Benvolguts amics i amigues,
Amb el d’avui ja són tres els concerts que haurem festejat amb el títol de Veus per
a l’Esperança. S’han celebrat per una causa noble com és la de contribuir a la
recerca contra el càncer. Es tracta d’una malaltia que ens ha pogut tocar de prop a
molts de nosaltres, contra la qual hem aconseguit ja avenços que ens permeten
albirar un panorama molt esperançador però que, per tal que els grans resultats
arribin més aviat, s’ha de continuar investigant sense defallir i amb un afany cada
dia renovat.
Vull agrair-los de tot cor la seva presència en aquest concert d’avui que ha de ser,
i serà, entranyable per molts motius. El primer és poder-lo gaudir en un lloc
inigualable que ens estimem tots: la basílica de Santa Maria del Mar. El segon és
que se celebra en una època molt assenyalada, pocs dies abans de Reis i en plenes
festes nadalenques en les quals la solidaritat es fa més palesa. El tercer, i més
important, per la presència de tres grans artistes, la Sra. Montserrat Caballé, la
Sra. Montserrat Martí i el Sr. Jordi Galán que, de manera totalment
desinteressada, ens obsequien amb les seves veus per tal que tots nosaltres gaudim
d’una nit inesborrable.
La presència de la Sra. Montserrat Caballé és doblement emotiva. No només
l’hem trobada molt a faltar darrerament -i molt més els que hem estat des de
sempre els seus admiradors- sinó que possiblement molts de vostès no saben que
la idea de portar a terme aquest concert de Reis ha estat una iniciativa seva,
demostrant així una vegada més el seu gran cor i la seva generosa humanitat.
Amb l’emoció de qui està a punt de ser testimoni d´un acte únic i inesborrable, els
demano que aturin els rellotges i es disposin a gaudir de tres grans veus altruistes i
solidàries, unides avui per la lluita contra el càncer.
Els prego que acceptin tot el meu agraïment per la seva presència.
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