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MÚSICA I PERSONATGE

El dinar anual de la Metropolitan Opera Guild recorda els 40 anys del seu debut

Nova York es bolca en un
emotiu homenatge a Caballé

c

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Alta d’Ernest
de Hannover

El marit de Carolina
va abandonar l’hospital

al cap de dues setmanes
d’ingrés

Paz Vega torna
a ‘Siete vidas’

L’actriu apareixerà com a
reclam en dos capítols de

la sèrie de T-5 en què es va
donar a conèixer

En l’òpera hi ha ciutats
que són temples i persones

que s’acosten a la divinitat. Ahir, a
Nova York, prop d’un miler de per-
sones convocades per la Metropoli-
tan Opera Guild van demostrar amb
la seva emoció i el seu aplaudiment
que una d’aquestes deesses és Mont-
serrat Caballé. Ella, emocionada, re-
coneixia l’apreci a la seva feina i al
seu esforç, però també assegurava
que són els compositors la verdade-
ra inspiració. Les seves humils pa-
raules en van emocionar molts. I les
projeccions de vídeo d’algunes de les
seves interpretacions van ser la mi-
llor traducció a emocions d’alguna
cosa més que Caballé va dir ahir: «La
música és veritat, et treu de la reali-
tat i et porta a una altra dimensió».

L’homenatge Brava Caballé! es va
celebrar al Grand Ballroom de l’hotel
Waldorf Astoria. Suposava el 70è
aniversari del dinar anual de la Me-
tropolitan Opera Guild, una cita en
què es recapten fons per a progra-
mes educatius. Però, a més, gairebé
coincidia amb un altre aniversari es-
pecial: avui fa exactament 40 anys
que Montserrat Caballé va debutar a
Nova York, una estrena reconeguda
com el llançament de la que després
seria una imparable carrera al reco-
neixement internacional.

q SUPORT DELS COL.LEGUES
Ahir, entre les convidades d’honor
disposades a sumar el seu homenat-
ge a Caballé, hi havia Marilyn Hor-
ne, que es va declarar «indirecta-
ment responsable d’aquell debut
inigualable». Ho va ser: la mezzoso-
prano havia de protagonitzar el
1965 aquella Lucrezia Borgia al Car-
negie Hall amb què Caballé es va
presentar a Nova York, però no ho
va fer per complicacions en un em-
baràs que arribava al vuitè mes.

També es va afegir a la gala Sher-
rill Milnes, que va definir Caballé
com «la cantant més bella del nos-
tre temps». El baríton que va actuar
amb ella en les seves primeres apari-
cions a Nova York va arribar al cor
de Caballé. Les seves paraules s’ho
valien: va assegurar que «la seva for-
ma de cantar genera una cosa que
va més enllà de l’aplaudiment» i va
dir que el seu és «un dels sons més

gloriosos del segle XX».
També hi va haver moltes parau-

les d’emotiu record i lloances envia-
des en un vídeo per Luciano Pavarot-
ti. Hi va haver molts altres convidats
d’honor, com Rockwell Blake, Si-
mon Estes, Dmitri Hvorostovsky i la
família de Caballé, que va estar
acompanyada pel seu marit, Ber-
nabé Martí, la seva filla, el seu fill i la
seva neboda. I hi va haver dos mo-
ments espectaculars més, que van
contribuir que Caballé, en una con-
versa amb EL PERIÓDICO després de
l’acte, es declarés impressionada per
l’homenatge. «No m’esperava tanta
emoció, tant caliu de la gent... Ha
sigut l’una darrere de l’altra».

Aquests moments van ser l’actua-

ció d’un cor de nens del programa
Veus Urbanes, finançat amb fons de
l’agrupació destinats a escoles públi-
ques, que van cantar a la soprano la
cançó Eres tú. L’altre va ser el tribut
musical que va rendir a Caballé De-
borah Voigt. La soprano nord-ameri-
cana –radiant després d’una opera-
ció de reducció d’estómac– havia de-
manat que se li compongués una
cançó expressament per a l’home-
natge. I ahir va presentar la peça de
Ben Moore, en què amb extraordina-
ri sentit de l’humor, es queixava de
la injustícia d’haver de comparar-se
amb Caballé. Fins i tot ella, una de
les estrelles de l’òpera d’avui, sap
que en aquesta comparació amb la
soprano catalana perd.<

33Montserrat Caballé saluda un cor de nens, que van interpretar la cançó Eres tú durant l’homenatge a la soprano, ahir, a Nova York
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LA TRAJECTÒRIA

QUATRE DECENNIS
D’ENTREGA MÚTUAç

Va ser el 22 de desem-
bre de l’any 1965 quan

Montserrat Caballé va debutar
al Met amb Faust. Des d’alesho-
res, un total de 96 aparicions
més en 15 papers diferents van
alimentar l’amor del temple no-
vaiorquès per la soprano catala-
na, que precisament ahir recor-
dava com l’endemà de la seva
primera actuació a la ciutat –al
Carnegie Hall– els responsables

del Met van anar a veure-la al
seu hotel. «No volien que me
n’anés», va recordar.

Les seves paraules van pro-
vocar rialles, però també plors,
i és que a molts dels responsa-
bles dels programes educatius
de la Metropolitan Opera Guild,
que intenten millorar la qualitat
de vida d’alguns nens a través
de la música, els van arribar al
cor les paraules de la soprano.
«L’escenari és un temple i quan
un puja a un escenari puja a un
altar –va dir Caballé–. Quan
algú fa coses bones és perquè
vénen del cor».


