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N
o hi ha cap te-
nor al món que
no confessi que
se li regira l’estó-

mac els minuts previs a
sortir a escena, quan el
teatre és ple, sona l’orques-
tra i la funció ja està en
marxa. Per a aquest ofici
cal valor, un coratge a tota
prova, tan temperat com el
que cal per enfrontar-se a
un càncer que et devora
per la medul·la, plantar-li
cara i vence’l.
Josep Carreras ha viscut,

i ha patit, totes dues cir-
cumstàncies, per això ara
les seves memòries De viva
veu ofereixen l’ocasió ex-
cepcional de conèixer els
detalls íntims i quotidians

d’una vida que sense exage-
racions es pot considerar
heroica. Per relatar-la, Car-
reras ha comptat amb la
col·laboració de Màrius
Carol, que no sap cantar
com Carreras, però sap
escriure.
Tots dos van presentar

ahir aquesta obra, que es
publica en castellà i en ca-
talà (ja va per la segona
edició) en un ambient mar-
cat per l’emoció; ja que, al
cap i a la fi, si l’òpera és un
gènere musical capaç d’im-
posar-se a tots els altres
és per la capacitat que té
d’apel·lar les emocions
i els sentiments.
Carreras i Carol es van

conèixer personalment al
sastre i no per la música,
sinó pel futbol, ja que tots
dos són culers química-
ment purs. I és que el te-
nor, abans fins i tot de sa-

ber que volia dedicar la
seva vida a l’òpera admi-
rava profundament Di
Stefano (el cantant sicilià)
i Evaristo, el sensacional
davanter brasiler del Bar-
ça, ídol compartit amb
Carol.
Es dóna la circumstàn-

cia, a més, que tots dos són
dos nois de barri, de Sants,
Carreras; del Poblenou,
Carol. I per això les entre-
vistes entre tots dos, neces-
sàries per escriure aques-
tes memòries, es van aca-
bar convertint en xerrades
de dos amics situats a la
mateixa ona sentimental.
D’aquí també que el

públic assistent ahir a la
presentació del llibre fos,
especialment, un públic
d’amics i familiars de Car-
reras i de Carol, a qui el
tenor va voler agrair “tot
l’afecte que m’heu donat”.

AquíDalí

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

J
osep Carreras té una
memòria prodigio-
sa, és capaç de recor-
dar detalls de la seva
infantesa, anècdotes
que van passar fa dè-

cades entre bastidors o dates
d’actuacions que han tingut lloc
per escenaris de tot el món.
Aquest tret, explica Màrius Ca-
rol, director de comunicació del
Grup Godó i columnista de La
Vanguardia, va ser el primer que
el va captivar quan, fa un parell
d’anys, va acceptar escriure
aquestes memòries a quatre
mans amb el cantant. Es titulen
De viva veu (Rosa dels Vents en
català, Plaça & Janés en castellà)
i el periodista i escriptor hi acon-
segueix un exercici d’introspec-
ció per part del tenor que desem-
boca en un cant a la vida. Josep
Carreras (Barcelona, 1935) és,
abans de res, un home agraït a la
vida. “Emconsideromolt afortu-
nat”, assegura.

Per què ara, aquesta mirada
enrere? Al desembre farà els 65
–“i no em digui quem’he de reti-

rar”, diu, de broma– però una al-
tra raó de pes són els 25 anys que
hauran passat, el 2012, des que
es va posar greument malalt de
leucèmia, amb tot el que l’expe-
riència va significar en l’àmbit
personal i artístic.

“Vaig pensar que era el mo-
ment demirar pel retrovisor i ex-
plicar una sèrie de fets i anècdo-
tes: com va començar i com va
ser lameva carrera, aspectes per-
sonals de la meva vida i també
del tarannà i de la manera de
pensar que tinc”, diu a La Van-
guardia. Màrius Carol semblava
la persona ideal: tots dos van ser
nanos de barri (de Sants, el bio-
grafiat, del Poblenou, el biògraf)
i comparteixen aficions i punts
de vista. “Podia obrir-m’hi i ex-
plicar qui sóc de debò”.

D’elements atractius no n’hi
falten, a aquesta biografia auto-
ritzada que intercala textos en
primera persona amb informa-
ció de context construïda per Ca-
rol. Perquè no es tracta tan sols
d’una de les figures més relle-
vants de la lírica, que va obrir
aquest art al gran públic quan va
formar Els Tres Tenors amb Plá-
cido Domingo i Luciano Pa-
varotti. No és només un català
universal amb uns orígens hu-
mils inscrits en un país en derro-
ta –el seu pare, mestre de voca-
ció, va acabar de guàrdia urbà
per les represàlies del franquis-

me–, ni un lluitador sense pa-
drins–la sevamare feia hores ex-
tres a la perruqueria per pagar-li
les classes de cant– que toca la
glòria i estableix relació amb
grans noms com Karajan, Lloyd
Webber o Bernstein.

