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L’homenatge internacional es farà al Liceu 

dots que va acompanyar la cerimò-
nia de comiat, va anar més enllà: “Se 
li hauria de fer un homenatge com 
Déu mana, una missa a la Sagrada 
Família o un acte al Saló de Cent, i 
començar a pensar a dedicar-li un 
carrer o plaça a Barcelona”. 

‘Casta diva’, l’adeu dels liceistes 
El Liceu continua obert per rebre 
les ofrenes populars que vulguin fer 
els liceistes i els aficionats a la mú-
sica. Hi ha llibres de condol i foto-
grafies de la cantant a l’entrada del 
teatre. Un ram és d’un primer violí 
de la Filharmònica de Viena. Un al-

tre té un missatge d’una aspirant a 
soprano: “Gràcies per fer-nos caval-
car sobre melodies i emocions”. 
Abans de les funcions hi ha abonats, 
com Jaume Reventós, que escriuen  
anècdotes. Ell recorda les vegades 
que l’havia anat a veure al Carnegie 
Hall i al Met quan vivia a Nova York 
als anys 80 i com, quan ella va con-
fessar en un concert que era el seu 
aniversari, el públic li va cantar el 
Happy birthday. Una altra abonada, 
assídua al Liceu “des dels cinc anys”, 
calcula que l’ha vist en concert dos 
cops cada any. La majoria dels mis-
satges són d’agraïment. 

Com que la mort de la soprano va 
coincidir justament amb la funció in-
augural de la temporada, de l’òpera 
I puritani, totes les representacions es-
taran dedicades a ella. Abans de co-
mençar, la directora artística del tea-
tre, Christina Scheppelmann, introdu-
eix no pas un minut de silenci, sinó la 
veu portentosa de la soprano interpre-
tant un fragment de Casta diva, amb el 
públic que manté la mirada clavada al 
teló vermell abaixat, rèplica d’aquell 
fatídic teló que va fer incendiar la sa-
la el 1994. Al final, els espectadors 
aplaudeixen drets una de les últimes 
aparicions de Caballé al Liceu.e

Organitzarà un concert al novembre amb grans veus de la lírica i les principals cases d’òpera del món

ADEU A LA GRAN SOPRANO UNIVERSAL

El Gran Teatre del Liceu comença-
rà a preparar, a partir d’avui mateix, 
un gran homenatge internacional 
dedicat a la memòria de Montser-
rat Caballé. El format encara s’ha 
de definir, però el més probable és 
que es tracti d’un recital de grans 
veus de la lírica. L’homenatge serà 
al mes de novembre i el Liceu tre-
ballarà perquè s’hi sumin els grans 
teatres d’òpera del món, que aquest 
cap de setmana ja van expressar el 
seu condol per la mort de la sopra-
no, dissabte a la matinada, als 
85 anys.   

El ministre de Cultura, José Gui-
rao, deia el mateix dissabte que es 
podria fer un doble homenatge a 
Madrid i Barcelona, però el Liceu ha 
reaccionat ràpidament per poder 
oferir-li el comiat oficial i amb “res-
sò internacional”. “El Liceu era la 
seva segona casa, i alhora el teatre 
sense ella no seria el que és”, deia el 
president del patronat, Salvador 
Alemany, a la porta del Tanatori de 
les Corts, on recordava que la can-
tant s’havia format al Conservato-
ri del Liceu i hi havia tornat al llarg 
de tota la carrera. “Estem segurs 
que aquest món hi respondrà”.  

El director del Teatro Real de 
Madrid, Joan Matabosch, que és ex-
director artístic del Liceu, hi coinci-
dia. “Tots els homenatges són pocs, 
perquè mai serà possible tornar-li 
tot el que ella ens ha donat. Si el Li-
ceu li fa un homenatge, el més lògic 
és que hi hagi una coordinació entre 
els diferents teatres que ens hi su-
mem. Això no vol dir que no fem al-
guna cosa específica al Teatro Real. 
Afortunadament, amb la Caballé hi 
ha moltes coses que es poden fer, 
com rescatar un dels títols del bel 
canto que ella va ajudar a popularit-
zar. M’apunto a tot”, deia Mata-
bosch, entusiasta.  Fins i tot el pare 
Apel·les, admirador de la cantant 
des de la infantesa i un dels sacer-
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El públic 
aplaudint la 
gravació de 
Casta diva amb 
la veu de 
Caballé que 
sona abans de 
la funció  
d’I puritani.  
MANOLO GARCIA

La mort de la ‘prima donna’, 
un impacte global 

de la segona meitat del segle XX, 
amb una llarga trajectòria i una 
presència vibrant i perdurable in-
ternacionalment. De la seva carre-
ra artística en destacava les 96 ac-
tuacions al Metropolitan Opera de 
Nova York, al Covent Garden de 
Londres i la Scala de Milà. A més, 
remarcava la famosa cançó d’ober-
tura dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na 1992 juntament amb el cantant 
de Queen, Freddie Mercury. 

La BBC explicava la seva carrera 
des dels inicis, quan, amb només 
nou anys, va entrar a formar-se al 
Conservatori del Liceu, i com a par-
tir d’aleshores la seva carrera va 

avançar ràpidament amb èxits com 
La bohème de l’Òpera de Basilea. El 
diari francès Le Figaro li remarcava 
“la intel·ligència, una fabulosa tèc-
nica i l’aura màgica que desprenia 
a l’escenari”. Le Monde explicava 
que Caballé s’havia guanyat el so-
brenom de la Superba, amb el qual 
el públic l’aclamava, a causa de la 
durada excepcional de la respiració, 
la puresa i l’homogeneïtat perfecta 
del seu timbre de veu.  

Des d’Itàlia, La Repubblica quali-
ficava la seva carrera de “brillant” i 
explicaven el seu tarannà sobre la 
percepció que tenia el públic com a 
diva: “No em considero una llegen-
da de l’òpera, ni l’última diva, com 
de vegades els periodistes escriuen. 
Cada època té divisions pròpies i en 
el meu cas l’únic que he fet és fer bé 
la meva feina, de la millor manera 
possible, al més alt nivell”.e 

La mort de la cantant d’òpera 
Montserrat Caballé ha omplert ti-
tulars de diaris d’arreu del món. Els 
principals mitjans internacionals i 
tots els especialitzats en òpera li 
han dedicat articles que la reconei-
xen com una de les sopranos més 
importants de la seva època. El dia-
ri nord-americà The New York Ti-
mes la col·locava en portada amb el 
titular “Prima donna in a Golden 
Era”. La recordava com una de les 
cantants d’òpera més importants 
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