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L’instrument  
més fràgil 

la veu humana és l’instrument més commovedor, el 
que parla de manera més directa, sense filtres, a la nos-
tra consciència i a la nostra sensibilitat, perquè és el que 
surt de dins nostre. I és justament el fet de tenir l’ins-
trument dins nostre el que li confereix la seva fragilitat. 
Les veus operístiques estan entrenades per arribar amb 
claredat a tots als racons de teatres amb centenars, mi-
lers de persones, sobreposant-se al brogit d’orquestres 
més o menys nodrides. Però no són immunes a la fati-
ga, al desgast prematur, al declivi. La història està plena 
d’exemples de cantants amb brillants carreres malme-
ses per crisis vocals causades per una diversitat d’ele-
ments, a vegades coincidents: malalties que no tenen res 
a veure amb el cant poden ser un motiu, però no són pocs 
els casos de tècniques defectuoses que només serveixen 
per a un període limitat de temps abans que la veu faci 
fallida, així com els de cantants que han volgut abordar 
papers per als quals les seves condicions naturals són del 
tot inadequades. Dir no a ofertes temptadores de teatres, 
directors i mànagers és difícil, però a vegades garanteix 
uns anys més de vida vocal.

L’octubre passat moria un de les estrelles més fugaces 
del firmament líric, la soprano italiana Anita Cerquetti, 
que va abandonar els escenaris el 1960 a la prematura 
edat de 29 anys. Sembla que els espasmes patits al nervi 
trigemin van precipitar la decisió de la cantant, un dels 
moments estel·lars de la qual va ser quan el 1958 va subs-
tituir Maria Callas en unes representacions de Norma de 
Bellini a Roma. La nit de l’estrena tots els astres s’hi van 
conjurar en contra: Callas no estava al cent per cent de 
forma, el tenor Franco Corelli va tenir un aplaudiment 
de sortida més llarg que el seu i, tot i que la funció ana-
va prou bé, des del públic algú li va engegar: “Ci costi un 
milione!” La presència del president la República no va 
impedir que Callas decidís abandonar la funció després 
de l’acte primer.

CONTRA LA TOS...
Un inoportú atac de tos podria provocar la 
deserció d’una estrella de l’òpera, ja sigui 
per impossibilitat física d’executar l’ària 
de més lluïment o per la intolerable inter-
ferència d’una audiència poc respectuosa. 
En qualsevol cas, el remei infal·lible se’l va 
inventar fa gairebé un segle i mig un far-
macèutic, empresari i filantrop barceloní. 
Les pastilles del Doctor Andreu (creades 
el 1868 i encara comercialitzades avui) 
prometien un guariment ràpid i segur con-
tra la tos. Salvador Andreu va ser un em-
prenedor que va bastir un imperi a partir 
d’unes píndoles amb gust de mel, gràcies 
en bona mesura a una envejable intuïció 
per a les estratègies publicitàries. Andreu 
va destinar els beneficis dels seus labora-
toris a inversions immobiliàries, primer a 
l’esquerra de l’Eixample i després més al 
nord de la ciutat: va iniciar la urbanització 
de la muntanya del Tibidado, on també va 
impulsar el funicular, el Tramvia Blau i el 
parc d’atraccions, inaugurat el 1899.

per Xavier Cester
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A part de la seva faceta com a 
col·leccionista d’objectes relacionats 

amb la fotografia submarina, 
Andreu Clarós pertany a una saga 

d’otorinolaringòlegs especialitzats a 
tractar veus operístiques
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Natalie Dessay

