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Montserrat Caballé, Josep Bros, Jaume Aragall i Montserrat Martí canten al Liceu en benefici de
la Fundació Clarós

Música contra la sordesa

Marta Porter /  BARCELONA

Mai com fins ara la música havia ajudat a sentir els qui no hi senten. Les veus de Montserrat
Caballé, Josep Bros, Jaume Aragall i Montserrat Martí sonaran aquesta nit al Liceu per als sords.

Es tracta d'un recital amb una finalitat molt concreta: recollir fons per a la Fundació Clarós de lluita
contra la sordesa profunda, una entitat que fa implants coclears en nens sords profunds perquè hi
puguin sentir, alhora que forma metges i estén l'activitat humanitària a l'Índia, Romania i altres països
emergents.
En el concert d'aquesta nit (20.00 h) els quatre cantants posaran la seva veu en favor dels que no hi
senten; quatre veus que interpretaran àries i duos d'òpera i sarsuela acompanyats al piano per Manuel
Burgueras i Marco Evangelisti.
Montserrat Caballé, pacient de l'otorinolaringòleg Pere Clarós, va ser qui va animar el doctor a crear la
Fundació. "A les sales d'espera de la Clínica Clarós era freqüent veure-hi pacients implantats, entre ells
molts nens, i els altres pacients s'adonaven de la seva evolució positiva -explica Pere Clarós-. Un
d'aquests pacients va ser Montserrat Caballé, que es va interessar sovint per aquests nens, com també
Montserrat Martí".
"A principis dels anys 90 -explica Montserrat Martí- s'havien començat a fer implants coclears. Un dia, a
l'entrada de la Clínica Clarós, hi havia una manifestació en contra dels implants, els uns per ignorància i
els altres perquè no tenien recursos per pagar l'operació. Em va semblar molt injust, perquè jo havia vist
nens amb una evolució molt positiva. I em vaig fer de la Fundació precisament per ajudar aquesta gent
amb pocs recursos econòmics".
"He vist nens i adults implantats i l'emoció no es pot descriure de l'alegria que tenen de conversar, de
poder sentir els sons que no coneixen", afirma Montserrat Caballé.
El tenor Jaume Aragall defineix "d'ironia" el fet que siguin precisament ells, les seves veus les, que facin
que altres hi sentin. "Cadascú ajuda amb el que pot, i si Déu ens ha donat aquest do de la veu, l'hem de
fer servir". "Cantem per a gent que mai ens sentirà -afirma Montserrat Martí-, però només que n'hi hagi
un que es curi ja em dono per satisfeta. És molt dur pensar en una mare que no pot sentir el plor del seu
nounat". El tenor Josep Bros, que ha fet un forat en les seves actuacions a l'Scala de Milà per ser avui al
Liceu, assegura que "si a través de la música en una nit es recullen prou diners perquè una sola
persona hi pugui sentir, em dono per pagat".
Per Montserrat Caballé, "la música pot ajudar en la relació humana de qualsevol cultura o creença, pot
establir una convivència i una entesa que no necessita paraules, perquè neix dels sentiments".
Els quatre cantants coincideixen en l'autèntica voluntat altruista de la Fundació: "Pere Clarós és garantia
d'honestedat", conclou Martí.
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