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Q
uant pesa, mestre?
Cent seixanta quilos.

I quant fa?
U noranta-cinc.

La veu la té igual de gran?
No hi ha cap relació entre el
volum del cos i el de la veu.

I en qualitat? I en potència?
Tampoc. Fixi’s en Del Monaco, un doll de
veu sublim, i era primeeeet. En canvi, Pa-
varotti, també beneït amb una potència no
menys virtuosa..., i era graaas.

Coms’aconsegueix una gran veu, llavors?
Estudiant i assajant molt cada dia. Només li
admeto que potser la veu de la Callas era
més carnosa quan era grassa.

Expliqui’m com puc cantar més bé, en-
cara que sigui a la dutxa o sol al cotxe.
Cantar és inhalar i exhalar aire d’una manera
exquisidament controlada. Per aconseguir
aquest control, jo vaig estar sis anys fent no-
més exercicis de veu: ahhhhhaaaahhaaaa...

Quina murga!
Molt, perquè jo volia entonar cançons i no
aquesta salmòdia insulsa. Però el professor
no emdeixava. Si en tenia, de raó! La vida és
traçar una línia de punts a la qual només tro-
bes algun sentit al final.

I com puc parlar millor en públic?
Parli a la taula del fons... Va! I ara, a la taula
del costat: fort! Què nota?

Holaaa... Em sento una mica ridícul.
Canti i entoni com si sempre parlés amb qui
està més lluny en una sala i millorarà la dic-
ció, la vocalització: projecti la veu!

Quan va descobrir la seva veu?
A l’hostal delsmeus pares: teca sòlida i caso-
lana. Jo procuro no anar als Michelin per-
què em quedo amb gana. M’encantava cui-
nar, però només em deixaven servir taules.

Això ja era un grau.
A més, teníem carnisseria i jo feia de tot.
Ara vaig a les granges del prosciutto i veig
que tot són estrangers, quan mitja joventut
al poble està a l’atur. Què passa? Que els
avergonyeix, la granja o la cuina?

...
Volen ser tots funcionaris? Algú haurà de
ser feliç donant menjar a persones i porcs!
Jo ho era. I tornaria a ser-ho si no em con-
tractessin per cantar. Estic tan orgullós de
la meva carnisseria com de la meva òpera.

Aquí la cuina ja està molt reivindicada.
Comque era feliç a la carnisseria i al restau-
rant, cantava. Gaudia cantant mentre ser-
via. I vaig notar a poc a poc que els comen-

sals també, perquèm’ho demanaven. I tam-
bé m’aplaudien.

Pels plats o per les cançons?
Per les dues coses, per això els amics van fer
que el mestre Muti vingués a casa a dinar...

El director mític de la Scala de Milà!
...em va escoltar i li va agradar la meva veu.
Va parlar amb elsmeus pares i es va conver-
tir en el meu tutor. Vaig estudiar cant i pia-
no... però sense deixar de treballar a la car-
nisseria i al restaurant!

Bravo! Bravissimo!
A les nou començava lesmeves horetes de pia-
no, música i veu. I, després, a servir taules i
cuinar com un campió. I no vaig deixar mai
de cantar entre plat i plat si m’ho demanaven!

Parli fluixet o li demanaran una ària.
El mestreMuti quan s’enfadava ambmi em
deia: “Et posaré a fregar plats!”. I jo li con-
testava que ja havia superat aquell curs per-
què ja servia taules.

Ser cambrer li va servir per cantar?
En els concursos internacionals elsmeus ri-
vals tenien la veu apagada al matí –ja sap
que a la veu humana li costa de despertar-
se– i jo en canvi molt desperta, perquè esta-
va acostumat a assajar a trenc d’alba amb
els llençols encara marcats a la cara.

Qui es lleva ben d’hora... dorm menys.
Jo sempre estic disposat a matinar per tor-
nar a la cuina. Quines estonesmés bones que
he passat cuinant i menjant amb els amics!

Sona vostè a Falstaff.
Ah, el vell bastard! Començo a odiar-lo.

Vostè és el Falstaff més universal.
L’he interpretat més de 200 vegades, l’últi-
ma no fa gaire, al Metropolitan.

Ja sé que són vells amics: bons amics?
Estic fart que emvinguin els directors estre-
nyent el cul –com diria Falstaff–, angoixats,
el dia de l’estrena al camerino per demanar-
me que l’interpreti com sempre i m’oblidi
de les seves ordres dels assajos.

Per què l’hi demanen?
Proven d’innovar, dirigir el seu Falstaff, i
em fan rodar per terra, però han de com-
prendre el meu físic. No sóc un nano, per
l’amor de Déu! Però al final s’adonen que
qui coneix el vell Falstaff de debò sóc jo.

Vostè convenç la crítica.
A Falstaff no mor ningú, però a l’òpera
aquest vell gras i ridícul és Verdi mateix,
que es veu acabat i a punt de morir, i es riu
fins i tot de la seva ombra.

Com és la seva ombra?
Verdi va adorar les dones, però a Falstaff ja
només el motiva la cuina, la taula, el vi, fer
petar la xerrada amb els amics..., que, per
cert, són les millors coses de la vida!

...!
Perquè..., què ens queda al final? El record
d’alguns plats, alguns vins i l’amistat d’al-
gun amic fidel fins a la tomba. Res de les
febres i coqueteries de l’amor. Per això
m’agrada ser Falstaff.
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“Estic tanorgullósde lameva
carnisseriacomdelamevaveu”
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Tinc 44 anys; preparo els 50, la plenitud del baríton. Vaig néixer a Pavia. La meva família té
restaurant i carnisseria i jo vaig començar a cantar mentre servia. Casat. Sóc catòlic i crec: si
després de la vida no hi ha res, per què treballar tant. Seré Scarpia en la ‘Tosca’ del Liceu

Maestri no interpreta
Falstaff, és Falstaff, i tot
ell és un espectacle. Des
del primer “Hooola”,
que m’arriba nítid i
rodó a l’oïda, fins als
acudits durant la sobre-
taula: el mestre es diver-
teix projectant amb un
control exquisit la seva
veu pel Xemei. Amb
ella, manifesta un sentit
comú de carnisser –li
encantarà llegir-ho–
acostumat que la vida
ens canti les últimes ve-
ritats oberta en canal
damunt del taulell o l’es-
cenari. Verdi es veu vell
i acabat i al seu Falstaff

es riu de si mateix i del
poc que ens queda quan
ens abandona l’amor...
Poc?, es queixa Maestri.
Tenim el que importa
de debò: la bona taula,
la música i els amics de
tota la vida per compar-
tir-la.

Plaers sense amor

AmbrogioMaestri, baríton, cuiner i Falstaff universal
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