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Irrepetible 
Caballé

La soprano, que tenia 85 
anys, va morir dissabte  
a la matinada a Barcelona

Va cantar als principals 
teatres del món amb  
les millors orquestres

Ha marxat un mite. Una llegenda. 
Una de les cantants líriques més im-
portants de finals del segle XX i de 
començaments del XXI. La plorarà 
tot Barcelona, tot Catalunya i tot Es-
panya, perquè ella sempre es va pro-
jectar orgullosa de la seva ciutat i 
del seu país, però també d’una Es-
panya que va estimar intensament. 
Però així mateix la plorarà mig 
món, allà on la seva impecable tèc-
nica vocal, la seva passió interpreta-
tiva i el seu virtuosisme –tot això co-
ronat amb uns pianissimos demoli-
dors, eterns i cristal·lins nascuts 
d’un fiato miraculós que la va fer fa-
mosa– van fer ecola i van emocio-
nar el públic. 

La Caballé, diva, mare, esposa, pi-
lar d’una família que amb devoció es 
va entregar al seu talent, moria als 
85 anys a l’Hospital de Sant Pau dis-
sabte, 6 d’octubre, a la matinada, di-
es després que la seva família afirmés 
que es recuperava de problemes a la 
vesícula, però el destí va portar el 
que ningú esperava. 

María de Montserrat Viviana 
Concepción Caballé i Folch se’n va, 
però la Caballé es queda amb els qui 
l’hem considerat una de les veus 
més importants de la història de la 
lírica, amb un caràcter i força 
dramàtica sense parió. Ella sabia 
arribar al públic, convertida en l’úl-
tima de les autèntiques prima donna 
i sempre amb un somriure a la cara, 
tot i que rere el teló fos una dona 
senzilla i amb caràcter. El seu vir-
tuosisme va heretar de Maria Callas 
una part important del seu reperto-
ri, arribant a incorporar més de 150 
obres entre òperes, cantates i orato-
ris. Al llarg de mig segle d’actua-
cions va interpretar una mica més 
de 80 personatges operístics, i va ser 
una de les més importants recupe-
radores del bel canto romàntic, però 
també una referència en Puccini, 
Verdi i Richard Strauss. 

Les seves inquietuds artístiques, 
a més de recuperar un important 
catàleg d’obres de Donizetti i Belli-
ni, la van fer interessar-se per peces 
com Tristan und Isolde (Wagner) o Se-
miramide (Rossini), a més de partici-
par en diverses estrenes absolutes. 

Però la Caballé va ser una cosa 
més: forma part de l’imaginari 
col·lectiu de la seva ciutat sobretot 
des de la seva participació en la ce-
rimònia de presentació de Barcelo-
na com a ciutat olímpica al costat 
del recordat Freddie Mercury. Així 
es va fer popular a tot el món. 
 Ens llega els seus ensenyaments i 
una de les discografies més exten-
ses de la història, en què va gravar 
obres que van des del barroc a la 
música contemporània, òperes 
completes, recitals d’àries, de lied, 
sarsuela i cançó catalana i espanyo-
la. En actiu fins fa molt poc –més de 
50 anys de trajectòria–, la seva 
 carrera sempre va estar vinculada 
al Liceu. 

 
AL LICEU /Abans de fer 10 anys va co-
mençar la seva formació al Conser-
vatori del Liceu amb Pedro Vallribe-
ra, Eugenia Kemmeny, Conchita Ba-
día i Napoleone Annovazzi, on es va 
graduar el 1955. Després d’estudiar 
gràcies al recolzament de beques i 
de mecenatge privat va començar la 
seva etapa amb obres com la Novena 
simfonia de Beethoven; el seu debut 
operístic seria amb Serpina, de La 
serva padrona de Pergolesi, a Reus. 

Després d’una gira d’audicions 
per Itàlia, va ingressar al Teatre de 
Basilea el 1956, on debutaria com a 
Mimì de La Bohème. Allà assumeix tí-
tols com Pagliacci, Tosca, Tiefland 
(D’Albert), Don Giovanni, Così fan tutte, 
Aida, Principe Igor, Contes de Hoffmann, 
i Salome i Arabella de Richard Strauss. 
Va participar en l’estrena absoluta 
de Tilman Riemenschneider, de Von 
Pászthory, on va debutar com a ar-
tista convidada a la Staatsoper de 
Viena (Salome). A Bremen va inaugu-
rar la temporada 1959-60 amb Gine-
vra d’Ariodant (Händel) i allà incor-
poraria títols com La traviata, Il trova-
tore, Die Fledermaus, La núvia venuda, 

La seva 
impecable 
tècnica vocal,  
la seva passió  
i el seu  
virtuosisme 
van emocionar 
el públic

Va ser una de les 
més importants 
defensores  
del ‘bel canto’ 
romàntic, i una 
referència en 
Puccini, Verdi i 
Richard Strauss

PABLO 
Meléndez-
Haddad

33 La Caballé, al Palau de la Música, el 2008.

AGUSTÍ CARBONELL
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Adeu a l’última ‘prima donna’ 
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Armida iEvgeni Onegin, a més d’estre-
nar Lady Godiva, de Ludwig Roselius. 
Debuta a La Scala de Milà com una 
de les Noies-flor de Parsifal (Wagner). 

