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na, filla d’una família modesta del 
barri barceloní de Gràcia, que a finals 
del 1943, amb 10 anys, quan els pares 
li havien demanat que cantés una na-
dala, havia preferit entonar una ària 
de Madama Butterfly, de Puccini, 
perquè li agradava tant que se la sa-
bia de memòria.  

“No hi ha res millor al món que 
aprendre. És la clau de la vida. Si no, 
t’asseus en una butaca i s’ha acabat”, 
havia explicat en més d’una ocasió. 
Els seus estudis musicals van comen-
çar el 1954 al Conservatori Superior 
de Música del Liceu. Entre els seus 
professors hi va haver Conxita Badia, 
Pere Vallribera i Napoleone Anno-
vazzi. L’últim examen abans de gra-
duar-se amb la màxima qualificació 
va ser accidentat: Caballé, que tenia 
21 anys, va arribar a perdre el conei-
xement durant la prova. Va debutar 
a l’òpera un any després, el 1955, fent 
de Serpina a La serva padrona, de 
Pergolesi, al Teatre Principal de Va-
lència. Un any després es va conver-
tir en la Mimì de La Bohème, de Puc-
cini, a Basilea, teatre on es va ins-
tal·lar durant els anys següents i on 

va participar en muntatges d’obres 
de Mozart, Verdi, Borodin, Offen-
bach i Strauss. També a la dècada 
dels 50 se la va poder veure a Bre-
men, Lisboa i Milà. “La qualitat i el 
color de la veu de Caballé eren únics 
–assegurava ahir el tenor Josep Car-
reras–. A més de tenir una tècnica 
meravellosa, era dúctil i flexible, i va 
interpretar papers del bel canto més 
pur, des de Bellini, Donizetti i Glück, 
fins a obres wagnerianes”. Plácido 
Domingo explicava ahir des de Los 
Angeles que “tenia una capacitat ini-
gualable per unir frases, una rere l’al-
tra, que al final et feia pensar: «Mont-
serrat, quan respiraràs?»” 

El ‘moment màgic’ de Caballé 
Roger Alier, historiador i crític mu-
sical que va publicar una biografia 
sobre la soprano el 2008 a Robin-
book, explica que “el moment màgic 
de Caballé va ser el 20 d’abril del 
1965 al Carnegie Hall de Nova 
York”, quan va substituir a última 
hora Marilyn Horne en un recital de 
la Lucrezia Borgia de Donizetti. “Va 
ser llavors que la premsa va actuar 

de caixa de ressonància de la sorpre-
sa i admiració del públic novaior-
quès”, recorda. Va ser al New York 
Times on es va poder llegir que la 
veu de Caballé era “la suma de la de 
Maria Callas i Renata Tebaldi”.  

A partir d’aquell moment la carre-
ra de Montserrat Caballé va acabar 
d’enlairar-se, i va actuar en escenaris 
com l’òpera de Rouen, on va inter-
pretar la Violetta de La traviata 
(1972) i la Norma belliniana (1974); 
el Teatre Colón de Buenos Aires, on 
es va convertir en la Liù de Turandot 
(1965), i la Scala de Milà, on va fer un 
dels seus papers més importants, el 
de Maria Stuarda (1971). Mentre 
aconseguia una popularitat remar-
cable en països com Alemanya i Rús-
sia, Caballé no deixava de tornar al 
Liceu, on va actuar més de 200 vega-
des –l’última òpera que hi va inter-
pretar va ser el 2012– i on ha cantat 
prop de 50 papers, alguns dels quals 
han passat a la història del Liceu i de 
l’òpera, com en els casos de Norma, 
Salomé, Maria Stuarda o La traviata. 

Casada amb el tenor Bernabé 
Martí des del 1964 i mare de Berna-

La rellevància de Montserrat Caba-
llé, morta ahir als 85 anys a l’Hospi-
tal de Sant Pau de Barcelona, es pot 
mesurar a través de l’onada de reac-
cions que el seu traspàs va aixecar 
des de primera hora del matí –que en 
destacaven la singularitat de la veu i 
la vigorosa presència escènica–, pe-
rò també a partir de l’inacabable 
anecdotari que acompanyava la so-
prano des de feia dècades i que l’ha-
via convertit en una icona d’una po-
pularitat que transcendia, de llarg, el 
món de l’òpera. Caballé era la diva 
que embadalia els espectadors inter-
pretant la Norma de Bellini i tantes 
altres prime donne, però també una 
cantant que va marcar la memòria 
dels barcelonins amb Barcelona, al 
costat de Freddie Mercury, i algú in-
capaç de reprimir les llàgrimes des-
prés de l’incendi del Liceu el 1994 
–“Aquest teatre va ser sempre el meu 
talismà, i veure’l cremat era desola-
dor”, va dir– i havia sigut aquella ne-

