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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ La Llotja es va vestir ahir
de gala. I és que l’ocasió s’ho va-
lia.Alçava el teló de la progra-
mació oficial una de les més
grans: la sopranoMontserrat Ca-
ballé. Juntament amb la seua fi-
lla, la també soprano Montser-
rat Martí, i el seu pianista habi-
tual, Manuel Burgueras, van
atansar a Lleida el recital amb
què la diva commemora els 50
anys del seu debut al GranTea-
tre del Liceu de Barcelona.
Aquell 7 de gener del 1962, es-
trenava a Espanya Arabella, de
Richard Strauss.Ahir, l’actuació
va incloure àries de Rossini, Puc-
cini i Bizet, entre d’altres. L’ame-
naça de caos viari a l’entrada de
la Llotja abans del concert ja fe-
ia preveure que s’havia penjat el
cartell de complet. Una vegada
dins, el públic (la majoria demit-
jana edat, però també joves), al-
gun amb les seues millors gales,
d’altres amb texans, però amb
un denominador comú: expec-
tació per escoltar un mite.

A les 21.10, apareixien les es-
trelles davant de fervorosos
aplaudiments. La Caballé, que
va sortir a escena recolzada en
una crossa, va iniciar juntament
amb la seua filla el recital amb
Rossini (Bolero), en un escenari
gairebé a les fosques.Tant, que
al finalitzar la primera interven-
ció es va dirigir als tècnics per
sol·licitar unamica de llum d’am-
bient: “Està tan fosc que sembla
la boca del llop i no saps per on
et vindrà”, va dir fent broma,
abans de demanar un focus fix
per al piano “perquè si no sem-
bla que les tecles li ballin”.Van
alternar les actuacions, conjun-
tament i separadament, amb pe-
ces com Ni l’or ni la grandeur,
Au Printemps o Je veux vivre,
de Gounod, a més d’altres
d’Offenbach, Puccini, Pahissa,
Todrà o Granados, per esmen-
tar-ne algunes, en una vetllada
de poc més d’una hora que pro-
bablement serà difícil que les pro-
tagonistes repeteixin a la ciutat
i que va acabar amb totes dos
cantant L’emigrant. Malgrat ser
al cim des de fa més de mig se-
gle, Caballé, que va culminar el
recital visiblement emocionada,
es va esforçar per no deixar cap
detall a l’atzar. Un bon exemple
és que, poc després de les set de
la tarda, mare i filla van arribar
a la Llotja, on es van encarregar
de les proves de so de l’especta-
cle que va servir per iniciar ofi-
ciosament les Festes de laTardor,
que s’inauguren avui.

La Caballé regna a la Llotja
La soprano obre la temporada artística amb la seua filla,MontserratMartí, amb l’espectacle en què
recorda els 50 anys del seu debut al Liceu || Van interpretar àries de Rossini, Puccini i Bizet
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Les sopranos Montserrat Caballé i Montserrat Martí, amb el pianista Manuel Burgueras, ahir a la Llotja.
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Sanitat.Avança el cribratge de càncer de còlon
a Ponent amb un programa de prevenció.
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Cine. La pel·lícula ‘Blancanieves’, candidata
espanyola a la cursa dels Oscar.
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FESTESDETARDOR,AVUI

Anemde festa!
❚ 18.00 h: Els gegants de Lleida
sortiran de la regidoria de Cultu-
ra per dirigir-se a la plaça de la
Paeria, on tindrà lloc la lectura
del pregó.

Lectura del pregó

❚ 19.00 h: El director de l’Or-
questra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida, Alfons Re-
verté, serà l’encarregat de llegir
el pregó inaugural de les Festes
de la Tardor des del balcó de la
Paeria.

Ball de festamajor

❚ 19.30 h: La plaça Sant Joan
acollirà el ball de festa major.

Sardanes
❚ 20.00 h: La Bellpuig Cobla se-
rà l’encarregada d’amenitzar les
sardanes de la jornada d’avui, a
la plaça de la Paeria.

Els Amics de les Arts
❚ 21.00 h: El grup català Els
Amics de les Arts presentarà el
seu últim treball, Espècies per ca-
talogar, a la Llotja, en un dels
concerts de les festes. Entrada:
de 8,75 a 35 €.
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El teatrepenjael cartell de completper escoltar lesdives
■ La Llotja es va omplir completament per veure les sopranos Montserrat Caballé i Montserrat Mar-
tí, que van actuar davant d’un públic totalment entregat des del primer minut.Algunes persones, fins
i tot els van portar presents, entre els quals hi havia orelletes i figues d’Alguaire.Al finalitzar l’acte,
elsAmics de l’Òpera els van fer entrega del pin de l’associació i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, els va
obsequiar amb la Menció a la Lírica Enric Granados.


