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Mig segle de Caballé
3La soprano celebra el seu debut al Liceu amb una gala i una exposició  

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

E
l  7 de gener del  1962 
Montserrat Caballé va de-
butar a l’òpera de la se-
va ciutat, el Gran Teatre 

del Liceu, interpretant Arabella, de 
Richard Strauss, que s’estrenava 
a Espanya. La soprano recordarà 
aquest vespre aquell dia tan especi-
al amb un concert en què tornarà a 
cantar amb el tenor Josep Carreras, 
amb qui va formar parella artística 
en nombroses ocasions, els barítons 
Joan Pons i Carlos Álvarez i la seva fi-
lla Montserrat Martí, que ha here-
tat la passió per la música de la se-
va mare.
  Montserrat Caballé és una de les 
cantants amb una carrera més lon-
geva. Va celebrar les seves bodes d’or 
professionals a Basilea (Suïssa), on 
va debutar cantant Mimí, a La bohè-
me, el 1956. El d’avui no serà el pri-
mer homenatge que rebi ni l’últim, 
tot i que potser sí el més emotiu.
 Una altra nit de Montserrat Caballé, 
títol de la gala, comptarà amb l’Or-
questra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu, dirigida per José Collado i 
el cor que capitaneja José Luis Basso. 
Abans de l’inici i durant l’entreacte 
els fans de Caballé seran els primers 
de poder disfrutar d’una exposició 
al balcó del Foyer centrada en la di-
latada carrera de la soprano, que, als 
seus 78 anys, segueix plena de pro-
jectes. L’exposició comptarà amb al-
guns dels vestits que la soprano va 
lluir al teatre líric de la Rambla, on 
ha interpretat tota mena de papers, 
des de Cio-Cio San de Madama Butter-
fly a Elvira de Don Giovanni, passant 

per Maria Stuarda, Aïda, Norma i 
Lucrècia Borgia, entre d’altres. Fo-
tografies, plafons explicatius i pro-
grames de mà serviran per fer-se una 
idea de l’empremta que la soprano 
ha deixat al Liceu, un dels teatres 
més importants per a ella, en el qual 
li agradava actuar per Nadal per po-
der compatibilitzar la seva carrera 
amb el contacte amb la família, un 
propòsit difícil de complir per a una 
diva reclamada en els millors tem-
ples lírics. 
 Fa mig segle, quan començava els 
assajos d’Arabella al Liceu, el primer 
que va fer Montserrat Caballé va ser 

pujar fins al Conservatori del Liceu, 
que estava al costat del Gran Teatre. 
«Així que vaig passar la porta vaig 
dir: ‘El meu somni es compleix», va 
recordar la soprano en una entrevis-
ta amb EL PERIÓDICO. Entre aque-
lles parets havia estudiat durant 12 
anys cant, solfeig i piano. El seu es-
forç, sumat als valuosos consells de 
les seves professores Conxita Badia 
i Eugenia Kemmeny, i els seus pri-
mers passos professionals a Basilea 
(Suïssa) i Bremen (Alemanya) havi-
en estat clau per poder presentar-se 
davant l’exigent públic liceista.

DISC NOU / Avui també hi haurà a dis-
posició del públic un disc que recull 
alguns dels millors moments de la 
Caballé al Liceu. Es tracta d’un triple 
CD que repassa la seva història en el 
coliseu a través de gravacions per a 
Radio Nacional de España que, mal-
grat les deficiències del so, tenen un 
gran valor.
 «Seria interminable relatar les 
nits d’èxit al teatre», ha declarat la 
cantant. «Caballé ha sigut l’espina 
dorsal del Liceu», ha reconegut Joan 
Matabosch, director artístic del tea-
tre. Al llarg de la seva carrera ha in-
terpretat més de 100 papers, molts 
d’ells al Liceu, d’un repertori que va 
del barroc i el bel canto a composi-
tors com Puccini, Verdi, Wagner i 
Strauss. Treballadora incansable, 
malgrat la seva «delicada salut de 
ferro» com sol dir, no ha deixat mai 
de cantar. La música ha estat la seva 
millor teràpia. Només cal recordar 
que va celebrar el seu 40 aniversari 
al Liceu interpretant l’òpera Enric VI-
II, de Saint-Saëns. H
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ELS PERSONATGES 3Des de l’esquerra, debut al Liceu amb ‘Arabella’ (1962), i com a Isabel I a ‘Roberto Devereux’ (1968) i Margherita a ‘Mefistofele’ (1987).

ELISENDA PONS

ANTONI BOFILL

ENORME VEU 3Montserrat Caballé, en el seu últim recital al Liceu (2009).

La intèrpret ha cantat 
més de 100 papers 
durant la seva carrera, 
molts d’ells al coliseu  
de la Rambla

ANTONI RAS-RIGAU

Els Méliès 
reobren 
sis mesos 
després de 
l’incendi

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Els cines Méliès reobriran les por-
tes dijous que ve després de l’in-
cendi que van patir el juny del 
2011 generat per un curtcircuit 
a la cabina de projecció i que va 
obligar a evacuar la trentena d’es-
pectadors que en aquell moment 
eren al recinte. Ahir el seu propi-
etari, Carles Balagué, va explicar 
que la nova programació seguirà 
«fidel als dictats de qualitat i rigor 
que sempre han caracteritzat la 
sala durant els seus quinze anys 
d’existència, fins a convertir-se 
en un referent cinematogràfic de 
Barcelona». Entre les pel·lícules 
escollides per inaugurar aquesta 
nova etapa figuren Melancolía, de 
Lars von Trier, i Habemus Papam, 
de Nanni Moretti.
 Tal com es preveia, la inversió 
necessària ha estat d’uns 140.000 
euros. «Lògicament, s’ha hagut 
de canviar completament la ca-
bina, que projectava en 35 mil-
límetres com molts cines de la 

ciutat i ara ho farà digitalment. 
De fet, és el primer cine indepen-
dent de Barcelona que es digita-
litza», va subratllar el propietari 
i cineasta.
 «I precisament per les neces-
sitats que implica aquest nou ca-
ble d’aquest tipus de projecci-
ons també hem hagut de canviar 
la ubicació de la cabina a l’altra 
punta del vestíbul», va afegir. Ba-
lagué va voler destacar que la se-
va intenció és «apostar pel cine ca-
talà, també pel de fora, i potser, 
més endavant, introduir algunes 
projeccions de cinema clàssic. A 
més d’estar equipats amb apa-
rells digitals, en mantenim un 
de 35 mil·límetres per poder re-
cuperar aquesta filosofia de pro-
gramació que existeix només en 
aquest tipus de sales».
 De fet, les sales ja van néixer 
amb vocació de rescatar clàssics 
en versions originals, si bé des-
prés van ampliar la cartellera 
amb documentals i inèdits. Una 
oferta radical que, després del 
tancament dels Casablanca Ka-
plan, havia deixat els Méliès, junt 
amb els Verdi, com els únics que 
s’arriscaven a fer-ho. Abans de 
l’incendi, l’assistència era d’uns 
60.000 espectadors a l’any. H

ciNe recuperat

La nova etapa 
comença amb 
‘Melancolía’, de Lars 
von Trier, i ‘Habemus 
Papam’, de Moretti


