cantant “per egoisme”
Deia Carol que a la biografia “el final
no hi és” perquè la carrera del tenor
encara no ha acabat: “Carreras es-
tà en forma”, va afirmar. El cantant
va admetre, però, que “amb 65 anys
els reptes cada vegada són menys”.
De moment no es planteja retirar-
se, en part “per egoisme”. “Jo sóc fe-
liç, dalt de l’escenari, i quan cada ve-
gada veus més a prop que això un dia
o un altre s’acabarà, més importàn-
cia dónes a la satisfacció que et pro-
dueix trepitjar l’escenari i comuni-
car sentiments amb la veu. És pur
egoisme”.e

MÉS DE 50 ANYS AL LICEU
Josep Carreras va presentar la
seva biografia ahir al Saló dels

Miralls del Liceu, on va
debutar de petit. EFE / TONI ALBIR

El crit de “Visca Catalunya lliure!” al Camp Nou
“Volia explicar què significa per a
mi el meu país i la meva gent”, va dir
ahir Carreras, que a la biografia ex-
plica que fa vint anys que no surt a
l’escenari sense una petita senyera
a la butxaca i que, per a ell, la seva
intensa afició al Barça té una di-
mensió de “sentiment de país”.
Unes hores abans Carreras havia
comentat, en una entrevista a El

món a RAC1, un vídeo gravat al
Camp Nou en què se’l veu cridant:
“Visca Catalunya lliure”. “Em
transformo, al camp del Barça”, va
admetre. “Com que la gent de la
meva generació n’hem passat de
tots colors, al camp del Barça hi
vaig veure una càmera, sortia un pèl
exaltat, i vaig dir una cosa que sen-
to profundament. No me n’amago”.

Sentiment de país


