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NÚRIA

Navarro

LA FIGURA

«He perdut 25 quilos per
una cosa que es diu síndrome
metabòlica multifactorial.
L’estrès, segons els metges»

LA SORPRESA

«Un dia, passant per
Barcelona, vaig sentir a la tele
uns insults que no havia
sentit mai. Era Rajoy»

JOSEP MARIA CABANÉ

ENTREVISTA

«Si dialogues,
veus que ‘ser
diferent’ no és
‘ser enemic’»
Aliena al pols Madrid-Barcelona, recomana
a tothom escoltar el pensament de l’altre

Montserrat
Caballé
Soprano

3
3

Barcelona, 1933
Presenta ‘Música española
para piano y voz del siglo
XIX’ (Sello Autor)

La inactivitat no s’adiu amb la diva.
La Caballé ve d’un periple per Ale-
manya, té dues òperes noves per en-
davant, un oratori, recitals, tasques
humanitàries... Avui presenta a Bar-
celona el seu últim disc, Música es-
pañola para piano y voz del siglo XIX,
dins d’una col.lecció per a la SGAE. I
ho fa lluint figura.

–¡Està molt prima, vostè!
–¿Ho ha notat? He perdut 25 quilos.
En els dies en què la infanta Cristina
va tenir la seva filla, jo també era a
la Teknon, per una cosa que es diu
síndrome metabòlica multifactorial.
L’estrès, segons els metges. El sucre
em pujava i em baixava, la pressió,
també... Em vam recomanar repòs.

–¿En va fer cas?
–Sí. Vaig anar a casa d’uns amics a

Montreux, Suïssa, i hi vaig estar fins
a finals de juliol. Però al tornar, jo
tan contenta, els metges em van dir
que marxés de vacances... Em sem-
bla que no feia tantes vacances des
que els nens eren petits.

–A vostè la salut li dóna ensurts,
però no l’aparca.
–Els metges diuen que tinc «una ma-
la salut de ferro». Quan el 1985 vaig
estar francament malament, em van
fer frenar les funcions d’òpera. Així
que em vaig dedicar a la gimnàstica,
vaig estudiar, vaig cantar en recitals
i en gales especials... I la família hi
va ajudar molt. Deien que no a ofer-
tes abans que arribessin a mi... I vaig
poder tornar a la feina.

–Ara presenta un disc del gust de...
¡«la burgesia madrilenya»!
–Així el presenta la nota de premsa...

–Doncs el moment és delicat.
–¿Per què? ¿Què passa?

–¿No segueix els matins de la ca-
dena COPE?

–Acabo d’arribar d’Alemanya i allà,
per no agafar, ni TV-3. Però, ara que
hi penso, hi ha una cosa que m’ha
sorprès. A l’octubre, després de Dres-
den i Leipzig, i abans de Berlín, vaig
passar tres dies a Barcelona, i vaig
sentir a la tele uns insults que no ha-
via sentit mai des d’una tribuna. Era
el senyor Rajoy. Jo estic per les for-
mes elegants del Parlament anglès,
que no esquiva la ironia.

–Vostè és producte català, com el
cava. ¿Tem el boicot?
–Tinc previstos dos concerts a Ma-
drid, on sempre m’han tractat de
meravella. Però li diré una cosa...

–L’escolto, amb atenció.
–Des dels anys 70, sóc ambaixadora
de Nacions Unides. I comparteixo
amb la institució que el respecte al
pensament de l’altre és fonamental.
Parlar amb persones diferents és
una forma de respecte. Comprens
que ser diferent no és ser enemic. I, és
clar, quan a vegades sento frases de
menyspreu cap al que pensa dife-
rent, em ve al cap una imatge...

–¿Quina imatge és aquesta?
–És la d’un soldat apuntant amb
una pistola a un nen i després dispa-
rar. Això ho he vist jo i m’ha marcat.
Portant aliments on els necessiten,
veus coses que no tenen res a veure
amb el món on nosaltres vivim. Mol-
tes vegades penso que aquest món
és tan fals... Li falta creure en l’ésser
humà.

–Em temo que no ho reconeixeran.
–Molta paraula i pocs fets. ¡L’ésser
humà no es pot tornar Déu! Hi ha
qui es pensa que la seva paraula és
la llei suprema. Però només dialo-
gant s’arriba a l’entesa.

–No s’avorreix mai, vostè, ¿oi?
–Ho procuro, reina. Una de les coses
que consta en els teatres on he can-
tat és que, quan m’han ofert un con-
tracte per fer 20 funcions, sempre
he dit que no. La monotonia ho ma-
ta tot...

–Doncs fa 41 anys que està casada
amb el mateix senyor.
–Ha sigut i és un home fantàstic.

–Un home que s’ha resignat al se-
gon pla.
–Quan un home és home, no està
mai al darrere. La gent pensa que
Bernabé hi està, però no. És un ho-
me complet, que m’ha fet molt feliç.
Un mestre d’ensenyament. ¿Sap les
columnes de ferro? Doncs així és
Bernabé. Ha sigut el gran èxit de la
meva vida.

–Ha tocat molt el cel, ¿eh?
–He sigut tocada amb una vareta
màgica. De tota manera, per molta
ovació i per molt afalac que rebis, no
et quedes mai satisfeta, sincera-
ment. És com un servei, ¿ho com-
prèn? Molts, i Plácido [Domingo]
n’és un, sentim un respecte absolut
pel compositor. ¡El compositor és el
divo de la nit! Hem de seguir el seu
esperit. No el podem trair. L’exhibi-
ció personal no té res a veure amb
això. Res.

–Depurada humilitat.
–Jo, per pujar a un escenari i cantar,
no sóc gens especial. Tampoc ho és
un president de Govern. Són les
obres les que compten. Les obres. El
món és el que nosaltres creem. I, cre-
gui’m, ajudar un malalt o aconse-
guir una pròtesi per a un nen em
dóna més satisfacció que l’èxit en
un escenari.H
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