El 1962 debuta al Liceu barcelo-
ní, el 7 de gener, amb Arabella, any 
en què es presenta a Sant Sebastià, 
Florència i Tolosa (les dues últimes 
amb El pessebre de Casals), a més de 
fer a Barcelona la seva primera gra-
vació, un disc de cançons de Toldrà. 
Realitza recitals per una cinquante-
na de ciutats espanyoles i debuta a 
la Corunya amb Madama Butterfly 
(1963), on coneix l’home que es con-
vertirà en el seu marit, el tenor Ber-
nabé Martí. Visita Amèrica Central i 
debuta a França amb Don Carlo de 
Verdi (Rouen) i a Madrid amb l’Or-
questra Nacional d’Espanya amb 
Las quatre últimes cançons i l’escena fi-
nal de Salome, totes dues de Strauss. 

El 1964 ja s’havia presentat a Sud-
amèrica i ho tenia tot a punt per de-
butar als Estats Units; a Nova York re-
emplaça Marilyn Horne en l’òpera 
de Donizetti Lucrezia Borgia (Carnegie 
Hall, abril de 1965), quan aconse-
gueix la consagració. Des d’aleshores 
triomfa als escenaris més impor-
tants, com el Festival de Glyndebour-
ne (Der Rosenkavalier), el Met de Nova 
York (Faust) o el Colón de Buenos Ai-
res (Liù de Turandot), i a ciutats com 
Dallas, Brussel·les, Filadèlfia, París, 
etcètera, tornant a partir de llavors, i 
cada any, al seu estimat Liceu. Sobre 
l’escenari començava a escriure la se-
va llegenda al transformar-se en part 
fonamental del Donizetti renaissance 
convertint-se en una experta en el re-
pertori belcantista. Ja consagrada, el 
1972 torna a La Scala amb Norma 
mentre que a la Royal Opera de Lon-
dres es presenta amb La Traviata. 

Després d’enriquir el seu reper-
tori amb els més variats estils i au-
tors, continua gravant sense parar i 
consolidant la seva reputació inter-
nacional: melòmans de tot arreu 
del món viatgen a Barcelona a la 
dècada de 1980 només per escoltar 
la Caballé. 

 
OBRES OBLIDADES / A finals del segle 
XX i a començaments del XXI, i mal-
grat la seva avançada edat, conti-
nua la seva carrera incorporant 
obres fins aleshores oblidades d’au-
tors com Saint-Saëns o Respighi. El 
concurs de cant que va portar el seu 
nom es va organitzar a Andorra, la 
Seu d’Urgell i Saragossa. En actiu 
fins fa pocs mesos, en l’última etapa 
de la seva carrera, les seves actua-
cions es van centrar en recitals i 
concerts, principalment a Ale-
manya i Rússia, països on continua 
sent tremendament popular. Els úl-
tims anys també va tenir sonats pro-
blemes amb Hisenda, deutes que va 
pagar puntualment. 

Entre altres distincions, és posseï-
dora de la Medalla d’Or de la Genera-
litat de Catalunya i del premi Prín-
cep d’Astúries de les arts, i va ser ano-
menada, a més, ambaixadora de bo-
na voluntat de la Unesco. 

Li sobreviuen el seu marit, Ber-
nabé, i els seus fills Bernabé i la tam-
bé soprano Montserrat Martí. H33 En l’homenatge que li va brindar el Liceu el gener del 2012.

33 Cantant al costat de la seva filla, Montserrat Martí, també soprano, el 2014, en una gala solidària contra el càncer.

33 El gener del 1994, davant de l’incendiat Liceu, amb el seu director, Josep Caminal.

33 El dia del seu debut a Basilea, el 1956. 33 Al costat del tenor Simon Estes, interpretant ‘Enric VIII’ al Liceu, el 2002.