BARCELONA
JORDI NOPCA

Montserrat Caballé a la Gala de les Millors Veus del Món el març del 1994 al Palau Sant Jordi, poc després de l’incendi del Liceu, amb un fons d’escenari que 
imitava el teatre barceloní. GRAN TEATRE DEL LICEU

Èxit  
La consolidació 
internacional 
li va arribar en 
un recital al 
Carnegie Hall 
l’any 1965

Cultura

Montserrat Caballé,  
una veu inoblidable

La soprano mor a Barcelona als 85 anys després d’una vida dedicada a l’òpera, 
interpretant gairebé un centenar de papers i amb un estret vincle amb el Liceu
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bé Jr. i Montserrat –també sopra-
no–, Caballé ha merescut nombro-
ses distincions, entre les quals hi ha 
la Medalla d’Or de la Generalitat 
(1982), el premi Príncep d’Astúries 
(1991) i el Premio Nacional de mú-
sica (2003) gràcies a la seva Cathe-
rine a Enric VIII, un dels últims 
grans papers que va interpretar. 
Part de la força dramàtica i dels 
aguts poderosos de la veu de Caba-
llé van arribar fins al públic de la 
música pop gràcies a la interpreta-
ció de Barcelona al costat de Fred-
die Mercury el 1988, que es va con-
vertir en himne de la ciutat olímpi-
ca. Era allà que el cantant de Queen, 
en plena tornada, udolava que no 
podia oblidar el moment en què la 
va conèixer. “You took my breath 
away”, admetia: l’havia deixat sen-
se paraules. És exactament el que va 
fer Caballé amb els milions de per-
sones que va seduir amb la veu. 
L’encanteri ha durat cinc dècades. I 
seguirà, perquè la soprano deixa, a 
més del record vivíssim de les seves 
interpretacions, un centenar de dis-
cos que les immortalitzen.e  

La soprano omnipotent
ra de la soprano, especialitzada a 
posar llum en partitures amagades 
en les lleixes més recòndites dels ar-
xius. Això no obsta que Caballé tam-
bé excel·lís, i de quina manera, en el 
repertori troncal de Verdi i Puccini: 
Aida, Manon Lescaut, Violetta, 
Mimì, Luisa Miller, les Leonora de 
La forza del destino i Il trovatore. Hi 
ha un títol, tanmateix, que caracte-
ritza l’evolució de la soprano cap a 
papers més dramàtics: Turandot. 
Semblava increïble que aquesta Liù 
d’una dolçor ingràvida pogués esde-
venir tota una principessa di gelo: el 
seu debut en el paper titular a San 
Francisco, el 1977, al costat de Luci-
ano Pavarotti també oferint el seu 
primer Calaf és un match vocal de 
primera divisió. 

També en alemany 
Des del barroc (Giulio Cesare de 
Händel) fins a la creació contempo-
rània (Cristóbal Colón de Balada) 
passant pel repertori francès, la 
sarsuela, la cançó i també, encara 
que de manera tangencial, el reper-
tori eslau, no hi ha hagut pràctica-
ment cap tecla que Caballé no hagi 

tocat. Però un repàs, per curt que 
sigui, del seu llegat no pot oblidar 
les interpretacions d’òperes ger-
màniques, sobretot de Wagner i 
Strauss, per a les quals els anys de 
companyia a Basilea van contribu-
ir a donar un fonament sòlid. Del 
primer destaca l’Elisabeth de 
Tannhäuser més que no pas una 
anecdòtica Isolde o una Sieglinde 
que va generar uns anys de distan-
ciament amb el Liceu, superats ar-
ran del trauma de l’incendi. Del se-
gon, Arabella, Ariadne, la Marisca-
la i, sobretot, un paper amb el qual 
Caballé demostrava que l’improba-
ble esdevenia realitat gràcies a uns 
dots vocals privilegiats: Salomé.    

