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Laveude
Caballé elevaun
funeral auster

Sis-centes persones acomiaden la soprano
en un sepeli al qual assisteix la reina Sofia

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Montserrat Ca-
ballé va voler
deixar aquest
món amb una
cerimònia
simple, a la

qualhianessinelsquideveritatvol-
guessinfer-ho.Ientreaquestesper-
sones hi havia, ahir, al Tanatori de
les Corts de Barcelona, la reina So-
fia, que va compartir amb la sopra-
no barcelonina l’amor per la músi-
ca, a més d’unamanera d’entendre
l’art i també lesobres socials.
La mare del Rei arribava minuts

abans del migdia al tanatori, on a
peud’escala es va reunir, enprimer
lloc, amb el president del Govern
espanyol, Pedro Sánchez, abans de
passar junts a la capella. La seva
presència no afegia gairemés com-
plicació protocol·lària al sepeli, te-
nintencomptequetambéhiassisti-
en el president Quim Torra, el mi-
nistre José Guirao, la consellera
LauraBorràso l’alcaldessaAdaCo-
lau, a més de la delegada del Go-
vern,TeresaCunillera, elpresident
del Parlament, Roger Torrent, o el
cap de l’oposició al Congrés, Pablo
Casado,quevaarrossegarambell la
planamajordelPPcatalà.
Tot just hi havia 300 seients, i les

primeres files estaven reservades
per a la família, les autoritats i per-
sonalitats del Liceu i artistes. Ara
bé, 300 persones més van seguir la
cerimònia dretes –unamissa en to-
ta regla, amb eucaristia inclosa– i
encara n’hi va haver 20 o 30 més
que ja no van ser admeses. Alguns

fansdeladivaesvananarcolantala
sala encara buida mentre els caps
de protocol dels diferents gabinets
disposaven l’ordre de personalitats
deixant rètols a la primera fila del
bloc esquerre: la reina Sofia,
Sánchez, Torra, Guirao, Cunillera,
Colau, Borràs, DeMiguel... De sob-
te, algú addueix el “protocol eclesi-

àstic”–quedefetesvaabandonaral
ConciliVaticàII–perindicarqueés
a l’esquerra de l’altar on es llegeix
l’evangeli.Ielsrètolsvansertraslla-
dats ràpidament.
En arribar a la capella, Pedro

Sánchez va conversar bàsicament
amb la reina Sofia, i va intercanviar
tot justunparell deparaulesambel

presidentdelaGeneralitat,a laseva
dreta. Era la seva primera trobada
després de l’ultimàtum de Torra
per concretar un referèndumd’au-
todeterminacióperaCatalunya.
Amb tot, seria unamissa oficiada

enteramentencastellàpelpareÁn-
gelGarcía, amic de la família. Tam-
bé les lectures de passatges bíblics,
a càrrecdeMontserratCaballé, ne-
boda i ajudantde ladifunta, i dequi
ha estat el seu laringòleg, el doctor
Clarós. El pare Ángel va citar una
anècdota entre aquest últim i la so-
prano. “Jono sé si aniré al cel”, li va
dir ella un dia. I Pedro Clarós li va
respondre: “Amb la d’avemaries
quehascantat,hi vas segur”.
I llavors va sonar la primera de

quatre àries amb la veu de Caballé.
Un Ave Maria de Schubert que es
podia identificar clarament amb
l’últimaetapadelasevacarrera,vo-
calmentmenyspròspera.Igualcom
la segona, Laschia ch'io pianga, de
l’òperaRinaldodeHändel,unenre-
gistramentaduoamblasevafilla, la
també soprano Montserrat Martí.
A l’altarhi havia aparegut –per sor-
presa, segons van indicar després
familiars de la difunta– el mediàtic
pareApel·les, que, abillat ambalba i
estola, es va disposar a ajudar en la
missa i a distribuir les hòsties arri-
batelmomentdel’eucaristia.Apre-
guntes dels mitjans, Apel·les es de-
finiria comaamicde la família i ad-
mirador de Caballé, per bé que la
primera afirmació després va ser
desmentida.Lapresènciaestranyai
espontània–esvaacostarperdonar
lamà a la Reina abans fins i tot que
ho fes el pare Ángel– es va oblidar
quan van arribar dos enregistra-

A l’altre costat de la sala Josep
Carreras liderava el grupd’artistes,
amb Jaume Aragall, Joan Pons o
Josep Bros. Carreras, que va afir-
marquerecorda ladifuntacomuna
germanagran, i quevaelogiarel fu-
neral malgrat que “he trobat a fal-
tar,senseentrarenpolèmica,quehi
haguésunamicamésdecatalà”.
Amb la cúpula del Liceu –Salva-

dor Alemany, Valentí Oviedo, Jo-
sep Pons i Christina Scheppel-
mann–hihaviaJavierGodó, comte
de Godó i president editor de La
Vanguadia; els exdirectors del Li-
ceu JosepCaminal i JoanFrancesc
Marco, o el director artístic del Re-
al, Joan Matabosch. Per cert, Ale-
many va anunciar un homenatge
internacional a Caballé al novem-
bre,ambgransnomsdetotelmón.!

