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Pàgines 2 a 5 888Adéu a un mite de la lírica 3 L’opinió

gran Joan Sutherland, que el 1965
l’agafaria per la seva banda per a
una gira australiana i li ensenyaria
alguns dels secrets més poderosos de
la tècnica canora. Tampoc el món
del pop es va poder resistir a unir les
seves químiques amb les de l’em-
blemàtic tenor: artistes com George
Michael, Bono, Sting, Elton John i Li-
za Minnelli no es van voler perdre
l’ocasió de participar en els saraus
musicals que va organitzar amb el
lema de Pavarotti & Friends, segurs
hits discogràfics.

Fins a la dutxa

Pavarotti va ser el tenor més popular
des del gran Caruso i el responsable
que el món sencer entonés l’ària de
la pucciniana Turandot, Nessun dor-
ma, fins a la dutxa; va cantar com
ningú el citat Rodolfo de La bohème,
no tenia rival a l’interpretar el reper-
tori belcantista per al qual la seva
veu semblava haver nascut –encara
que sovint s’aventurés per altres ter-
renys–, ni en la cançó napolitana, ni
en l’art d’arribar al públic per la via
més difícil: el cor. També va ser gran
amb Verdi, i amb Massenet, Bellini i
Donizetti... Diguin el que diguin.
Amb Pavarotti desapareix una for-
ma d’entendre l’art líric.H

Ve de la pàgina anterior Una llegenda a Barcelona
El seu recital del juny de 1989 al Gran Teatre del Liceu es va convertir en un esdeveniment ciutadà
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Fa molts anys que Luciano Pavarot-
ti va deixar de ser simplement un
dels tenors més importants de la
història de l’òpera per convertir-se
en una llegenda. La coincidència
entre el personatge i l’artista són a
la base del que a poc a poc s’aniria
convertint en un fenomen me-
diàtic de primera magnitud. El per-
sonatge queda perfectament dibui-
xat en qualsevol de les fotografies
dels seus recitals: una entranyable
abraçada al públic amb les mans
esteses i, a la mà, un dels seus amu-
lets, un mocador blanc. L’artista
era igual de comunicatiu, d’espon-
tani i de carismàtic, a més a més
de posseir un fraseig claríssim i
una veu privilegiada per la seva be-
llesa, brillantor, claredat del tim-
bre, rodonesa del so i qualitat del
registre agut.

Era un cantant intuïtiu, pla, sen-
zill, que arribava al seu destinatari

sense intermediaris. Generós amb el
públic, amb els col.legues, amb els
professors i amb els successors. Reco-
neixia obertament tot el que havia
après de Joan Sutherland en la gira
que van fer per Austràlia als inicis
de la seva carrera, parlava merave-
llosament de Juan Diego Flórez.
Simpàtic, sorneguer, li agradava
menjar i viure. I cantava amb aques-
ta mateixa naturalitat. A més de pos-

seir una tècnica i una disciplina im-
placables que li van permetre sem-
blar un autodidacte durant més de
40 anys de carrera.

Va debutar al Gran Teatre del Li-
ceu el 16 de novembre de 1963, amb
Virginia Zeani i Piero Cappuccilli,
amb una Traviata que no va acabar
de funcionar, fins al punt que va ha-

ver de ser substituït en les altres fun-
cions per Michele Molese. Però quan
va tornar el gener de 1971 per can-
tar una de les seves òperes em-
blemàtiques, La bohème, amb Mont-
serrat Caballé i Vicenç Sardinero, el
triomf va ser realment històric.
Igual que en les funcions de Lucia di
Lammermoor que va interpretar amb

Christine Deutekom un mes més
tard.

Res comparable, però, a l’expec-
tació que va despertar el seu recital
del 8 de juny de 1989, convertit en
un autèntic esdeveniment ciutadà:
entrades esgotades en cinc hores,
lluites per aconseguir ser-hi fins i
tot entre aquells que no s’havien
interessat mai per l’òpera o el cant,
pantalles a la Rambla, butaques a
l’escenari davant el desbordament
de l’aforament del teatre.

Poc més d’un any més tard, Pa-
varotti protagonitzaria el primer
acte multitudinari del Palau Sant
Jordi. I a la temporada 1991-1992
va tornar a Barcelona amb la inten-
ció d’interpretar Nemorino (de
L’elisir d’amore) al Liceu, però una
faringitis l’hi va impedir. L’expec-
tació que va causar la seva presèn-
cia a l’escenari del Liceu per a un
parell d’assajos que van acabar en
una cancel.lació va tornar a ser im-
pressionant. I és que Pavarotti ja
s’havia convertit en alguna cosa
més que un cantant d’òpera excep-
cional. Ja era una llegenda.H

L’artista era igual
de comunicatiu,
espontani i carismàtic
que el personatge

33 Al Liceu, el 1989.

LA FAMÍLIA 3 Pavarotti, amb el
pare, Fernando, i la mare,
Adela (a dalt), i amb la primera
dona, Adua Veroni (a sota).

INFLUÈNCIES 3 Amb la
soprano Mirella Freni, amiga de
la infància, a La Scala (a dalt), i
amb Joan Sutherland el 1987 al
Metropolitan Opera de Nova
York (dreta).

ELS PAPERS 3 Com
a Rodolfo a La
bohème, el seu gran
paper (esquerra, a
dalt), i a Nova York el
1973 (a dalt) i 1980, al
capdavant de la
desfilada del Dia de
Colom.

DIVOS 3 Luciano
Pavarotti i
Montserrat Caballé,
amb dues
estrelles del pop,
Frank Sinatra
i Diana Ross.

AMB LA REIALESA 3
Pavarotti besa la mà

de la Reina Mare, a
la Royal Opera

House de Londres el
1990.