La coda d’aquesta llegendària 
carrera ha estat llarga, massa llar-
ga segurament, amb el personatge 
sovint passant per davant de l’ar-
tista i, en els darrers anys, encade-
nant actuacions que no aportaven 
res a la glòria guanyada amb plena 
justícia. Són, tanmateix, records 
que s’esborraran ràpid per deixar 
espai, per sempre més, a les fites 
més excelses d’una cantant sense 
parió.e

Una veu gloriosa i una curiositat insaciable la fan una cantant sense parió

La hipèrbole no és pas fruit 
de l’emoció del moment, 
sinó de la pura evidència 
acumulada durant dèca-
des: Montserrat Caballé 

ha estat una de les sopranos més 
importants del segle XX, una de les 
poques figures del panteó de glòri-
es operístiques que va merèixer en 
vida un sobrenom que les distingís. 
Caballé era la Superba, com Maria 
Callas va ser la Divina o Joan 
Sutherland la Stupenda. L’esment 
d’aquests dos noms no per reiterat 
és menys necessari, perquè la can-
tant catalana va encarnar, sobretot 
en el repertori belcantista, una via 
pròpia que la va singularitzar. Sen-
se el geni dramàtic de la grega, sen-
se la tècnica més que perfecta de 
l’australiana, Caballé va desplegar 
una bellesa instrumental superior 
a la de Callas i una intensitat inter-
pretativa allunyada de la flegma de 
Sutherland. 

Comencem per la veu, ja en ella 
mateixa gloriosa: un instrument de 
lírica pura, amb un centre amb cos, 
embolcallador, capaç de mil i una 
irisacions, menat per una tècnica 
impressionant que li permetia, grà-
cies a un fiato miraculós, mantenir 
notes durant una eternitat i reduir 
el so fins a un fil eteri. Aquests sons 
filats van ser una de les armes de se-
ducció massiva de Caballé, però no 
van ser l’única. Unes agilitats més 
que suficients i un ús efectiu del re-
gistre de pit per donar caràcter als 
passatges dramàtics van ser altres 
eines d’una soprano que, en l’apo-
geu de la seva carrera, no es va limi-
tar a desplegar els encisos de la veu, 
sinó que va signar encarnacions 
memorables.  

La reina del ‘bel canto’ 
Caballé ha sigut un nom cabdal, jun-
tament amb Callas, Sutherland o la 
massa poc recordada Leyla Gencer, 
en la recuperació de moltes obres de 
Bellini i Donizetti menystingudes 
durant dècades, moltes de les quals 
la soprano va oferir en el seu feu in-
discutible, el Liceu. Roberto Deve-
reux, Lucrezia Borgia, Il Pirata, Ma-
ria Stuarda o Anna Bolena són al-
guns dels títols que es poden es-
mentar, però si hi ha un personatge 
que resumeix a la perfecció aques-
ta combinació de sumptuositat vo-
cal, tècnica enlluernadora i sagaci-
tat dramàtica és Norma. Només cal 
mirar el vídeo gravat el 1974 a Oran-
ge, amb Caballé bressolada pel mes-
tral, per capir la magnitud de la seva 
llegenda. 

La curiositat insaciable va ser 
una altra característica de la carre-

BARCELONA
XAVIER CESTER

Montserrat 
Caballé en el 
paper de 
Salomé al Gran 
Teatre del 
Liceu en una 
funció el 
desembre del 
1988.  
GRAN TEATRE DEL LICEU

El Gran Teatre del Liceu ha ofert la sala per acollir la 
vetlla de Montserrat Caballé, però la cantant volia un 
comiat més íntim. Per això s’ha obert al teatre un llibre 
de condol i les banderes onegen a mig pal.

EL LICEU OBRE 
UN LLIBRE DE 
CONDOL

La vetlla serà al Tanatori de les Corts, on demà es farà 
el funeral a les 12 h. Entre les personalitats que hi 
assistiran hi ha el president del govern espanyol, Pedro 
Sánchez, i el president del govern català, Quim Torra. 

SÁNCHEZ I 
TORRA, AL 
FUNERAL 

Milions de 
gràcies

Quan vaig marxar de Menor-
ca per cantar amb el Cor 
del Gran Teatre del Liceu, 

als anys 70, ella ja era la gran 
Montserrat Caballé. Vaig anar 
fent papers més importants al 
seu costat. I després de vuit anys 
cantant de baix, va ser ella qui em 
va dir que la meva veu era de barí-
ton i em va aconsellar canviar de 
corda i repertori. En aquell mo-
ment em va caure el món a sobre, 
però en realitat em va descobrir. 
Sempre la vaig acompanyar a les 
seves obres i fins i tot vaig debu-
tar al Carnegie Hall el 1978 amb 
ella, amb l’òpera Aroldo, de Verdi. 
Mentre jo cantava, ella prenia no-
tes de la partitura i al camerino 
em donava consells. Era així. Ge-
nerosa i exigent, perfeccionista. 
Una mestra. La meva admiració 
és enorme: va assolir la perfecció 
com a cantant i el seu llegat servi-
rà per a moltes generacions. És 
l’última diva de la lírica. Estaré 
eternament agraït a la Montser-
rat i al seu germà Carlos, el meu 
representant durant anys. Mili-
ons de gràcies, gràcies, gràcies.