El nom de Callas evoca, per descomptat, el cas més cè-
lebre de declivi vocal prematur, una crisi per a la qual es 
poden buscar com a explicació diverses llegendes urba-
nes: que si es va aprimar massa i massa ràpid, que si la 
relació tempestuosa amb Onassis la va desgastar. Potser 
part de l’explicació s’ha de buscar abans que la sopra-
no grecoamericana esdevingués una celebritat d’abast  
mundial. En els primers anys de la seva carrera, a la 
dècada dels 40, el seu repertori habitual era el més fei-
xuc imaginable: Turandot, Isolde, Brünnhilde. El 1949, a 
Venècia, tres dies després de protagonitzar Die Walküre 
de Wagner, va substituir una col·lega com a Elvira d’I 
puritani: de soprano dramàtica a les floritures més eva-
nescents del bel canto. Impressionant, sens dubte, però 
per desgràcia la veu no és un ascensor que pugui pujar i 
baixar a voluntat i els excessos s’acaben pagant. A finals 
dels anys 50, la veu de Callas cada cop era menys fiable i 
el 1965 va deixar els escenaris operístics per tornar no-
més el 1973, amb el tenor Giuseppe Di Stefano, en una 
desastrosa gira de concerts, convertida en una ombra 
d’ella mateixa. Ens queda, per sort, un llegat discogràfic 
que segueix deixant una empremta inesborrable en la 
història de l’òpera.

És difícil saber ara quin llegat deixarà Rolando Villazón, 
la carrera del qual també ha patit uns quants sotracs. Un 
dels tenors més carismàtics i extravertits de les últimes 
dècades, Villazón era tot entrega i generositat fins que, 
en plena ascensió meteòrica, els problemes van sorgir. 

Un quist a les cordes vocals el va obligar, el 2009, a una 
delicada operació quirúrgica i una llarga pausa. Quan va 
tornar als escenaris, la veu havia perdut presència i fres-
cor, però l’hiperactiu cantant ha dosificat millor les se-
ves forces, ha abandonat els rols més feixucs i ha dirigit 
la seva mirada cap a compositors més balsàmics –que no 
menys exigents– com Mozart. 

Un dels moments més brillants de la carrera de 
Villazón va ser la Manon de Massenet que va protagonit-
zar al Liceu al costat de Natalie Dessay, una soprano que 
també ha passat pel quiròfan –dos cops, a més–. El cas 
de la cantant francesa és el d’un temperament dramàtic 
que no lliga en absolut amb la veu lírico-lleugera que la 
natura li va donar i, tot i que les notes estratosfèriques 
dels primers anys ja no hi són, Dessay ja no vol saber res 
dels papers de jove ingènua als quals sembla condemna-
da pel seu instrument. Potser per això ha decidit que el 
2015 sigui un any sabàtic pel que fa a l’òpera. A vegades 
la fragilitat no només és vocal, també pot ser mental. r  

L’ÚLTIM ‘CASTRATO’
Alessandro Moresschi està considerat l’últim castrato. També és l’únic 
del qual es conserva un testimoni fonogràfic, datat el 1902 (consulteu 
el QR), que, tot i les deficiències de la gravació, il·lustra el particular 
registre d’aquests intèrprets que venien a representar “la veu dels àn-
gels”. L’origen de la pràctica salvatge de castrar els nens per preservar 
la veu aguda és a l’Imperi Bizantí, però va ser a la Itàlia del XVI on es 
va estendre, en part per la prohibició que les dones participessin en 
els cors de les esglésies. Els castrati es van convertir en intèrprets ad-
mirats i cotitzats, amb una destacada presència en el Barroc musical. 
La seva edat d’or es va desenvolupar al XVIII, i l’estrella indiscutible 
va ser Carlo Broschi, Farinelli, com es va encarregar de documentar la 
pel·lícula de Gerard Corbiau del 1994. Per recrear la veu que interpre-
tava les magistrals composicions de Händel, al film es va recórrer a la 
combinació a l’estudi dels enregistraments de la mezzosoprano polo-
nesa Ewa Malas-Godlewska i el contratenor britànic Derek Lee Ragin. 
És precisament la tessitura dels contratenors, aconseguida amb l’ús 
del falset, la que més s’aproxima a la dels castrati i permet mantenir-ne 
viu el repertori. El més aclamat actualment, Philippe Jaroussky, va 
provocar el deliri fa mes i mig a L’Auditori de Barcelona.
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Rolando Villazón i Anna Netrebko
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