EFE- DALMAU / MARTÍ FRADERA / JULIOL CARBÓ / JONATHAN GREVSEN
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M
ontserrat Caballé ha si-
gut una de les cantants 
d’òpera més extraordi-
nàries i més cotitzades 

de la seva generació. Segurament, 
la més admirada, idolatrada i sol·li-
citada a nivell internacional des de 
finals dels anys 60 fins als 80 del se-
gle passat. No té res d’estrany. La se-
va veu era un prodigi per aquest 
timbre impalpable, d’una transpa-
rència i d’una qualitat gairebé so-
brenaturals; la seva tècnica d’acer 
era un altre prodigi que la va man-
tenir als escenaris al llarg de 50 
anys; i la seva sensibilitat i intuïció 
la van convertir en intèrpret memo-
rable de repertoris molt diversos a 

Incommensurable  
Caballé

Anàlisi
Joan  Matabosch
DIRECTOR ARTÍSTIC DEL TEATRO REAL

tots els grans coliseus operístics del 
món: des de Verdi a Puccini, Masse-
net, Mozart o Richard Strauss, que 
ella sempre deia que era el seu com-
positor favorit i amb l’Arabella  del 
qual va debutar al Liceu el 1962. 

Però dels múltiples repertoris 
que va abordar, és imprescindible 
destacar la seva apassionada dedi-
cació a l’exhumació d’alguns dels 
grans títols del bel canto romàntic 
que portaven sepultats en l’oblit 
durant més d’un segle. Ella va ser 
qui va tornar als escenaris dels tea-
tres algunes de les millors òperes de 
Rossini, Bellini i Donizetti. I òperes 
com Maria Stuarda, Roberto Devereux i 
Lucrezia Borgia han retrobat el seu 

lloc en el repertori gràcies a la pas-
sió amb què la Caballé les va defen-
sar durant dècades. 

A més de la seva grandesa com a 
artista i la seva excepcionalitat 
com a intèrpret, cal destacar de Ca-
ballé que ha sigut un dels pilars de 
la supervivència de l’òpera a Espa-
nya durant els difícils anys 60 i 70. 
Va cantar pràcticament en totes les 
temporades d’òpera espanyoles i la 
seva lleialtat al Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona ha sigut llegendà-
ria. Va aparèixer en totes les seves 
temporades, incloses les que es van 
organitzar durant la gran crisi que 
va patir la institució a mitjans dels 
anys 70 del segle XX per la impossi-

Sent una de les 
impulsores de la 
Donizetti 
renaissance, 
aquest registre 
de Lucrezia 
Borgia, amb 

Alfredo Kraus i Shirley Verrett, és molt 
significatiu, ja que mostra aquesta 
Caballé llançada a la fama 
internacional quan el 1965 va 
reemplaçar en últim moment Marilyn 
Horne en l’exhumació de l’obra al 
Carnegie Hall de Nova York. La millor 
gravació en estudi del títol. Ella és 
sublim.

‘LUCREZIA BORGIA’, de 
DONIZETTI. RCA. 1966

Caballé va gravar 
amb només 35 
anys la que potser 
és la millor 
gravació del títol 
de l’era estèreo, 
tenint en compte 

que hi ha una altra versió seva 
realitzada amb 24 anyets, de quan va 
debutar a Bremen. En aquest registre, 
dirigida per Erich Leinsdorf, és 
simplement perfecta. En l’àmbit verista 
es pot destacar el seu Adriana 
Lecouvreur (amb Josep Carerras, i per 
morir-se) i en el repertori espanyol no 
s’ha d’oblidar el seu Maruxa.

‘SALOMÉ’, de STRAUSS 
RCA. 1968

Registre 
llegendari, al 
costat de Pácido 
Domingo i Shirley 
Verrett dirigits pel 
gran Carlo Maria 
Giulini, també 

compta amb la participació de 
Ruggero Raimondi i Sherrill Milnes. La 
Caballé ofereix una versió memorable 
d’Elisabetta de Valois, un dels seus 
grans personatges verdians juntament 
amb Leonora de Il Trovatore i de La 
forza del destino, Aida, Giovanna 
d’Arco i Luisa Miller. Va ser una 
verdiana incomparable.

‘DON CARLO’, de VERDI 
RCA. 1970

Sens dubte la seva 
gran interpretació 
d’Imogene, en la 
línia de Maria 
Callas, va ser 
fonamental per a la 
recuperació 

d’aquest títol, sobretot per la seva 
impressionant escena final en la qual 
Caballé desplega tot el seu poder 
vocal, tècnic i interpretatiu. En aquesta 
gravació l’acompanya el seu marit, 
Bernabé Martí, sota la direcció de 
Gavazzeni. També hi ha un 
enregistrament en directe gravat al 
Maggio Musicale Fiorentino.

‘IL PIRATA’, de BELLINI 
EMI. 1970

Tot i que aquesta 
gravació 
realitzada en 
directe a la Scala 
de Milà compta 
amb la sàvia 
direcció musical 

de Carlo Felice Cillario, només 
Shirley Verrett està a l’altura de 
Caballé, ja que no arriben a les 
sublims cotes assolides per les dues 
cantants aquella nit màgica de 1971 
ni el tenor Ottavio Garaventa ni el 
baix Raphael Arie ni el baríton Giulio 
Fioravanti. Caballé ofereix una classe 
magistral.