EL BITLLET

JOAN PONS 
BARÍTON
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Caballé  
era el Liceu

aparicions al Liceu anaven de bra-
cet de l’exhumació d’algun títol del 
repertori al qual feia un centenar 
d’anys que ningú feia cas. Eren les 
èpoques de la Donizetti Renais-
sance i la Caballé va ser una de les 
protagonistes internacionals abso-
lutes de la reivindicació del reper-
tori belcantista romàntic. Entre 
Leyla Gencer, Joan Sutherland i 
ella van aconseguir que una bona 
part d’aquest repertori tornés als 
escenaris i s’imposés arreu. Al Li-
ceu la Caballé va fer conèixer al pú-
blic el dificilíssim Il Pirata, de Be-
llini, va fer increïbles interpretaci-
ons de Maria Stuarda, Caterina 
Cornaro, Gemma di Vergy, Parisina 
d’Este i, evidentment, aquella lle-
gendària Norma del 1970 que la va 
confirmar com la millor belcantis-
ta de la seva època. Però també va 
haver-hi unes memorables versi-
ons de Verdi, des d’Aida fins a I ves-
pri siciliani, Luisa Miller, Un ballo 
in maschera o Don Carlo. Va ser 
també una espectacular Tosca i 
Turandot, entre altres papers puc-
cinians, una sensacional Salome i 
Mariscala (El cavaller de la rosa), 
i també va gosar cantar la Isolde 
wagneriana i estrenar Cristóbal 
Colón, de Lleonard Balada. 

Un lligam indestructible 
Durant anys les actuacions de 
Montserrat Caballé al Liceu van ser 
els punts àlgids de les temporades 
del teatre. I en els moments més di-
fícils el teatre va poder comptar 
amb ella. Aquell desastrós final de la 
dècada dels setanta, amb el Liceu 
enfonsat en una profunda crisi eco-
nòmica i artística, hauria sigut molt 
més letal si el coliseu no hagués po-
gut comptar sempre amb el suport, 
la presència i el ganxo popular de 
Montserrat Caballé. Als anys vui-

Sense el seu compromís i generositat,  
qui sap si el teatre encara existiria 

ADEU A LA GRAN SOPRANO UNIVERSAL

Montserrat Caballé ha forjat, amb 
més de quaranta anys de presència 
ininterrompuda a les temporades 
del Gran Teatre del Liceu, una bona 
part de la millor tradició del teatre. 
Ho ha fet amb aquell timbre impal-
pable i irisat en la seva transparèn-
cia sobrenatural, com el descrivia 
un emocionat André Tubeuf. I ho ha 
fet amb un conjunt d’interpretaci-
ons excepcionals de repertoris molt 
diferents que han donat la mesura 
d’una carrera internacional llegen-
dària que la situa entre les artistes 
més destacades de la història de 
l’òpera. 

Va debutar al Liceu el 7 de gener 
del 1962 en unes representacions 
que van suposar l’estrena a Espanya 
d’Arabella, de Richard Strauss. 
Aquella ja va ser una nit memorable, 
com explicava Xavier Montsalvatge 
en la seva crònica de l’esdeveni-
ment. En aquell moment, Montser-
rat Caballé era una jove soprano ca-
talana que havia marxat a Bremen 
i Basilea per formar part dels ensem-
bles d’aquests teatres, desconeguda 
per la major part del públic, però 
que ja començava a despuntar com 
una excepcional intèrpret de 
Richard Strauss i que prometia una 
carrera brillant. Era el comença-
ment d’una estretíssima relació en-
tre ella i el públic del Liceu que va 
ser cordial al principi i que es va 
convertir en apassionada a partir de 
la seva impressionant interpretació 
del rol d’Elisabetta de Roberto Deve-
reux, cinc anys més tard. 

Aquest inoblidable Roberto De-
vereux va ser només la primera sor-
presa: a més de l’excepcionalitat de 
l’art de la Caballé, sovint les seves 

MADRID
JOAN MATABOSCH

tanta, Montserrat Caballé va seguir 
sent la peça angular del Liceu i, evi-
dentment, l’artista més estimada de 
totes. El mateix es pot dir a la inver-
sa: per a Montserrat Caballé el Li-
ceu era el seu teatre. Fins i tot en els 
moments en què era la cantant 
d’òpera més famosa, idolatrada i de-
manada per tots els teatres del món, 
la Caballé va tenir clar que el Liceu 
era casa seva. No hi va faltar mai: per 
inaugurar la temporada, per Nadal, 
per a qualsevol cosa que necessités 
el teatre. Quan el Liceu va quedar 
destruït per un incendi el gener del 

1994, la primera que es va oferir a fer 
el que fos per recaptar fons que en 
fessin possible la reconstrucció va 
ser Montserrat Caballé.  

