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Primera fila ICULT
Emotiu adeu a la gran dama de l’òpera

L’última ovació a

Caballé
Personalitats  de la política i la  
cultura i molta gent anònima van 
atapeir l’oratori de les Corts

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L’
emoció va presidir el mul-
titudinari funeral de 
Montserrat Caballé a l’ora-
tori del tanatori de Les 

Corts, on a les 12 del migdia es va ofi-
ciar ahir l’últim adeu a la universal 
soprano barcelonina, morta a la ma-
tinada de dissabte als 85 anys, a l’Hos-
pital de Sant Pau, per una insuficièn-
cia renal provocada per un problema 
de vesícula. No cabia ni una ànima a 
la sala, i moltes persones es van veure 
obligades a quedar-se dretes. Totes 
van brindar al final de la cerimònia 
religiosa una última ovació a la diva, 
un aplaudiment sincer i tancat, fins i 
tot amb algun «bravo», per part de 
gent vinguda de tot arreu. Va sorgir 
de manera espontània després de so-
nar l’última nota de La vergine degli an-
geli, de l’òpera La forza del destino, de 
Verdi, amb la cristal·lina veu de la 
morta, que va ser enterrada al cemen-
tiri de Sant Andreu al costat dels seus 
pares. El seu funeral va ser, com ella 
volia, una cerimònia senzilla i oberta 
a tot el món. 

La seva impressionant veu va mar-
car diferents moments de la missa 
oficiada en castellà pel pare Ángel, ca-
rismàtic sacerdot de tarannà progres-
sista amic de la família. Va començar 
amb l’Ave Maria, de Schubert, i va in-
cloure altres melodies que Caballé va 
interpretar al llarg de la seva carrera i 
que tant estimava, com O mio babbino 
caro, de l’òpera Gianni Schicchi, de Puc-
cini, i Lascia ch’io piangia, de Rinaldo de 
Händel, on cantava al costat de la se-
va estimada filla, també soprano.  
 
FUNERAL PERFECTE / «Ha sigut una ce-
rimònia preciosa», va declarar el te-
nor Josep Carreras, que va començar 
la seva carrera internacional cantant 
amb ella. «Un funeral perfecte en tots 
els sentits, tot i que he trobat a faltar, 
sense voler crear polèmica, una mica 
més de català», va afegir al sortir da-
vant dels mitjans de comunicació. 

Amics íntims, persones que l’apre-

ciaven i figures de la lírica van acom-
panyar el clan Caballé, que com sem-
pre han fet pinya, en aquesta ocasió 
per acomiadar la matriarca i conte-
nir el dolor per la pèrdua. El seu ma-
rit, el tenor Bernabé Martí, que va 
compartir amb ella més de mig segle 
i que complirà 90 anys d’aquí a un 
mes; els seus fills, Montse i Bernabé; 
el seu germà i agent de tota la vida, 
Carlos, i la seva neboda Montse (fidel 
ajudant de la soprano) van rebre el 
condol de nombroses persones, po-
pulars i anònimes. 

Com la Caballé desitjava, tots van 
poder apropar-se a donar-li l’últim 
adeu. I en van ser molts. Al funeral 
van coincidir personalitats dels 
mons de la cultura i la política. Entre 
les primeres hi va haver els tenors 
Jaume Aragall i Josep Bros, el baríton 
Joan Pons, el violagambista i direc-
tor Jordi Savall amb la seva esposa, 
Maria Bartels, i el director i composi-
tor Antoni Ros Marbà. Tampoc va fal-
tar a la cita el director del Teatro Re-
al, Joan Matabosch, que durant anys 
va pilotar les temporades artístiques 
del Liceu. Precisament el Liceu, el seu 
Liceu, el teatre amb què va mantenir 
una intensa i íntima relació, va estar 
representat per Salvador Alemany, 
president del Patronat de la Funda-
ció del Gran Teatre del Liceu; Valentí 
Oviedo, director general; Christina 
Scheppelmann, directora artística, i 
Josep Pons, titular de la Simfònica 
del Liceu.  

 
LA REINA EMÈRITA /Entre les autoritats 
va destacar la presència de la reina 
emèrita Sofia, gran amant de la músi-
ca que va representar a la Casa Reial, 
així com de Pedro Sánchez, president 
del Govern, i Quim Torra, el seu ho-
mòleg a la Generalitat, en la primera 
trobada entre els dos des de l’ultimà-
tum de Torra. Tots dos van parlar 
abans de començar la cerimònia, 
mentre s’esperava l’entrada del fère-
tre. Però a la sortida, cada un va pren-
dre un camí diferent. Només l’adeu a 
la morta, una dona que se sentia tan 
catalana com espanyola, els va man-
tenir units durant la cerimònia. 

Alguns dels presents havien viat-
jat des de l’estranger per donar l’úl-
tim adeu a la diva. Al Bano, famós 
cantant italià, va arribar des de Brín-
disi i la soprano lituana Nomeda 
Kazlaus –que va cantar amb ella i va 
participar en el documental Caballé, 

Pare Ángel 
SACERDOT

«Una persona  
que ha cantat  
tantes ‘Ave Maries’ 
deu estar al cel 
cantant amb  
el cor d’àngels’

Josep Carreras 
TENOR

«Ha sigut preciós. 
Només he trobat 
a faltar, sense voler 
crear polèmica, 
una mica més 
de català»

Al Bano 
CANTANT

«Era una gran 
artista. Seguirà 
entre nosaltres 
per tot el que va  
fer com a cantant 
i persona»

més enllà de la música–, des de Finlàn-
dia. Plácido Domingo, un altre gran 
amic, no va poder estar per ser a Los 
Angeles, però va fer arribar les seves 
condolences i va enviar una corona 
de flors. «Tenia una ànima especial. 
Ella, com gran artista que era, ens 
abandona materialment però segui-
rà entre nosaltres per tot el que va fer 
tant artísticament com humana-
ment. Caballé era una gran represen-
tant de l’art», va destacar el cantant, 
que va actuar amb ella a Peralada 
amb un programa crossover. 