‘MARIA STUARDA’, de 
DONIZETTI Opera d’Oro. 1971

Adeu a l’última ‘prima donna’  

llegat discogràfic

Diva de mirada fulminant
MARTA CERVERA 
BARCELONA

Qui va conèixer a Montserrat Caba-
llé no oblidarà mai el seu riure con-
tagiós. Tot i que de cara a la galeria 
podia mantenir un posat una mica 
distant, en petit comitè i amb els seus 
amics sempre va fer gala d’un mag-
nífic sentit de l’humor. El seu clan 
familiar coneixia de sobres totes 
les anècdotes de la seva impressio-
nant carrera, però tot i així, quan 
es reunien, no podien parar de riu-
re cada vegada que les recordaven. 

El seu riure era contagiós. Ho 
vaig descobrir en un viatge a Milà 
per acudir al debut de la filla de la 
cantant –també anomenada Mont-
se, com la seva cosina i secretària 
personal de la soprano– en una 
producció del musical West Side 
Story estrenada a Milà. El sopar pos-
terior va estar replet de divertidís-
simes anècdotes que parlaven de 
grans figures com si fossin de la fa-
mília. «Podria haver fet més d’un lli-
bre amb tot el que sabia», recorda 

Christina Scheppelmann, directora 
artística del Liceu. Tenia un enorme 
sentit de l’humor. Va riure’s de si 
mateixa i de l’anunci de la loteria en 
el qual va aparèixer al 2013, que va 
qualificar d’«horrorós».  

Sota de la imatge de famosa can-
tant d’òpera s’amagava una dona 
planera i humil. Solia ser directa i 
no li agradava que l’afalaguessin en 
excés. Quan algú li parlava de la 
quantitat d’idiomes que parlava, 
responia: «Però si no parlo àrab, ni xi-
nès.»  

La família va ser per a Caballé un 
pilar important. El seu marit, el te-
nor aragonès Bernabé Martí, va ser 
una gran ajuda per a ella. Sempre la 
va recolzar en els moments difícils i 
quan no van poder cantar més junts 
va seguir al seu costat perquè ella 
prosperés a l’exigent món de la líri-
ca. L’altre home de la seva vida va ser 
el seu germà, Carlos Caballé, que va 
començar des de molt jove a ocupar-
se dels contractes de la seva germa-
na i va acabar creant una de les agèn-

La música era la seva 
vida,  però sempre  
va tenir presents  
els seus i va recolzar  
una sòlida família

MONTSERRAT CABALLÉ  3  La soprano tenia un riure contagiós i un tarannà planer  

i humil, però en la feina i les classes magistrals era capaç de ser molt estricta

PERFIL

cies de contractació més puixants 
durant una època, en la que van es-
tar Plácido Domingo i Josep Carre-
ras. El seu germà va ser l’únic empre-
sari de la diva. 

Per a Caballé la música va ser la 
seva vida, però sempre va tenir molt 
present els seus. No va deixar mai 
que la seva delicada salut l’apartés 
del seu objectiu: va desenvolupar 
una brillant carrera i va apuntalar 
una sòlida família. Caballé va gravar 
diversos discos amb la seva filla, que 
ha seguit la tradició familiar tot i 
que de petita no li agradava res tenir 
una mama tan viatgera. En aquella 
època les connexions no eren com 
avui, però Caballé trucava a casa ca-
da dia per seguir la criança dels seus. 
Fins i tot creuava l’Atlàntic per reu-
nir-s’hi si tenia tres dies lliures. 

Caballé no va oblidar mai els 
seus orígens modestos i es va negar 
a canviar de residència. Sent un 
dels referents de l’òpera podia ha-
ver-se traslladat a un luxós barri re-
sidencial com altres col·legues, però 
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La seva veu  era  
un prodigi, d’una 
transparència i qualitat 
gairebé sobrenaturals

La soprano ha sigut  
un dels pilars de  
la supervivència  
de l’òpera a Espanya

bilitat de mantenir el règim d’ex-
plotació privat amb què s’havia 
gestionat el teatre des de la seva in-
auguració. En aquell moment, en 
el qual totes les altres grans estre-
lles internacionals van abandonar 
el Liceu, ella va estar sempre allà 
cantant Andrea Chénier, Manon Les-
caut, Turandot i Maria Stuarda, entre 
altres òperes. 