El Liceu mai podrà tornar-li el que 
ella li ha donat, però almenys ha tin-
gut amb ella una relació d’afecte 
enorme. El gener del 2012 es va ce-
lebrar el 50è aniversari del seu debut 
al Liceu amb una exposició comme-
morativa i un concert al qual es van 
apuntar –en directe o enviant un en-
registrament audiovisual– alguns 
dels seus companys de viatge 
d’aquests anys, com Josep Carreras, 

‘Bellini: Norma’ 
Hi ha nits que passen immedia-
tament a la història. La Norma 
filmada el 1974 al Teatre Antic 
d’Orange davant uns 10.000 es-
pectadors n’és una, amb Caballé 
en plenitud de facultats en un 
dels seus papers fetitxe, ben 
acompanyada per Josephine 
Veasey i Jon Vickers. La matei-
xa soprano va afirmar que 
aquesta representació havia es-
tat la millor de la seva vida. No 
ho discutirem. Les limitacions 
de so i imatge no haurien d’es-
pantar ningú.

‘Verdi: Aida’ 
A principis dels anys 70, Montserrat Caballé i Pláci-
do Domingo van protagonitzar un grapat de repre-
sentacions memorables al Liceu de títols com Aida. 
Junts coincidirien davant els micròfons d’EMI, 
acompanyats de la formidable Fiorenza 
Cossotto i un llavors 
ascendent Riccardo 
Muti, en una de les ver-
sions de referència 
d’aquesta obra mestra 
de Verdi. La implicació 
emocional de la sopra-
no amb el tràgic destí de 
la princesa etíop no dei-
xa indiferent. 

‘Puccini: Turandot’ 
Passen els anys i aquest enregis-
trament de Decca de l’òpera de Gi-
acomo Puccini es manté inaltera-
ble al capdamunt de la discografia 
gràcies a la direcció de Zubin 
Mehta, d’una espectacularitat ben 
entesa magnificada pels enginyers 
de so del segell britànic, d’una sor-
prenent Joan Sutherland, un irre-
sistible Luciano Pavarotti i una 
Montserrat Caballé que fon les pe-
dres gràcies als prodigis de subtile-
sa vocal que desplega com a Liù. Ja 
no es graven òperes com aquest 
Turandot.

Cinc testimonis bàsics de l’art de la diva

‘Strauss: Salomé’ 
Els incrèduls davant la possibilitat 
que una soprano de físic certament 
generós pugui encarnar de forma 
convincent la retorçada princesa 
de Judea poden acudir sense mani-
es a aquesta versió gravada per 
RCA el 1968.  

Sense caure en histèries sobre-
res, amb una bellesa vocal descon-
certant, Montserrat Caballé re-
crea amb tons refulgents tota la 
força seductora de Salomé. Anys 
després gravaria amb Leonard 
Bernstein l’escena final de forma 
encara més incandescent.

Afecte  
A partir de 
‘Roberto 
Devereux’, el 
públic català 
enfervoreix 
amb Caballé

01 02
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L’última gran diva

El mite, però, ja feia anys que du-
rava. Va començar la nit del 20 
d’abril del 1965 quan va substituir la 
mezzosoprano Marilyn Horne al 
Carnegie Hall de Nova York a Lucre-
cia Borgia. L’èxit va ser tan aclapa-
rador que el New York Times va es-
criure: “Callas + Tebaldi = Caballé”, 
alhora que Horne va decidir no can-
tar mai més aquest paper. Però l’ac-
tuació mítica de Montserrat Caba-
llé és la Norma que va oferir el 1974 
al teatre romà d’Orange, a l’aire lliu-
re, sortosament enregistrada en di-
recte. En una entrevista televisada 
Caballé explicava que, tot i el gla-
mur de l’escena, ella duia papers de 
diari sota el vestit pel fred que feia.  