La veu de la soprano  
va brillar un cop més en 
un emotiu i senzill acte 
amb música de Händel, 
Schubert i Verdi

 SERENA  Montse Martí, després de la cerimònia a les Corts.

 EMOCIÓ  Josep Carreras saluda Carlos Caballé, el seu primer agent.
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LLL

Homenatges 
musicals i 
una nova 
exposició  
en marxa

M. C. 
BARCELONA

Diversos homenatges estan pre-
vistos en memòria de «la millor 
cantant del segle XX», com va dir 
Josep Carreras, i «una de les veus 
més boniques de la música», 
com va declarar a EL PERIÓDICO 
DE CATALUNYA la soprano nord-
americana Barbara Hendricks. 
L’adeu de l’última prima donna 
del segle XX ha deixat un pro-
fund buit a tot el món. A Barcelo-
na, la seva ciutat, el Palau de la 
Música Catalana està preparant 
una exposició sobre ella que s’in-
augurarà el pròxim 19 de no-
vembre i que mostrarà la seva re-
lació amb l’auditori modernista, 
on va actuar en una vintena 
d’ocasions.  

D’altra banda, José Guirao, 
ministre de Cultura, ja va anun-
ciar dissabte dos homenatges en 
forma de concert al Liceu i tam-
bé a Madrid. Allà, en principi, se-

ria al Teatro de la Zarzuela, on 
Caballé va actuar més assídua-
ment, ja que el Teatro Real va es-
tar tancat molts anys i no va tor-
nar a obrir les portes com a òpe-
ra fins al 1997. Com va dir Gui-
rao, la intenció és fer alguna co-
sa «a l’altura del que ella ha si-
gut». És a dir, comptar amb pri-
meres figures de la lírica nacio-
nal i internacional. 

 
SESSIONS DEDICADES / A més, el seu 
estimat Liceu, on va oferir més de 
200 actuacions, concerts i reci-
tals, li ha dedicat totes les funci-
ons d’I Puritani, i el Palau de la 
Música li dedicarà el seu pròxim 
espectacle demà. És un recital del 
destacat baríton britànic Simon 
Keenlyside, dins del Festival LIFE 
Victoria organitzat per la Funda-
ció Victòria dels Àngels, una altra 
de les grans veus que ha donat 
Catalunya i que va morir el 2005. 

Com sol ser habitual quan 
mor un gran artista, les discogrà-
fiques aviat s’afegiran a un altre 
tipus d’homenatge amb la reedi-
ció de material antic i diversos re-
copilatoris de Caballé. H

El Palau de la  
Música  prepara una 
mostra sobre la diva  
i hi haurà concerts  
a Barcelona i Madrid

Així mateix van acudir a les Corts 
el ministre de Cultura, José Guirao; 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; 
el president del PP, Pablo Casado; la 
consellera de Cultura, Laura Borràs, i 
una llarguíssima rastellera de polí-
tics. Entre ells, Inés Arrimadas, de 
Ciutadans; Miquel Iceta, del PSC, i 
molts del PP. També hi havia la dele-
gada del Govern a Catalunya, Teresa 
Cunillera; el president del Parla-
ment, Roger Torrent, i el comissionat 
de Cultura de l’Ajuntament de Barce-
lona, Joan Subirats.  

Amb tantes entrevistes concedi-
des al llarg de la seva vida, no és estra-
ny que fossin entre els assistents pe-
riodistes com Mercedes Milá, Luis del 
Olmo i Jesús Mariñas, molt amic del 
clan Caballé. La sorpresa més gran va 
ser veure el pare Apeles, que es va 
apuntar a col·laborar a la missa amb 
el pare Ángel i el capellà Jorge Pati-
ño, els dos coneguts de la família. 
Com que la diva volia una cerimònia 
oberta, ningú va gosar dir res.  

Unes 600 persones van assistir a 
l’últim adeu a la diva, però hi 

haurà una altra missa en el seu re-
cord més endavant a Barcelona. La 
família vol buscar un lloc amb prou 
capacitat. Persona creient, Caballé 
va arribar a tenir els seus dubtes so-
bre la seva entrada al paradís etern, 
va explicar el pare Ángel. «Segur 
que una persona que ha cantat tan-
tes Ave Maries serà al cel i conti-
nuarà cantant amb el cor d’àngels», 
va assegurar parafrasejant el que al 
seu dia li va dir a la soprano el seu 
otorrinolaringòleg de capçalera, el 
doctor Clarós. H

El funeral va reunir 
Torra i Sánchez, que 
es van saludar a l’inici  
de la cerimònia però  
van mantenir la distància

ALBERT BERTRAN / EFE / QUIQUE GARCÍA/ ANDREU DALMAU

 UNITS  Bernabé Martí i el seu fill, Bernabé Martí Caballé.  DISTANTS  Pedro Sánchez i Quim Torra, abans de la cerimònia.

 ELEGANT  Sofia, la Reina emèrita, a l’arribar al funeral.


