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Montserrat Caballé regna una altra vegada al Liceu

El públic va ovacionar el retorn de la diva amb l'òpera 'Henry VIII',
de Saint-SaÃ«ns

Va ser una representació d'emocions més o menys contingudes, i també d'incidents. Montserrat
Caballé va celebrar ahir el 40è aniversari del seu debut al coliseu barceloní amb l'òpera Henry VIII
, de Camille Saint-SaÃ«ns. Compartia protagonisme amb el baix- baríton Simon Estes, que no va
estar a l'altura i va ser substituït per Robert Bork a partir del tercer acte. Oficialment, per culpa
d'una laringitis. Tampoc el ballarí Julio Bocca, indisposat, va poder actuar. Però res ni ningú va
impedir que el públic es rendís davant la diva, que va acabar saludant entre dos Enrics , sota una
pluja de papers llançada des de les llotges amb un concís missatge: "Gràcies pels 40 anys de
fidelitat".

No era la primera vegada que Caballé es vestia amb luxoses gales de reina, però sí la primera que
encarnava Caterina d'Aragó, paper amb grans dosis de dramatisme que exigeix un gran domini del
legato (cantar lligant les notes). La soprano va unir passat i futur: als 68 anys no parla de retirar-se
i els liceistes, que ho saben, la van ovacionar així que va sortir. "Jo tindré l'eternitat", va cantar
amb força davant la jove i esvelta Nomeda Kazlaus (Ana Bolena).

Feia 10 anys que no representava una òpera i va decidir tornar amb aquesta llarga obra --dura tres
hores i 45 minuts--, emmarcada en la tradició de la grand-opera francesa. Henry VIII consta de
quatre actes, i el llibret, de Pierre Léonce Détroyat i Paul Armand Silvestre, està basat en episodis
del regnat d'Enric VIII d'Anglaterra. Es va estrenar a l'Òpera de París el 5 de març de 1883. A
Espanya, només s'havia representat al Teatro Real de Madrid, el 12 de febrer de 1908. L'obra no
va agradar i se'n van fer només dues funcions. El Liceu li porta més sort: estarà en cartell fins al 17
de gener.

La soprano June Anderson recorda sovint el deute que els amants de la lírica tenen amb Caballé
com a especialista del bel canto i pels incansables esforços que ha fet per recuperar el repertori.
Caballé va descobrir l'òpera Henry VIII l'any 1963, quan va cantar Don Carlo a l'Òpera de Rouen i
seu el director n'hi va regalar una partitura. Llavors ja li va agradar, però la seva veu no era prou
lírica per al repte i va optar per aparcar-la. Poc podia sospitar que trigaria 39 anys a cantar-la.

AUTORITAT A L'ESCENARI

El personatge de Caterina d'Aragó, filla dels Reis Catòlics i dona repudiada d'Enric VIII per culpa
d'Ana Bolena, requereix agilitat vocal i autoritat en escena, així com dramatisme i teatralitat.
Després de l'ària Sir Henry, le roi votre pére , Caballé va haver d'aturar la representació. Els
aplaudiments li van impedir seguir durant uns minuts.

L'última actuació escènica de la diva va ser el juliol del 1992, al Covent Garden de Londres,
interpretant Madame Cortese a Il viaggio a Reims , de Rossini. Va rebre dures crítiques, fet que va
provocar que alguns vaticinessin el seu adéu als escenaris. Però res més lluny: ha sumat 4.000
actuacions i encarnat uns 90 personatges. Encara que el temps li ha limitat la potència vocal, el
públic segueix captivat pels seus pianissimos , la bellesa del timbre i les llargues frases, fruit d'una
excel.lent tècnica d'emissió de la veu.

Henry VIII és una coproducció del Gran Teatre del Liceu i el Théatre Imperial de Compigne, amb
direcció musical de José Collado, amb qui Caballé s'entén a la perfecció, tot i algun recent
malentès. Juntament amb Caballé i el desafortunat Estes hi actuen Charles Workman (Don Gómez
de Feria), Nomeda Kazlaus (Ana Bolena) i Celestino Varela (arquebisbe de Canterbury). La
producció compta amb el reclam del Ballet Argentí. Això sí, sense Bocca, que es recupera d'una
grip que, amb més o menys intensitat, va afectar molts espectadors que no van poder controlar la



tos. Virus i contratemps a part, Caballé va viure ahir una altra gran nit al Liceu.