Davant la Caballé estem obligats 
a un exercici de memòria col·lecti-
va. No em refereixo a la memòria de 
les anècdotes amb què ens ha entre-
tingut la història, sinó a la memò-
ria substancial del que ha sigut 
l’òpera a Espanya al llarg de dèca-
des. Sense la Caballé, aquesta histò-

ria hauria sigut molt diferent. El 
seu últim gran homenatge va ser al 
Teatro Real fa quatre anys. Havia 
debutat a Madrid al Teatre de la Zar-
zuela el 1967 i va cantar també en 
aquest escenari una part molt signi-
ficativa del seu repertori, durant els 
anys en els quals el Teatro Real va 
ser tancat o convertit en sala de 
concerts. 

Contra el vent 

El llegat de Montserrat Caballé és 
incommensurable i afortunada-
ment hi ha moltes gravacions que 
deixen rastre del talent extraordi-
nari d’una de les més grans can-

tants d’òpera de la història. Però si 
volen un consell per fer-se càrrec 
ràpidament de la grandesa del per-
sonatge, visionin la seva sorpre-
nent interpretació de Norma al Fes-
tival d’Orange el 1974, retransme-
sa per la televisió francesa i dispo-
nible comercialment en DVD. És la 
Caballé en estat de gràcia, deter-
minada a lluitar contra el terrible 
vent de mestral que gairebé va fer 
que es cancel·lés la funció, impo-
sant-se per força de la naturalesa 
amb una intensitat i una arrogàn-
cia sorprenents. Una de les inter-
pretacions més extraordinàries de 
tota la història del teatre, l’òpera, 
la música i l’art. H

888

TEXTOS: 
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

La seva Vissi 
d’arte, ària 
principal de Tosca, 
està tan unida a 
Caballé com el 
Casta diva de 
Norma. En 

aquesta gravació ella està esplèndida 
(als 43 anys), oferint tot passió i 
dramatisme al costat d’un Carreras 
poderós, sempre amb uns pianíssims 
que gelen la sang. La seva vena 
pucciniana també es veu reflectida en 
títols com La Bohème, Turandot 
(sobretot com Liù al costat de Zubin 
Mehta) o Madama Butterfly.

‘TOSCA’, de PUCCINI 
Philips. 1976

Polèmica gravació 
amb la batuta de 
Jesús López 
Cobos en la qual 
s’opta per les 
tonalitats originals 
de l’obra. Caballé 

marca la seva interpretació amb 
accents molt allunyats del que es 
portava en aquell moment, amb el 
paper sempre en mans de sopranos 
lleugeres. L’acompanyen un dolç 
Josep Carreras i un robust Samul 
Ramey, tots dos en un dels moments 
més genials de les seves respectives 
trajectòries.

‘LUCIA DI LAMMERMOOR’, 
de DONIZETTI Philips. 1977

Impressionant 
document gravat 
en directe, al 
costat de 
l’Orquestra del 
Capitole de 
Tolosa, al Festival 

d’Ais de Provença. L’acompanyen, 
en estat de gràcia, els també 
catalans Josep Carreras i Vincente 
Sardinero, a més del baix italià 
Ferruccio Furlanetto, tots sota la 
impecable direcció de Julius Rudel, 
títol que va aconseguir consagrant 
Caballé en el repertori del bel canto 
romàntic.

‘ROBERTO DEVEREUX’, de 
DONIZETTI. Gala. 1977

Com a gran part 
del seu catàleg, 
aquesta joia 
discogràfica és 
una gravació 
d’una funció en 
viu. La presa 

sonora (també és en vídeo) va ser 
realitzada al Festival d’Ais de 
Provença de 1980 i l’acompanyen 
una fantàstica Marilyn Horne i uns 
complidors Francisco Araiza i Samuel 
Ramey dirigits per López Cobos. En la 
seva discografia rossiniana també 
destaquen títols com Ermione i 
Guillaume Tell.

‘SEMIRAMIDE’, de ROSSINI 
HRE. 1980

Impressionant 
registre amb 
Plácido Domingo, 
Fiorenza 
Cossotto i 
Ruggero 
Raimondi dirigits 

per Carlo Felice Cillario és una de les 
referències de tot el seu catàleg, ja que 
la cantant es troba en un moment 
òptim, igual com els seus companys. 
La seva Casta diva és llegendària, ària 
que quedarà ineludiblement lligada a la 
seva trajectòria, igual com les mítiques 
interpretacions al Liceu, Orange o 
Viena (amb Muti).

‘NORMA’ de BELLINI 
RCA. 1987

va preferir quedar-se al pis que te-
nia amb vista a la presó Model. 
Pensava que era alliçonador tenir 
a prop aquest paisatge. Tot i que 
no ho hauria de ser tant per a ella 
quan el 2015 va ser condemnada 
pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya a una pena de presó 
(que no va haver de complir) i a 
una multa de 240.000 euros per 
evasió fiscal després de declarar-se 
resident a Andorra quan en reali-
tat vivia a Barcelona. 