En realitat, l’interès perCarre-
ras connecta amb un episodi
molt més emotiu que va fer estar
amb l’ai al cor milions de perso-
nes, quan el 1987 li van diagnosti-
car la leucèmia de què es va sal-
var providencialment.

“Hi ha un moment de la seva
malaltia –explica Carol– que ell
se’n va, l’autotrasplantament de
medul·la que li han fet a Seattle
no funciona. Els queda per pro-
var un producte experimental, i
ell diu que si hi ha una possibili-
tat, endavant. Carreras és un és-

ser que mira la vida als ulls, és
apassionat, vital, emotiu, només
cal veure’l al Camp Nou. Que
n’és, de sanguini!”.

Un tret que entusiasma el seu
biògraf és l’obsessió del cantant
per no oblidar els orígens, per no
perdre el nord. En un episodi,
l’acompanya a fer un esmorzar
de forquilla en un bar on una ve-
gada al mes es retroba amb els
amics d’infantesa. La biografia
comença amb la primera d’una
successió de trobades somiades
pel jove Carreras, quan abans
del que serà un debut sonat a la
Scala de Milà coneix el seu gran
ídol, el tenor italià Giuseppe Di
Stefano, que se l’acaba estimant
molt. Després serà Karajan qui,
amb aquells ulls blaus tan
potents, li fa tant respecte que el

tenor català es queda sense veu
davant la partitura del Rèquiem
de Verdi. Però van acabar sent
molt amics, i quan va tornar a
l’Òpera de Viena, recuperat de la
leucèmia, el va felicitar per la
valentia que va tenir. “N’estic or-
gullós”, diu.

Introvertit, discret, tímid... De
prop, Carreras és una persona
franca. Es tracta només de la
cuirassa, necessària quan es pas-
sa tant temps entre desconeguts.
Se’n va haver de valer de tornada
als escenaris. El primer concert
va ser davant 150.000 persones
concentrades a l’Arc de Triomf.
Molts minuts d’aplaudiments.
“Al públic no li pots dir: ‘Aneu-
vos-en a casa que m’he emocio-
nat’. Has de ser cínic amb tu
mateix”.c

CRÍTICA D’ÒPERA

Dosnois debarriEL PERQUÈ DE LES MEMÒRIES

“Era el moment
de mirar pel
retrovisor i explicar
un seguit de fets”

Carreras (a la dreta) va presentar ahir les seves memòries amb Màrius Carol al Liceu

EL MIRADOR

Jo, Dalí

Autors: Xavier Benguerel
(música), Jaime Salom (llibret)
Intèrprets: Joan Martín-Royo,
Marisa Martins, Antoni Comas.
Direcció:Miquel Ortega (orques-
tra), Xavier Albertí (escena)
Lloc i data: Liceu (19/X/2011)

JAUME RADIGALES

En el seu moment, vàrem veure i
aplaudir Jo, Dalí quan es va estre-
nar a Madrid. Recuperada per a
la seva presentació al Liceu, ha
guanyat en diversos aspectes. Pri-
mer, el depurat treball deMiquel
Ortega davant d’una orquestra
com la del Liceu, si bé s’ha acusat
la manca d’assajos per a una òpe-
ra molt exigent; segon, per la ca-
racterització dels personatges, es-
pecialment el Dalí que encarna
Joan Martín-Royo. En canvi, la
posada en escena de Xavier Al-
bertí, sintètica, intel·ligent i molt
linial, perd consistència i emoció
en un espai massa gran com el
del Liceu.
Escoltada de nou, l’òpera de

Benguerel continua sentmolt de-
fensable, sobretot per les textu-
res instrumentals i l’emoció pro-
gressiva, aconseguida especial-
ment a partir de l’arribada deDa-
lí a Nova York. Amb tot, i com ja
vam intuir aMadrid, l’òpera trac-
ta en excés la veu com a instru-
ment, cosa que dificulta el treball
dels intèrprets i, d’altra banda,
no sempre permet que l’atenció
de l’espectador es mantingui, da-
vant d’un cant massa integrat en
l’orquestra. Calia, però, estrenar
aquesta òpera a casa nostra, tant
per la seva vàlua com pel que sig-
nifica generacionalment el seu
compositor. I l’equip aplegat a
l’escenari liceístic ha tingut la
qualitat requerida.
No va ser, acceptem-ho, una

vetllada especialment càlida per
part del públic, que més aviat va
respondre amb correcció i sense
entusiasme (ben diferent al de
Madrid, per cert). Certament,
una partitura com la de Jo, Dalí
no és fàcil per a ningú. Però tam-
poc n’hi havia per desertar, com
van fer alguns, en plena repre-
sentació.c

PEDRO MADUEÑO

EL QUE VA SEDUIR EL BIÒGRAF

“És un ésser que
mira la vida als ulls,
és apassionat,
vital, emotiu...”

Alfred Rexach

El tenor català publica les seves memòries a punt de fer 65 anys... Però no es retira

CaroldespullaCarreras