Aquest tipus d’anècdotes que ex-
plicava sovint entre rialles la feien 
pròxima a la gent del carrer, com 
quan va parar una funció al Liceu 
perquè unes senyores xerraven i els 
va etzibar “Senyores, facin el favor 
de callar, que aquí estem treba-
llant!” per després seguir cantant, o 
les llàgrimes que va vessar en direc-
te per televisió aquell 31 de gener 
del 1994, davant del Liceu devastat 

‘Barcelona’, amb Freddie Mercury, “va ser una revolució”, havia dit

Montserrat Caballé i el cantant de Queen, Freddie Mercury, 
interpretant Barcelona en un acte del Comitè de Barcelona 92. EFE

Quan una soprano assoleix l’article 
determinat davant del cognom és 
que ha obtingut la màxima popula-
ritat. La Callas, la Caballé, la Suther-
land o la Tebaldi... Si preguntéssim 
pel carrer el nom d’alguna soprano, 
molt probablement la gent no afi-
cionada a l’òpera només ens sabrien 
dir Callas i Caballé, dues dones de 
dues generacions consecutives la 
popularitat de les quals va transcen-
dir els escenaris i es van convertir 
en mites. 

Més enllà de la seva tècnica virtu-
osística i dels seus dots com a intèr-
pret, Caballé, com Maria Callas, va 
transcendir els escenaris per ser en 
boca de tothom i fer-se pròxima a 
gent que no l’havia sentit cantar mai 
en directe. La seva frescor quan l’en-
trevistaven, el seu riure agut, explo-
siu i contagiós, la seva vida de pel·lí-
cula, el deixar-se estimar pels mit-
jans de comunicació, la seva gran ca-
pacitat de comunicació, li van donar 
una popularitat molt més enllà del 
món de la música. Només cal recor-
dar el seu famós anunci per a la Lo-
teria de Nadal del 2013 amb Rapha-
el –amb qui ja havia cantat en més 
d’una ocasió–, David Bustamante i 
Marta Sánchez, entre d’altres, que 
ella mateixa va qualificar de “còmic” 
i “horrorós”, o quan va protagonit-
zar l’anunci de Freixenet el 1999. 

Un tema immortal 
De Montserrat Caballé se’n poden 
escollir moltes imatges, però la que 
ha quedat gravada a la ment de tots 
els barcelonins és, sens dubte, el seu 
duet amb el cantant de Queen. La 
interpretació de la cançó Barcelona 
que va fer amb Freddie Mercury el 
1988 a les Fonts de Montjuïc per 
abanderar els Jocs Olímpics de Bar-
celona 92 va ser seguida per milers 
d’espectadors i la va convertir en un 
personatge popular a escala global.  

La iniciativa, sorgida del cantant 
de Queen, que es confessava fervent 
admirador de Caballé, formava part 
d’un àlbum en què interpretaven di-
ferents temes junts. La mort de 
Mercury a conseqüència de la sida 
va impossibilitar, però, que cantes-
sin junts el tema durant la inaugu-
ració dels Jocs. “Per al món de l’òpe-
ra aquella cançó va ser una revolu-
ció, una autèntica revolució”, expli-
cava la soprano anys després. 

I sentint-se còmoda en el gènere 
pop, després va fer duets en direc-
te i per televisió amb Peret, Al Bano, 
Miguel Bosé, Los del Río, el grup 
Gotthard i molts altres cantants, ai-
xí com un disc de duets titulat I love 
you, amb artistes com Bruce Dickin-
son, Vangelis, Freddie Mercury, 
Carlos Núñez, Nikolay Baskov i Car-
los Cano, entre d’altres, en una èpo-
ca en què va potenciar la seva imat-
ge i popularitat a través de les tele-
visions europees, principalment la 
italiana i l’alemanya. 

BARCELONA
MARTA PORTER

01. El debut 
al Liceu, 
Arabella, el 
1962.  
02. Madama 
Butterfly, el 
1963. 03. 
L’última, Enric 
VIII, el 2002. 
GRAN TEATRE DEL LICEU

per les flames, un Liceu on va des-
cobrir i donar suport a Josep Carre-
ras i el baríton Joan Pons, i on va co-
nèixer el seu marit, el tenor Berna-
bé Martí, amb qui va compartir to-
ta la vida. 

Però no tot van ser flors i violes 
per a la soprano. Montserrat Caba-
llé va tenir una vida de pel·lícula i 
mai es va estar d’explicar-ho. De fa-
mília modesta, el pare es va arruï-
nar i fins i tot van arribar a dormir 
al carrer. Els estudis al Conserva-
tori del Liceu els va fer gràcies a 
una beca, i va mantenir la família 
cantant a Suïssa. L’altre gran so-
trac a la seva vida va ser quan el 
2014 es va fer públic que havia de-
fraudat a Hisenda mig milió d’eu-
ros, pels quals va ser condemnada 
a sis mesos de presó que va com-
mutar pel pagament d’una multa 
de 240.000 euros, a més de retor-
nar els diners. 