Fora d’escena li agradava disfru-
tar dels plaers senzills de la vida. Li 
agradava passar temps a la seva fin-
ca a prop de Ripoll, però la música 
sempre hi va ser present, fins i tot 
al final de la seva vida. Quan va 
abandonar els escenaris va conti-
nuar treballant tant en el seu con-
curs de Saragossa com en el seu afa-
ny per transmetre la seva experièn-
cia a les joves generacions. Es va 
considerar sempre una servidora 
eterna de la música, a la qual es va 
acostar amb enorme respecte, i exi-
gia el mateix als qui aspiraven a fer 
carrera en la lírica i assistien a les 
seves classes magistrals, als qui po-
dia fulminar amb la mirada. «Sem-
pre va ser molt estricta amb els es-
tudiants, però era un favor que els 
feia perquè aquest és un negoci 
molt difícil on ningú et regala res. O 
t’esforces moltíssim o no arribes 
perquè la música és un treball etern 
en el qual no deixes mai d’apren-
dre», recorda Scheppelmann. H

XAVIER GONZÁLEZ

 ORIGEN MODEST I BRILLANT CARRERA  Sempre es va considerar una servidora eterna de la música.
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El líder de Queen  considerava la soprano la millor cantant del món  H  Van establir una 
complicitat tan forta que el músic li va confessar que tenia sida quan preparaven un disc junts

Mercury, als peus de Caballé

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Un episodi inesperat, que va deri-
var en una intensa història d’amis-
tat i en un capítol musical per als 
annals de Barcelona, va sacsejar 
dolçament la vida de Montserrat 
Caballé quan passava de la cin-
quantena: la relació amb una es-
trella del rock, Freddie Mercury, 
que l’havia admirat en secret i a 
qui va lligar el seu destí amb la ca-
pital catalana com a teló de fons. 

Caballé va ser la diva somiada 
per Mercury, l’amiga i la confident: 
a ella li va explicar que estava ma-
lalt de sida quan la simple menció 
de la paraula era un mortífer tabú. I 
de la mà de la soprano va oferir les 
seves últimes incursions a l’escena-
ri, en uns anys en què la malaltia ja 
l’havia apartat de les gires amb el 
seu grup, Queen. 

Tot va començar quan, el maig 
de 1983, Mercury va acudir a la re-
presentació d’Un ballo in maschera, 

de Verdi, al Royal Opera House, de 
Londres. Atret per la figura de Lu-
ciano Pavarotti, un dels seus ídols, 
no se’n va adonar que, en el segon 
acte, apareixia a escena Montse-
rrat Caballé, i la seva interpretació 
el va deixar clavat al seient. «Fred-
die es va quedar bocabadat. Gaire-
bé es va oblidar que Pavarotti era a 
l’escenari. A partir d’aquell moment 
l’única que volia sentir era Caballé», 
explica Peter Freestone, ajudant 
personal de Mercury, al llibre de 
Lesley-Ann Jones La biografia definiti-
va. «¡Això sí que és una cantant de 
veritat!», repetia. 

Un temps després, el cantant de 
Bohemian rhapsody va declarar a Infor-
me semanal, de Televisió Espanyola, 
que la seva intèrpret preferida era 
Montserrat Caballé i que el seu som-
ni era cantar amb ella, un comen-
tari que va arribar a orelles d’ella. 
Per fi, a través del representant de 
la soprano, el seu germà Carlos, va 
ser possible organitzar una troba-
da, que va tenir lloc a l’Hotel Ritz, 
de Barcelona, el març de 1987. Un 
moment en què Caballé ja estava en 
contacte amb l’organització dels 
Jocs Olímpics. 

Mercury va volar a Barcelona 
amb el compositor i productor Mi-
ke Moran, Peter Freeman i el seu 
mànager de sempre, Jim Beach. La 
diva els va fer esperar, però quan va 
aparèixer es va apreciar immediata-
ment un enorme afecte i un respec-

De la mà de la diva, 
el cantant, ja malalt, 
va fer les seves 
últimes incursions  
a l’escenari

GETTY IMAGES / DAVE HOGAN

33 Química  8  Freddie Mercury i Montserrat Caballé, interpretant ‘Barcelona’, l’octubre del 1988 a Montjuïc.

te mutus. Mercury li va posar unes 
gravacions, les maquetes d’Exerci-
ses in free love i Ensueño, i va cobrar 
forma la idea de fer un disc junts. 
Uns dies més tard, Caballé va acu-
dir a casa seva, a Garden Lodge, 
Londres, i desatenent les indica-
cions que una cantant d’òpera 
s’ha d’anar a dormir aviat, es va 
quedar fins a les cinc de la matina-
da cantant amb Mercury i Mike 
Moran, fent broma i bevent xam-
pany. A tots dos els va sorprendre 
comprovar que ella estava fami-
liaritzada amb moltes cançons de 
Queen. «Quan el vaig conèixer i es 
va posar al piano a improvisar, em 
vaig adonar que estava davant 
d’un músic, no d’algú que utilitza la 
claqueta, tac-tac-tac», explicaria 
Caballé anys després en una entre-
vista a l’agència Efe. 

