
10 el PeriódicoDIUMENGE 
7 D’OCTUBRE DEL 2018OpinióOpinió

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
DIRECTOR: Enric Hernàndez. 
 
Directors adjunts: Luis Mauri i Olga Grau. 

EDICIÓ DIGITAL: Xurxo Martínez. EDICIÓ IMPRESA: Andreas González. 
Coordinadors: Bernat Gasulla i Joan Cañete.    
Delegada a Madrid: Gemma Robles.  
Xarxes socials: Silvia Cobo. 
Última hora: Antonio Baquero.

Internacional: Marta López. Política: José Rico. Economia: Agustí Sala i Rosa Sánchez (Madrid). 
Coses de la vida i Gran Barcelona: María Jesús Ibáñez. Esports: Albert Guasch. Icult i On Bar-
celona: Ramon Vendrell. Extra i Televisió: Eloy Carrasco. Edició gràfica i fotografia: Julio Car-
bó. Diagramació: Ricard Sans. Infografia: Ricard Gràcia. Documentació: Miren Casado. Edició 
en català: Ricard Fité.   

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.

L’antídot Anthony Garner

Noms propisEditorials

Montserrat Caballé, una artista única

N
omés a les més grans se les cita 
amb l’article, i Montserrat Caba-
llé, morta aquest dissabte als 85 
anys, serà per sempre «la» Caba-
llé, és a dir, una soprano única i 

singular, amb una trajectòria de 60 anys so-
bre els escenaris, múltiples gravacions i infi-
nitat d’actuacions en tots els gèneres. Entre 
els múltiples elogis a la seva carrera i a la se-
va personalitat, destaca un unànime reconei-
xement que va més enllà del món de l’òpera i 
que la converteix definitivament en un mite. 
Caballé, que no es considerava a ella mateixa 
com «una llegenda ni tampoc l’última diva», 
entra sense cap dubte a l’olimp de les grans 
estrelles de la lírica, al costat de figures tan 
emblemàtiques com Maria Callas o Renata 
Tibaldi. En un dels resums més encertats de 
la seva trajectòria, Joan Matabosch, director 
del Teatro Real, va destacar «la sorprenent 
carrera» de la cantant, amb «una veu de gran 
extensió, una riquíssima paleta de colors del 

seu timbre i una tècnica prodigiosa». 
Les xifres no són capaces d’emmarcar la 

grandiositat de la seva figura, amb una enor-
me capacitat dramàtica, però ajuden a fer-
nos una idea de la seva importància, no no-
més en consideració a la puresa de la seva 
veu i a la seva àmplia tessitura, sinó també 
per l’extensió de la seva presència escènica. 
Des del seu debut amb La serva padrona el 1955 
fins a la seva última actuació el 2014, al cos-
tat de la seva filla Montserrat Martí, s’estén 
un periple artístic que té dos moments cul-
minants. La primera actuació al Liceu, el 

1962, que és l’inici d’una fecunda activitat 
que unirà per sempre, en la mitologia, els 
noms de la Caballé i del coliseu barceloní, 
que la va homenatjar el 2012 pels seus 50 
anys de relació i les seves més de 200 actuaci-
ons; i l’èxit que va obtenir el 1965 al Carne-
gie Hall de Nova York, el reconeixement defi-
nitiu per a la seva carrera internacional. 

La Caballé va exercir de prima donna amb 
múltiples registres –des del bel canto a les pe-
ces alemanyes, passant pels lieder–, però me-
reix un punt a part la seva entronització al 
món pop i la seva entrada en l’imaginari 
col·lectiu amb el famós duo amb Freddie 
Mercury, el 1988, amb el tema Barcelona. 
Més de 4.000 actuacions i més de 80 papers 
operístics, els múltiples premis i reconeixe-
ments que va rebre, la seva dilatada disco-
grafia, tot això, és només una aproximació 
a la transcendència d’una «dona vital i sen-
sible», com ha declarat Josep Carreras, «una 
artista única».

La soprano  entra a l’olimp  
de les grans estrelles de  
la lírica, al costat de figures  
com Callas o Tibaldi

Un ultra aspira a presidir el Brasil

E
l Brasil vota avui en un clima polí-
tic irrespirable, amb l’expresident 
Lula da Silva a la presó, casos de 
corrupció a les quatre cantonades 
del país, les seqüeles de la destitu-

ció de Dilma Rousseff, la presidència sota sos-
pita de Michel Temer i una economia que 
ranqueja. Per si no fos prou, les enquestes 
atorguen la victòria en la primera volta al 
candidat ultradretà Jair Bolsonaro, admira-
dor de la dictadura militar, masclista confés, 
homòfob i tan pagat de si mateix que no ac-

ceptarà cap resultat que no li doni el triomf. 
Que les seves expectatives electorals es de-
guin a la decepció del carrer amb els polítics 
convencionals o a una estratègia publicitària 
d’última generació, sobretot després de re-
sultar ferit durant un acte de campanya, im-
porta menys que els riscos que comporta la 
seva eventual arribada a la presidència.  

Obligat el Partit dels Treballadors a bus-
car un succedani a la candidatura de Lula, 
incompatible amb la seva condemna, se-
gons van establir els tribunals, les opcions 

de Fernando Haddad remeten a la segona 
volta, quan s’espera que es decantaran per 
ell la majoria de votants dels candidats que 
quedaran fora de combat després de la jor-
nada d’avui. Però això no és més que una 
previsió raonable, perquè Bolsonaro ha de-
mostrat tenir una insòlita capacitat de mo-
bilització en amplíssimes capes de l’electo-
rat urbà, una empenta que molt pocs van 
preveure i que en els prolegòmens de la 
campanya va arribar a considerar-se un fe-
nomen passatger de populisme terrible.

Josep Lluís 
Salvadó
Exsecretari 
d’Hisenda

EEEE
El Govern de Puigdemont va estu-
diar la possibilitat que una Catalu-
nya independent es convertís en 
paradís fiscal si sortia de la UE, se-
gons documents confiscats a Salva-
dó el 20 de setembre del 2017, i 
que figuren en un informe de la 
Guàrdia Civil. 3Pàg. 23

Eva 
Del Toro
Terapeuta 
ocupacional

EEEE
És una de les professionals que du 
a terme a través de les residències 
d’ancians amb llars d’infants una 
experiència molt enriquidora: la 
convivència entre persones grans i 
nens, que aporta beneficis a totes 
les parts. 3Pàg. 34

Paco 
Alcácer
Futbolista del 
Dortmund

EEEE
El davanter del Borussia Dort-
mund va ser decisiu en la victò-
ria del seu equip contra l’Augs-
burg (4-3) marcant tres gols en la 
mitja hora final del partit. 
L’exblaugrana ja suma set gols 
en quatre partits. 3Pàg. 54

Salvador 
Sunyer
Director del 
Temporada Alta

EEEE
Girona torna a acollir des d’ahir 
el festival Temporada Alta, una 
ocasió perfecta per descobrir no 
només espectacles teatrals inter-
nacionals de primera línia, sinó 
també noves propostes d’artistes 
catalans. 3Pàg. 58

María Jesús 
Montero:
Ministra 
d’Hisenda

EEEE
La titular d’Hisenda basteix ponts 
amb el Govern i reitera en una en-
trevista la seva voluntat que es 
compleixi la disposició addicional 
tercera de  l’Estatut, que garanteix 
un nivell d’inversió mínima a 
 Catalunya. 3Pàg. 28


