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les claus del dia
ara  DIMARTS, 9 D’OCTUBRE DEL 2018 

L’ampli ventall de per-
sonalitats polítiques i 
artístiques que ahir 
van acudir al funeral 
de Montserrat Caba-

llé al Tanatori de les Corts dona una 
idea de com la personalitat i la vàlua 
cultural de la gran soprano passa per 
sobre de qualsevol ideologia o fins i 
tot de rivalitats o relacions personals. 
La senzillesa del lloc, potser fins i tot 
massa pels problemes logístics que 
comportava, va impedir que 
el funeral fos multitudinari, 
però hi va haver de tot, des de 
col·legues i amics de tota la 
vida fins a persones anòni-
mes que li volien dir l’últim 
adeu en agraïment a tants 
bons moments gaudint del seu art. 

 Aquests dies hi ha hagut unanimi-
tat, com no podia ser d’una altra ma-
nera, a considerar Caballé una de les 
més grans cantants d’òpera del segle 
XX arreu del món. I, per tant, cal es-
perar que el Liceu, el teatre en què 
tant va triomfar i que tant va fer créi-
xer amb la seva presència, lideri un 
homenatge internacional que perme-
ti fer-li el comiat popular que ella es 
mereix i que segurament molts ciuta-
dans estan esperant.  

De totes les coses que s’han dit 
aquests dies de la Caballé val la pena 
retenir-ne una de fonamental. Tenia 
aptituds naturals i una veu excepci-
onal, però en bona part va arribar a 
l’excel·lència gràcies a l’esforç i a una 
disciplina i voluntat constants. No ho 
va tenir fàcil. Provenia d’una família 
humil de Gràcia, va poder estudiar 
gràcies a beques i ella mateixa va con-
tribuir a mantenir tota la família en 
els seus inicis, i després.  

Res li va venir donat al principi i, 
abans d’aconseguir el triomf, es va ha-
ver de foguejar en teatres de Centre-
europa en papers discrets. I va haver 
de treballar molt la seva tècnica, fins 
al punt fins i tot d’inventar-se una 
manera pròpia de cantar, per aconse-
guir arribar al cim de la lírica interna-
cional, per ser única, la millor. Possi-
blement per això, era exigent i dema-
nava als altres el mateix nivell de 
compromís amb la feina ben feta. No-
més així la cultura pot arribar al cap-

damunt. Només així la cultura pot te-
nir impacte en la vida i l’avenir d’una 
societat o un país. 

Les anècdotes i vicissituds de la vi-
da s’acaben oblidant i fins i tot la per-
sonalitat de l’artista acaba sent irre-
llevant. El que fa que un creador cul-
tural romangui en la memòria al llarg 
del temps, com sens dubte passarà 
amb Montserrat Caballé, és el seu art 
i la seva ensenyança. De Caballé ens 
queden les seves gravacions, que afor-

tunadament permeten es-
coltar una vegada i una altra 
les seves meravelloses inter-
pretacions de les grans hero-
ïnes del bel canto, o tantes i 
tantes cançons d’estils molt 
diversos. 

Però també ens queda el seu exem-
ple, els consells i ensenyances que va 
compartir amb altres cantants, la se-
va tècnica sobre com dominar l’ins-
trument de la veu a través de la res-
piració, i això és un llegat que podran 
aprofitar també les noves generaci-
ons. A Montserrat Caballé li hem de 
fer encara molts més homenatges per 
recordar i lloar la seva figura, però so-
bretot l’hem de seguir en la seva in-
cansable defensa de l’exigència i l’ex-
cel·lència cultural.

El llegat de la Caballé és també 
la seva exigència d’excel·lència 

L’EDITORIAL

La pèrdua de la gran soprano ha de 
servir per reivindicar que la cultura 

requereix talent i molt d’esforç 

La patronal Unauto VTC avisa la Gene-
ralitat que si tira endavant el decret llei 
per retirar les seves llicències, com exi-
geix el sector del taxi, reclamarà una in-
demnització de mil milions d’euros. P. 22

Les VTC reclamaran 1.000 
milions si perden llicències

L’executiva del Comitè Olímpic Interna-
cional, reunida a Buenos Aires, ha desta-
cat el potencial de la candidatura per als 
Jocs d’Hivern del 2030 perquè s’adapta 
als nous criteris de sostenibilitat. P. 36-37 

El COI anima la proposta 
Pirineus-Barcelona 2030

NO T’HO POTS PERDRE

Avui està previst que es reprengui 
(15 h) al Parlament el debat de política 

general ajornat dijous pel desacord 
entre JxCat i ERC en relació als diputats 

suspesos. La reunió de la mesa del 
Parlament (12 h) donarà pistes sobre 
com pot anar el ple. Tots els detalls al 

minut a minut de la web.

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

LES CARES DEL DIA

Aquest metge  de 85 anys, que 
treballava amb una monja ja 

morta, ha sigut considerat culpable 
d’haver robat un nadó als seus pares 
legítims per entregar-lo de manera 
fraudulenta a una altra família. Tan-
mateix, l’Audiència Provincial de 
Madrid l’ha absolt perquè el delicte 
ha prescrit, encara que hi haurà re-
curs. És el primer cas jutjat dels nens 
robats durant el franquisme. P. 20

Aquest economista nord-ame-
ricà ha sigut guardonat, junta-

ment amb Paul Romer, amb el pre-
mi Nobel d’economia pels seus tre-
balls per afavorir el creixement sos-
tenible i sobre la relació entre 
l’economia i el clima. El model creat 
per Nordhaus, ara molt utilitzat, 
permet analitzar l’impacte de la po-
lítica climàtica en l’economia. P. 23

William Nordhaus 

Eduardo Vela 

El periodista i comunicador, 
líder de la ràdio en català amb 

El món a RAC1,  va presentar ahir la 
seva novel·la Els coloms de la Boque-
ria (Rosa dels Vents), la segona que 
escriu en col·laboració amb Marc 
Artigau, i possiblement no serà l’úl-
tima. Una novel·la que enganxa i 
que, de fet,  ja fa setmanes que està 
entre els llibres més venuts. P. 34

Jordi Basté 