A partir d’allà, tot va ser bas-
tant ràpid: un parell de mesos des-
prés la parella es presentava a la 
discoteca Ku, d’Eivissa (actual Pri-
vilege), per interpretar (en play 
back) la peça Barcelona (composta 
per Mercury i Moran) a l’especial 
televisiu Ibiza 92, organitzat pel 
promotor Pino Sagliocco i trans-
mès per TVE. Imatges en què es 
percebia la química entre les dues 
parts: ell li agafava la mà, la besa-
va, semblaven viure un apassionat 
idil·li vivint el somni perfecte de què 
parla la cançó: “Barcelona / la música 
vibró / Barcelona / y ella nos unió”. 

Vincle religiós 

En aquella època Mercury va saber 
que era portador dels anticossos 
de la sida, i Caballé va ser una de 
les poques persones a qui l’hi va 
confessar. «Llavors vam tenir 
l’oportunitat de crear cançons en 
què totes tenen un significat», reve-
laria ella, emocionada per haver 
tingut «la sort de cantar amb algú 
que se’n va, que ho sap, i estar in-
terpretant amb ell el seu últim 
adeu». Els unia, d’altra banda, el 
sentiment religiós, que va enfortir 
les seves complicitats. 

Encara van tenir ocasió  
d’unir-se a escena una altra vega-
da, el 8 d’octubre de 1988, als 
peus de les fonts de Montjuïc, en 
l’espectacle La nit, que va celebrar 
l’arribada de la torxa olímpica 
una vegada finalitzats els jocs de 
Seül. Van interpretar tres 
cançons, How can I go on, The golden 
boy i Barcelona, incloses a l’àlbum 
que havien aconseguit completar 
trobant buits a les agendes, entre 
els compromisos d’ella i els pro-
blemes de salut d’ell. Es va escollir 
Barcelona com a himne oficial dels 
jocs de 1992, però Freddie no va 
poder cantar-lo en la cerimònia 
inaugural perquè va morir mesos 
abans, el 24 de novembre de 1991. 

Però la veu de Caballé el va 
acompanyar en el seu últim tràn-
sit per aquest món: quan, culmi-
nant el funeral, el fèretre va desa-
parèixer per ser incinerat, al West 
London Crematorium, els seus 
pròxims van fer sonar l’ària 
D’amor sull’ali rosee, d’Il trovatore, de 
Verdi, interpretada, naturalment, 
per Montserrat Caballé. H

Adeu a l’última ‘prima donna’ 888
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El Liceu i tota 
l’òpera ploren 
l’estrella de veu 
«impressionant»
b Les banderes del 
teatre onegen a mig 
pal i el coliseu li 
dedicarà ‘I puritani’

b Al funeral, previst 
per demà a les Corts, 
hi assistiran Pedro 
Sánchez i Quim Torra

E
l Liceu, teatre on Monster -
rat Caballé va regnar i va 
interpretar la majoria dels 
seus rols, va ser de les pri-

meres institucions a lamentar la 
pèrdua de la diva. Salvador Ale -
many, president de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, va reconèixer 
ahir tot el que la institució deu a la 
cantant. «Sense Caballé, el Liceu 
probablement avui seria una altra 
cosa», va declarar. I com a motiu de 
respecte i reconeixement, les ban-
deres del coliseu es van arriar a mig 
pal i així onejaran tot el cap de set-
mana. És més, el Liceu va oferir ins-
tal·lar al teatre la capella ardent de 
la soprano, una cosa que va ser re-

butjada per la família, ja que Caba-
llé preferia «un comiat normal» i no 
volia ser exhibida després de la seva 
mort. Així, les restes mortals de la 
diva es van traslladar al tanatori de 
Les Corts on demà es realitzarà el 
funeral. Moment en què coincidi-
ran el president del Govern, Pedro 
Sánchez, i el de la Generalitat, 
Quim Torra, ja que tots dos han 
confirmat la seva assistència.  

Malgrat no acollir la capella ar-
dent de la soprano, molts seguidors 
de Caballé es van apropar ahir al 
teatre per recordar-la amb rams de 
flors, tot i que des de la institució es 
va suggerir retre-li homenatge a la 
vetlla de les Corts. El que sí que va 
fer el Gran Teatre és col·locar a dis-
posició del públic un llibre de con-

MARTA CERVERA 
BARCELONA

seva tesitura: «Pràcticament em va 
descobrir, perquè feia quatre anys 
que cantava en el cor del Liceu i canta-
va de baix: em va fer passar a baríton». 
I d’«artista única» i una «cantant ex-
traordinària», la va titllar Josep Carre-
ras per a qui «l’única que podia fer-li 
ombra [a Caballé] o almenys ser al ma-
teix nivell era Maria Callas».  

