
Segura de la seva veu encara que
ja no canti La Traviata i «tan acti-
va», malgrat l'ictus que va tenir l'oc-
tubre, que té «l'agenda plena»,
Montserrat Caballé va complir
ahir 80 anys, «absent» del seu do-
micili i present en tots els mitjans,
com ho ha estat des del dia en què
es va convertir en «la superba».

En un temps en què no existia
Internet, ni per descomptat You-
Tube ni les xarxes socials, les pro-
eses vocals de la que molts consi-
deren l'última soprano absoluta
per la puresa i ductilitat de la seva
veu van traspassar fronteres al
costat dels seus mosqueters, és a dir,
Lucciano Pavarotti, Plácido Do-
mingo i Josep Carreras.

Dotada d'un instint musical in-
fal·lible, els seus milions de fans
aviat li van posar el sobrenom de
la Superba, per grandiosa, no per
altiva, perquè la seva afabilitat i el
seu bon humor han estat «marca
de la casa».

Encara que les seves actuacions
a Espanya han descendit en l'últi-
ma dècada, no ha parat de treba-
llar fora. De fet, va ser de gira -a
Rússia-, on el mes d'octubre pas-
sat va tenir l'ictus lleu que li va pro-
vocar una caiguda per la qual es va
fracturar l'húmer, una lesió de la
qual va ser intervinguda a Barce-
lona i de la qual li van donar l'alta
el novembre per seguir la recupe-
ració al seu domicili.

La rehabilitació va obligar a
cancel·lar tots els seus compro-
misos professionals, però té previst
reprendre'ls el dia 30 d'abril, amb

una actuació a Viena, a la qual se-
guirà una altra, el 5 de maig, a Nu-
remberg, i després el 25 al Palau de
Festivals de Santander, el 28 al
teatre Arriaga de Bilbao... El cert és
que Caballé, 182 personatges en 51
anys de carrera, fa «centenars» de
concerts cada any.

Maria Montserrat Bibiana Con-
cepció Caballé i Folc és propietà-
ria d'un repertori que abraça 42
òperes, 7 oratoris i 5.000 lieder,
però amb el que va batre tots els rè-
cords imaginats d'audiència per a
un cantant líric va ser amb Barce-
lona al costat de Freddie Mercury

i, de fet, cada vegada que actua al
Japó l'anuncien, per a la seva ale-
gria, amb el cartell de Barcelona 92.

La seva discogràfica, Sony Clas-
sical, ha decidit celebrar els seus 80
anys de vida traient al mercat  una
caixa de 6 CD, The Diva, amb el
més important de la seva carrera,
de Rossini a Wagner, a més de
fragments de sarsuela, temes del
seu últim disc, Encores, Hits &
Evergreens, i, per descomptat, Bar-
celona.

L'artista, que es va graduar al
Conservatori del Liceu el 1954
amb Medalla d'Or, va debutar a Ba-

silea el 1956 com a Mimi, de La bo-
hème, de Puccini. Va debutar al Li-
ceu, el 1962, amb Arabella, de
Strauss i gràcies a una indisposició
de Marilyn Horne va poder pre-
sentar-se, el 1965, al Carnegie Hall
de Nova York amb Lucrecia Borgia,
de Donizetti.

Després van venir el Metropo-
litan Opera House, el Covent Gar-
den, i l'Òpera de San Francisco
amb Turandot, al costat de Pava-
rotti, amb el qual va fer la seva úl-
tima aparició el 22 de gener del
1988 al Metropolitan.

Diva?, «és absurd i idiota»
No forma part d'aquest «eixam
meravellós» d'«estrelles irrepeti-
bles» que eren Renata Tebaldi,
Maria Callas i Joan Sutherland,
sinó del de Renata Scotto o Mire-
lla Freni, una mitjana de deu anys
més joves que aquelles, un plan-
ter «bo», apuntava modesta, però
no amb aquell segell genial. 

Per això que es digui d'ella que
és «una diva» li sembla «absurd i
idiota», i per «tocar amb els peus
a terra» revela que la respiració dia-
fragmàtica surt «del mateix lloc»
que es posa en moviment «quan
vas al lavabo o quan te’n vas al llit
amb algú», «i això ho sap fer qual-
sevol». 
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Gent

Caballé compleix els 80 anys mentre
es prepara per reaparèixer a Viena

Recuperada de l’ictus i de la caiguda que va tenir l’octubre, torna a l’agenda de concerts

Montserrat Caballé en un concert al teatre Kursaal de Manresa
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PANORAMA ARREU

L'única hereva de l'armador grec
Aristoteles Onassis, Athina, ha de-
cidit vendre l'illa de Skorpios al
propietari de l'AS Mònaco i mag-
nat rus Dmitri Ribolovlev, segons
informen els mitjans d'aquest país.

A la dècada dels seixanta, Onas-
sis va comprar l'illa, situada al
mar Jònic i escenari de les seves
noces amb Jacqueline Kennedy,
per 3 milions de dracmes.

Segons els mitjans grecs, l'a-
cord amb Ribolovlev ja s'ha tancat
i el contracte està sent formulat per
dos grans bufets d'advocats, un
d'ells amb seu a Ginebra i l'altre a
Atenes.