Amb tot, avui ens queda aques-
ta veu prodigiosa capaç d’una po-
tència aclaparadora i d’uns pianís-
sims exquisits que mai ningú ha po-
gut superar.e

Plácido Domingo o Joan Pons. En la 
inauguració de l’exposició, la Caballé 
agraïa al Liceu que s’hagués recordat 
sempre dels cantants de casa i l’ha-
guessin convidat tantes vegades.  

Va ser emocionant la seva gene-
rositat, però la realitat era exacta-
ment al revés: si no fos per la seva fi-
delitat al Liceu en els moments més 
crítics, qui sap si el teatre encara 
existiria.e

‘Rossini, Donizetti & Verdi rarities’ 
Espigolar entre una extensa discografia (més 
abundosa si hi afegim les gravacions no oficials) no 
és fàcil. Una bona solució és triar un tres en un. A 
finals de la dècada dels 60, Montserrat Caballé va 
gravar per a RCA tres discos de rareses, 
aplegats més tard en un 
doble CD, un compendi 
immillorable de totes 
les virtuts belcantistes 
d’una soprano que no 
tenia cap por de navegar 
per aigües poc explora-
des, segura de posseir 
una veu de recursos pri-
vilegiats.

Joan Matabosch, director artístic 
del Teatro Real i exdirector artístic 
del Liceu
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“No he sentit ningú cantar com la Montserrat”

AANTONI ROS MARBÀ 
DIRECTOR D’ORQUESTRA 

 
“Ha sigut una icona molt important 
al llarg del segle XX i el seu llegat se-
guirà per sempre”, va dir el veterà 
director i compositor.  

 

AINHOA ARTETA 
SOPRANO 

La soprano basca va destacar el pa-
per de Caballé “com a dona, mare i 
cantant” abans de recordar “que a 
l’estranger se la considera encara 
més que a Espanya” i que la seva 
“tècnica impressionant” és un 
exemple “a les acadèmies de cant, 
especialment pel que fa a respirar i 
administrar l’aire”. 

 

JOSEP CAMINAL 
EX DIRECTOR GENERAL DEL LICEU 

A més de ressaltar “l’extraordinà-
ria tècnica vocal” de Montserrat 
Caballé, l’ex director general del 
teatre barceloní i amic de la sopra-

no va recordar que “el Liceu era la 
seva segona casa”. El 31 de gener 
del 1994, el dia de l’incendi, “va es-
tar des del primer moment al nos-
tre costat i va ser fonamental per 
generar una munió de complicitats 
que van fer possible la reconstruc-
ció del teatre”. 

 

ANNALISA STROPPA 
SOPRANO 

“Caballé és una grandíssima sopra-
no, una artista suprema i una dona 
d’una gran humanitat”, va dir Anna-
lisa Stroppa, que aquests dies actua 
al Faust del Teatro Real de Madrid. 

 

JAUME ARAGALL 
TENOR 

“Oferia un repertori amb el qual no 
tenia competència perquè era la mi-
llor –va explicar el tenor–. Ha sigut 
una de les sopranos més importants 

del seu temps, igual que Callas, Te-
baldi, Sutherland o Price”. 

 

QUIM TORRA 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT 

Torra va dir ahir que “tot els catalans” 
se sentien afectats “per la mort d’una 
persona tan estimada”, a qui va agra-
ir que regalés en vida “art, cultura, 
tendresa i tantes i tantes hores 
d’emoció”. “Es tracta d’una catalana, 
una artista universal, que recorda-
rem amb molta enyorança”, va afegir. 

 

JOSÉ GUIRAO 
MINISTRE DE CULTURA I ESPORT 

“Ha sigut la representant més reco-
neguda i important del bel canto es-
panyol –va dir el ministre de Cultu-
ra i Esport–. Estava dotada d’una 
veu única i irrepetible. La seva pèr-
dua deixa una gran orfenesa en el 
món de la lírica”.e

Companys de professió com Josep Carreras, Ainhoa Arteta i Plácido Domingo elogien Caballé

ADEU A LA GRAN SOPRANO UNIVERSAL

La notícia de la mort de Montser-
rat Caballé va ressonar per tot el 
món. Nombroses institucions van 
emetre comunicats de condol, entre 
les quals hi havia la Royal Opera 
House de Londres, la Staatsoper de 
Viena, la Scala de Milà, l’Òpera de 
Roma, el Teatro Real i la Zarzuela de 
Madrid i el Teatre Mariïnski de Sant 
Petersburg. També es van expressar 
nombrosos companys de professió 
i la classe política. 

