
Del Liceu al món
La soprano barcelonina celebra el mig segle que ha passat des del seu debut al coliseu de la Rambla sense voler sentir parlar 
d’una retirada dels escenaris. La feina, l’estudi amb els seus alumnes i la seva recent condició d’àvia li donen oxigen per seguir.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA MONTSERRAT CABALLÉ

La consagració li va arribar el 1965 a 
Nova York. Una inesperada ‘Lucrezia Borgia’ 
li va reportar 25 minuts d’aplaudiments 

PER CÉSAR LÓPEZ ROSELL

a
hir es van complir 50 anys 
del debut de Montserrat Ca-
ballé al Liceu, el 7 de gener 
de 1962. Ha passat mig segle 
des de l’estrena d’Arabella de 
Strauss i la soprano i el Gran 
Teatre ho van celebrar com 

es mereixia dimarts passat. La universal can-
tant va haver d’esperar set anys per arribar al 
coliseu barceloní des que va trepitjar per pri-
mera vegada un escenari, el del Fortuny de 
Reus el 1955, i després d’enfortir-se durant 
quatre temporades a Basilea, on va realit-
zar la seva première internacional cantant 
la Mimí de La bohème el 1956.
 Abans de complir el que llavors era el seu 
gran objectiu, va estar a l’Òpera de Bremen 
la temporada 1960-61, on va forjar la seva 
personalitat com a intèrpret d’òperes del 
bel canto. El dia que va iniciar els assajos 
per l’assalt al teatre de la Rambla, el pri-
mer que va fer va ser pujar fins al Conser-
vatori del Liceu, on havia estudiat durant 
12 anys cant, solfeig i piano. Al travessar la 
porta va exclamar: «El meu somni es com-
pleix». El record dels seus mestres, Eugenia 
Kemmeny i Conchita Badía, li va venir a la 
memòria. I també el de les famílies que la van 
ajudar en els inicis, els Bertrand i els Rocha.
 Dos dies després del seu espectacular de-
but, el crític i compositor Xavier Montsal-
vatge escrivia que s’havien produït 
dues novetats en una sola vetllada: 
l’estrena d’Arabella i l’aparició de 
la gran veu de Montserrat Ca-
ballé. Aquella nit va marcar 
l’inici d’una profunda rela-
ció d’amor amb el teatre 
durant més de dues dèca-
des i de posteriors allunya-
ments fins a recuperar, 
en els anys posteriors a 
l’incendi i la reconstruc-
ció, el nexe de sempre. 
 Títols com Don Gio-
vanni, Madama Buterfly, 
Norma, Roberto Devereux, 
Maria Stuarda, Lucrezia 
Borgia, Il pirata, Aida, Un 
ballo in maschera, I vespri 
siciliani i altres van donar 
peu a nits de triomf, fins 
al punt que l’artista es va 
convertir en puntal per a la 
programació del teatre.
 Va ser tan gran la seva 
vinculació amb el Liceu, on 
va compartir òperes amb Do-
mingo, Carreras i Aragall a més 
d’altres partenaires internacionals, 
que no deixava passar cap any, tot i la 
seva complicada agenda, sense actuar a la sa-
la. Sobretot per Nadal, on sota la direcció de 
Juan Antonio Pàmies va arribar a cantar per 
un caixet de 2.000 pessetes. Va ser particular-
ment important aquesta col·laboració en la 

dècada dels 70, ja que gràcies al seu prestigi el 
teatre va poder atraure grans artistes.
 Del Liceu al món. El teatre barceloní va ser 
la seva plataforma per saltar als grans coliseus. 
La seva consagració internacional li va arribar 
el 15 d’abril de 1965 quan, per una afecció de 
Marilyn Horne, va haver de substituir-la al Car-
negie Hall de Nova York amb Lucrezia Borgia. El 
seu èxit, amb 25 minuts d’aplaudiments, va ser 

tan gran que l’endemà The New York Times va 
titular: «Callas + Tebaldi = Caballé». La se-

va carrera es va disparar definitivament. 
El Metropolitan li va obrir les portes el 
mateix any amb Marguerite de Faust. El 
1972 va debutar a La Scala de Milà amb 
una apoteòsica Norma i també al Royal 
Opera House de Londres encarnant Viole-
ta de La traviata i així, successivament, va 
anar conquistant el públic dels millors co-
liseus.

El moment més amarg

Caballé va ser, a la segona meitat del segle XX, 
la soprano més completa per la varietat de pa-
pers que va assumir. Més de 80 personatges van 
cobrar vida en una veu potent, de gran puresa, 
amb bells pianíssimos i una capacitat de fiato 
sorprenent. La seva tècnica li ha permès abor-
dar repertoris del barroc, el bel canto, Verdi, 

Wagner, Puccini i Richard Strauss, el seu 
compositor favorit. També ha interpretat 

sarsuela i música popular. Va destacar 
la cèlebre Barcelona de Freddie Mercury 

que va cantar a duo amb ell i es va con-
vertir en himne dels Jocs del 92. 

        
 Inassequible al desànim, es va 
enfrontar el 1985 al moment més 
amarg de la seva vida quan a Nova 
York li van detectar un tumor cere-
bral. Li van donar dos anys de vida i 
li van aconsellar operar-se, però Pa-
varotti li va recomanar un metge 
suís que va decidir fer-li un segui-
ment durant mesos i li va ordenar 
que fes una vida al més normal pos-
sible. I així ha seguit fins avui, com-
partint la seva professió amb una 

mala salut de ferro. 
La feina, l’estudi, 
la tasca pedagògi-
ca amb els alum-

nes de les seves 
master class, el 
seu concurs 

de cant i ara 
la seva condició 

d’àvia li donen oxi-
gen per seguir. Potser 
per tot això, i malgrat 

que li aconsellen que als seus 78 
anys opti per deixar els recitals, en què sol apa-
rèixer amb la seva filla, Montserrat Martí, no vol 
ni sentir a parlar d’una retirada dels escenaris. I 
això que ningú podria dir amb tanta propietat 
que ha complert tots els objectius. H
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