Ribolovlev, de 47 anys, propie-
tari del club de futbol AS Monaco
i inversor immobiliari, té una for-
tuna estimada en 10.000 milions
d'euros.

Encara que no hi ha informa-
cions oficials sobre el preu de ven-
da, alguns diaris financers ho xi-
fren en uns 100 milions d'euros.

Si bé els mitjans afirmen que per
tancar el tracte ja només queda
pendent la signatura de l'acord, l'al-
calde de Meganissi, la regió a la
qual pertany Skorpios, Efstathios
Zavitsanos, va assegurar que és im-
possible vendre l'illa, ja que el tes-
tament d'Onassis ho prohibeix .

«Només és possible un lísing»,
va dir Zavitsanos

A l'illa estan enterrats el mateix
Onassis, el seu fill Alexander i
Cristina, l'hereva morta i mare
d’Athina.

Encara que poc se sap sobre la
relació que uneix Athina amb l'i-
lla del seu avi, la premsa del cor
grega diu que l'ha vist poc a Skor-
pios.
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L’única hereva
d’Onassis ven
Skorpios, la seva
illa de Grècia, a
un magnat rus 

Sandy va deixar ahir de formar
part de la llista de noms per de-
signar els huracans de la conca at-
làntica, a causa del devastador
flagell que l'any passat va provocar
al seu pas pel Carib i la costa est
dels Estats Units.

Així va decidir l'Organització
Mundial de la Meteorologia
(OMM), un organisme dependent
de Nacions Unides i amb seu a Gi-
nebra (Suïssa) que s'encarrega de
facilitar la cooperació dels serveis
meteorològics nacionals i d'ajudar
a estandarditzar seus procedi-
ments.

Per facilitar la comunicació de
pronòstics i alertes relatives a les
fortes tempestes tropicals s'utilit-
zen noms curts i de fàcil pronun-
ciació. Des de 1954, les tempestes
tropicals de l'Atlàntic han estat
batejades en funció de llistats dis-
senyats pel Centre Nacional d'Hu-
racans (CNH) dels EUA, amb seu
a Miami.

Inicialment s'utilitzaven només
de dona, però des de 1979 a la con-
ca atlàntica s'usen tant d'homes
com de dones. En total són sis llis-
tats de 21 noms cada un, comen-
çant per cada lletra de l'abeceda-
ri. Cada any es fa servir un d'ells i
quan es completa el cicle de sis
anys i es torna al primer.

Aquestes llistes es mantenen i
s'actualitzen a través d'un comitè
internacional de l'OMM, que va ser
el que va decidir la retirada de San-
dy de la llista que es va aplicar el
2012 (i que es tornarà a utilitzar en
2018), i la seva substitució per
Sara, un nom que fins ara no es-
tava inclòs en cap de les llistes.

El llistat que s'aplicarà aquest

any està format per: Andrea, Bar-
ry, Chantal, Dorian, Erin, Fer-
nand, Gabrielle, Humberto, In-
grid, Jerry, Karen, Lorenzo, Melis-
sa, Nestor, Olga, Pau, Rebekah,
Sebastien, Tanya, Van i Wendy.

La propera temporada d'hura-
cans començarà oficialment l'1
de juny, així que previsiblement a
partir de llavors els habitants del
Carib i la zona costanera del sud-
est dels Estats Units començaran
a escoltar informacions de tem-
pestes Andrea, Barry, Chantal i
així successivament, a mesura que
es vagin formant.

És impossible saber encara si al-
gun d'aquests noms es farà tan tris-
tament famós com l'any passat

ho va fer Sandy, que curiosament
ja havia perdut la categoria d'hu-
racà quan va atreure la major
atenció. Una estranya combinació
de factors va fer que guanyés una
gran grandària, reduís enorme-
ment la seva velocitat de transla-
ció i girés inesperadament cap a
l'oest per tocar terra a Nova Jersey.

Precisament la seva gran gran-
dària i el seu lent avanç, així com
la seva coincidència amb lluna
plena, van fer que el nivell del
mar pugés amb força sobretot a
Nova Jersey i Nova York, encara
que aquesta crescuda del mar es va
notar fins i tot a Florida, a l'extrem
sud del país.

Sandy va causar la mort direc-
ta d'almenys 147 persones, 72 d'e-
lles als Estats Units. Tot i que quan
va arribar a la costa i no tenia ca-
tegoria d'huracà, ni tan sols de sis-
tema tropical, va ser el cicló més le-
tal sofert als EUA en els últims 40
anys i el segon més costós.
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L’OMM exclou el nom de
la llista per no recordar el
flagell que va significar el
que se’n deia l’any passat



Cap huracà no es tornarà a dir Sandy a la
conca atlàntica, per la devastació del darrer

Calidoscopi

Les proeses vocals de l'última
soprano absoluta per la
puresa i ductilitat de la seva
veu van traspassar fronteres 

«La respiració diafragmàtica
surt del mateix lloc que es
posa en moviment quan vas
al lavabo o al llit amb algú»