 
DE LONDRES A MILÀ /A nivell institucio-
nal, també els teatres d’òpera més im-
portants del món van mostrar els seus 
respectes a Caballé després de la seva 
mort. El Teatro Real de Madrid, del 
qual és director artístic el que durant 
anys va ocupar el mateix càrrec al Li-
ceu, Joan Matabosch, no només va de-
finir la soprano com «una de les més 
brillants de la història de la interpreta-
ció lírica universal» sinó que a més li 
va dedicar la funció d’ahir de Faust. El 
Teatre La Fenice de Venècia (Itàlia) 
també va evocar la memòria de la so-
prano catalana: «La recordem, com-
moguda, consagrada per sempre a la 
música», igual com ho van fer l’Òpera 
de Roma i la Scala de Milà. Per la seva 
part, la Royal Opera House de Londres 
va recordar: «La soprano espanyola va 
cantar amb nosaltres en diverses oca-
sions entre 1972 i 1992, i va inspirar a 
milions al llarg de la seva carrera amb 
la seva enlluernadora veu». 

Amb tot, el compte de Twitter més 
actiu relacionat amb la mort de la di-
va catalana va ser el de casa seva, el 
del Liceu. No en va, la història de la 
institució està molt vinculada a Caba-
llé, va actuar al coliseu més de 200 ve-
gades, i la seva fama internacional va 
atreure grans cantants al coliseu líric 
per actuar amb ella. I, malgrat algu-
nes èpoques en què hi va haver desa-
vinences, en els moments difícils del 
teatre ella sempre hi va ser. Tot i l’in-
cendi de 1994, va oferir una emotiva 
actuació entre les ruïnes per recaptar 
fons per a la seva reconstrucció. H

33 El Liceu va arriar ahir les banderes de la façana, que fins demà es mantindran a mig pal.

ACN / NATZARET ROMANÍ
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Plácido Domingo 
TENOR

«Gràcies per la teva 
impressionant veu, 
el teu talent, i quin 
privilegi ha sigut 
compartir  
l’escenari amb tu»

Jaume Aragall 
TENOR

«Una de les 
sopranos més 
importants del seu 
temps, igual que 
Callas, Tebaldi, 
Sutherland i Price»

Brian May 
GUITARRISTA DE QUEEN

«RIP estimada 
Montsy. Una 
inspiració [...] sobretot 
per a Freddie. La teva 
bonica veu sempre 
serà amb nosaltres»

dolences a l’entrada, a més, dedi-
carà a la memòria de l’aclamada 
cantant totes les funcions d’I purita-
ni,  òpera que va obrir la temporada, 
divendres, la nit abans de la mort 
de la soprano amb Pretty Yende en 
el rol protagonista d’Elvira.  

Es dona el cas que Yende va ser 
deixebla de Caballé i va guanyar el 
concurs Caballé de Saragossa, de 
manera que va tenir unes paraules 
per a la seva mentora: «Va ser una de 
les cantants que més em va animar 
a seguir el meu cor i a cantar reper-
tori belcantista. Mai oblidaré la seva 
amabilitat amb mi i el seu contagiós 
riure. La seva bonica veu ressonarà 
eternament. La seva mort és una 
gran pèrdua per al món de l’òpera i 
per a la humanitat». Yende no va ser 
l’única col·lega a recordar-la, ho van 
fer tots, des de Plácido Domingo fins 
a Jaume Aragall, des de Joan Pons 
fins a Josep Carreras, sense oblidar 
músics d’altres gèneres, com el gui-
tarrista de Queen. Per a Brian May, 
la cantant va ser una «inspiració [...] 
sobretot per a Freddie» i li va dedi-
car un comiat: «RIP estimada 
Monsty. La teva bonica veu serà amb 
nosaltres per sempre».  

 
UN ALTRE «ÀNGEL» / El tenor Jaume Ara-
gall va definir la seva amiga com «una 
de les sopranos més importants del 
seu temps, igual que Maria Callas, Re-
nata Tebaldi, Joan Sutherland i Leon-
tyne Price». I Plácido Domingo va 
agrair a la diva la seva «impressio-
nant» veu i talent alhora que va asse-
nyalar el «privilegi» de compartir es-
cenari amb ella. «Déu ha cridat a un 
altre àngel al seu regne», va escriure el 
tenor a Twitter, on també va remar-
car la «meravellosa» vida i carrera que 
va tenir Caballé. Al canal 3/24 va par-
lar el baríton Joan Pons per evocar la 
soprano com la persona que va im-
pulsar la seva carrera i li va revelar la 