 
JOSEP CARRERAS 

TENOR 

 “La mort de la Montserrat és una de 
les notícies més tristes que podia re-
bre –va dir el tenor–. Era una dona 
vital i sensible. Podies riure molt 
amb ella: com totes les dives tenia 
moments una mica difícils, però era 
una dona entranyable i una artista 
única”. Sobre el valor de la seva 
aportació, va ser taxatiu: “Se n’ha 
anat el patrimoni més gran de Cata-
lunya en la lírica. No he sentit ningú 
cantar en viu com la Montserrat. En 
disc, l’única que podia estar al ma-
teix nivell o fer-li ombra era Callas”. 

 
PLÁCIDO DOMINGO 

TENOR 

“La veu de Caballé era única, no se 
la podia comparar amb cap altra –va 
assegurar el tenor Plácido Domingo 
des de Los Ángeles–. Tenia una ca-
pacitat per unir frases, una rere l’al-
tra, que al final et feia pensar: 
«Montserrat, quan respiraràs?»” 

BARCELONA
J.N.

La Montserrat  
que ens captivava

podia comportar, l’imposava en els 
seus contractes. Quan la jove prome-
sa confirmava les seves virtuts, la fei-
na estava feta. Podem citar els casos 
gloriosos del baríton Joan Pons i del 
tenor Josep Carreras, beneficiats dels 
seus consells tècnics i més tard enal-
tits entre els col·legues més grans.  

La diva ha tingut sempre un char-
me molt característic, sempre pròxim 
a la rialla. El sentit de l’humor també 
li era molt propi i la seva biografia és 
plena de fets jocosos. D’altra banda hi 
havia l’exigència artística –parlem 
dels anys d’apogeu de la glòria– i el de-
sig de desenterrar repertoris arxivats.  

L’estil era un altre i ara ja ningú no 
gosaria prendre’s les llibertats que 
ella es va permetre, totes sempre en 
la mira de l’esclat màxim de la veu, la 
bellesa absoluta del so i la transmis-
sió dels efectes vocals al públic: belle-
sa de so i tècnica admirable. L’arma 
més personal era el seu fiato prodigi-
ós, la capacitat de mantenir una no-

Montserrat Caballé abraçada a Jaume Tribó 
després d’una actuació al Liceu el 1987. ARXIU FAMÍLIA TRIBÓ 

ta en pianissimo fins a extrems mai 
sentits quan no era en fortissimo com 
el si natural al final del Don Carlo.  

Profeta a la seva terra, la fidelitat i 
afecte envers el Liceu de Barcelona 
van ser constants. Amors i odis són 
sempre recíprocs i jo vaig tenir la sort 
del seu afecte al qual sempre he cor-
respost amb la dedicació més inten-
sa. Era una obligació amb caràcter de 
premi.   

Un moment gloriós 
Ahir més d’un em demanava un mo-
ment gloriós que hagués viscut amb 
la diva. Vaig respondre que tots ho 
han sigut, de gloriosos, perquè la pro-
ximitat de l’art quan és tan noble no 
pot deixar ningú indiferent. Ara m’ho 
repenso i dic que la preghiera de l’ac-
te tercer de la Maria Stuarda, de Do-
nizetti. És aquell sol en pianissimo 
mantingut durant vuit compassos i 
després l’ascensió al la bemoll, la na-
tural i s’arriba al si bemoll en forte. Jo 
he tingut la fortuna de viure aquesta 
experiència amb la diva de cara i a una 
distància de no més de dos metres. 
Em considero un privilegiat.e

Tots l’hem estimada, la diva i la per-
sona. La dels do aguts esclatants de 
la Turandot i la dels pianissimos en 
els Donizetti més oblidats. Soprano 
carismàtica com cap altra, el món 
operístic –i també l’altre que no ho 
és gens– coneix prou bé el seu nom 
i cognom, gràcia reservada als més 
grans. De la cantant Montserrat Ca-
ballé en coneixem tots els mèrits. 
De la persona, no tant.  

Els qui l’hem tractada professio-
nalment, i per tant també en sabem 
els seus mèrits artístics, l’admirem 
també en l’aspecte humà: el seu desig 
de superació, una dedicació absolu-
ta que ella mateixa es va imposar, i la 
fidelitat al públic al qual tot li devia i 
al qual tot li va donar. Quan creia en 
alguna jove promesa es desvivia per 
ajudar-lo. Tot i el risc que l’operació 

MESTRE APUNTADOR DEL LICEU 
JAUME TRIBÓ
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Jaume Tribó és mestre apuntador 
del Liceu des del 1975.

01. El tenor 
Josep 
Carreras. CÈLIA 

ATSET 02. La 
soprano 
Ainhoa Arteta. 
PERE TORDERA  

03. Plácido 
Domingo.  
CÈLIA ATSET