Cultura

mentsd’unaCaballé enels seusmi-
llors moments: la coneguda O mio
babbino caro, de l’òpera Gianni
Schicchi, que procedia d’un famós
discde l’EMIdedicataPuccini, iLa
vergine degli angeli, de la verdiana
Laforzadeldestino,enlaimpressio-
nantversióque ladivavacantara la
Scala... ambJosepCarreras.
Elsassistentsvanrespondreamb

un aplaudiment dolç però tancat
que va durar un parell de minuts,
finsquelareinaSofiaesvaacostara
donar el condol als familiars de la
seva apreciada Montserrat i la van
seguir la restad’autoritats.

QUATRE ÀRIES GRAVADES

Lamissa,encastellà,
aixecaaplaudiments
ensentir ladivacantant
‘Laverginedegliangeli’

AL TANATORI DE LES CORTS

Pedro Sánchez i
QuimTorra amb prou
feines conversen
malgrat seure plegats

A LA RECERCA DELS FOCUS

El pare Apel·les es
presenta a l’altar amb
alba i estola per ajudar
en lamissa

L’abraçada
Josep Carreras es
va retrobar amb
Carles Caballé,

que, juntament
amb Montserrat,
havia impulsat la
seva carrera
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#tuitsdecultura
@Coque_Malla
Coque Malla Músic

NosésiVOXEspaña, elpartidodeultraderechaquehautiliza
dosinpermiso (tienenperfectoderechoahacerlo,que levamos
ahacer)micanción ‘Nopuedovivir sin ti’ enunmitin, sabeque
mediaEspañapiensaqueesunacancióndedicadaa lacocaína.

@crisjuanico
Cris Juanico Cantant

Que bé poder participar en els 25
anys de la declaració deMenorca
com a Reserva de la Biosfera! Les
cançons han pres tot el sentit.

@Collboni BCN
Jaume Collboni Regidor PSC

Avui els i les@socialistes_cat retemunmerescuthome
natge aMariaAurèliaCapmany.Unadona feminista,
compromesa, lluitadora, referent cultural i intel∙lectu
al, però, sobretot, socialista.#anyCapmany@FCampalans

Unidesper amor
a lamúsica

Hiha una foto del 1977 en què la
reina Sofia (acompanyada de la
sevamare, la reina Frederica de
Grècia) comparteix xerrada
amb Montserrat Caballé, des
prés d’una actuació. Amb la
imatgeesconstata que larelació
delacantantamblamaredelRei
vede lluny, quaranta anys coma
mínim, i que, a més de l’entorn
operístic, les dues dames gaudi
en de la companyia mútua i,
d’alguna manera, van arribar
fins i tot a les confidències. Tant
és així que la nit del 22 de juliol
del 1988,desprésdesentir laCa
ballé, que acompanyava Josep
Carreras en la sevaprimeraapa
rició en escena després de supe
rar la sevamalaltia, la Reina, lla
vors titular, va dir a la soprano:
“Montserrat, avui sí que m’has
fet enveja, no per cantar amb en
Josep el brindis de La Traviata,
sinó per l’abraçada tan emocio
nant que li has fet”. Aquella nit
d’estiu, al costat de l’Arc de Tri
omf, va ser una de les moltes
ocasions que lamúsica va atreu
re la reina Sofia aCatalunya.Ho
va fer diverses vegades per es
coltarMontserratCaballé i tam
bé el seu estimat Josep Carre

ras, en el marc del Festival de
Peralada, tots acollits per la re
cordada Carme Mateu. Sense
comptar les innombrables vega
des que sola o en companyia del
rei Joan Carles la reina Sofia va
assistir adiverses funcionsalLi
ceu. El mateix 31 de gener del
1994, la reina Sofia va trucar (i
explica que van plorar juntes) a
Montserrat Caballé, mentre en
cara cremava el Liceu.
L’última vegada que la reina

Sofia va ser aCatalunya va ser el
20de febrer del 2017 ambmotiu

del lliurament de la Medalla
d’Or del Cercle del Liceu. Ahir
va tornarperhonrar lamemòria
de la soprano morta, confortar
la família i, de passada, consta
tar que els amants de la música
continuen considerantla un
dels seus. La presència de la
reina Sofia a Barcelona, a més,
va tenir un efecte balsàmic,
sobretot per a la Corona que tan
poc afecte rep últimament a
Catalunya.c

La presència de
lamare del Rei
a Barcelona va tenir
un efecte balsàmic
per a la Corona

ANÀLISI

Mariángel
Alcázar
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Autoritats, familiars i
amics.D’esquerra a dreta,
el president Pedro Sánchez
conversa amb la reina Sofia
en presència del president
Quim Torra abans de
començar lamissa; la
família deMontserrat
Caballé –el seumarit,
BernabéMartí, i els seus fills,
germà i nebodes– sortint del
tanatori; Javier Godó, comte
deGodó, president editor de
‘La Vanguardia’, al costat
del president del Liceu,
Salvador Alemany (dreta);
la consellera Borràs ambel
seu cap de gabinet, Andreu
Lallana, el cantant Al Bano i
elmestre Jordi Savall amb la
seva esposa,Maria Bartels
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