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Caballé va actuar a La Faràndula el 2007, i mantenia una molt bona relació amb Mirna Lacambra, juntes a la foto inferior / CEDIDES

Catalunya ha estat i és mare de 
figures de primer ordre internaci-
onal en el món de la música, que 
han esdevingut icones admirades 
arreu i també ambaixadores i re-
flex de la potència del país. Des de 
Pau Casals a Victoria de los Án-
geles, passant per Hipólito Láza-
ro, Francesc Viñas, Josep Carreras 
o Jordi Savall formen part de la his-
tòria de la música. Però ben pocs 
han assolit en vida una aclama-
ció tan unànime i un llegat que ha 
generat, si no escola, sí un model 
quasi transformador de la tècnica i 
estil vocals com la soprano Mont-
serrat Caballé. El seu decés diven-
dres passat afegeix, doncs, un al-
tre nom a una plèiade cada vegada 
més nombrosa de figures mítiques 
desaparegudes d’una època dau-
rada de la lírica el darrer mig segle. 

Considerada per alguns la més 
gran de tots els temps; i, per al-
tres, com el sotasignant, una de les 
tres més grans de la segona mei-
tat del segle XX al costat de Ma-
ria Callas –la soprano Absoluta– 
i Joan Sutherland –l’Estupenda–, 
la Caballé, la Suprema, forma part 
de l’Olimp de les dives com a ico-
na parangonable a la Giuditta Pas-
ta, María Malibrán, Adelina Pat-
ti, Isabel Colbrán o Nelly Melba 
en el segle XIX. O potser més, per 
abordar repertoris que aquestes 
no van poder cantar per ser d’èpo-
ques posteriors. 

El vincle de Caballé amb Saba-
dell és minso però significatiu com 
a testimoni de la importància mu-
sical de la ciutat en l’organigrama 
nacional. L’única cita contrasta-
da en la immediatesa de conèixer 
la seva mort és el recital que va 
oferir el dimarts 27 de novembre 
del 2007 al Teatre de La Faràndu-
la de Sabadell. Acompanyada de la 
seva filla Montserrat Martí, el te-
nor Alejandro Guerrero i el pia-
nista Manuel Burgueras, va parti-
cipar en la celebració dels 25 anys 
de l’Associació Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell (AAOS). I és que 
la generositat de la soprano amb 
algunes causes i l’ajut a iniciatives 
en favor de la divulgació de l’òpe-
ra va tenir gests tan lloables com 
els diversos cursos gratuïts que la 
darrera dècada va oferir a Saragos-
sa. O les masterclass que també va 
oferir a l’Escola d’Òpera organit-
zada per l’AAOS. Així ho recorda-
va Mirna Lacambra, presidenta de 
l’entitat: “En una edició de l’Esco-
la va venir a oferir algunes classes. 

Va ser una sorpresa per a tots els 
alumnes”. 

Aquell 27 de novembre Caba-
llé va ser com un regal per a l’enti-
tat i una mostra del seu reconei-
xement. Fer-se un lloc entre les 
grans veus de la lírica internacio-
nal i mantenir-s’hi durant dèca-
des tenia un mèrit tan respectable 
com muntar i donar vida durant 
un quart de segle a una temporada 
d’òpera en un país com Espanya 
on la cultura i la música no han re-
but mai el suport institucional de 
les societats més avançades. I amb 
la present ja són 35 les temporades 
ininterrompudes d’òpera a Saba-
dell. En el programa va oferir un 
mostrari del seu ample repertori 
amb peces mesurades en l’exigèn-
cia vocal a una veu que duia poc 
més de mig segle damunt dels es-
cenaris. Àries d’obres pràctica-
ment desconegudes pel gran pú-
blic es van alternar amb clàssics en 
una Faràndula absolutament ple-
na. Abans de començar, la soprano 
catalana va dirigir unes paraules al 
públic expressant l’admiració que 

sentia per la tenaç tasca duta a ter-
me per la seva amiga i companya 
d’estudis durant els anys de for-
mació sota el mestratge d’Eugenia 
Kemeny, Mirna Lacambra. I afe-
gia amb el sentit de l’humor que la 
caracteritzava “jo estava molt ge-
losa quan ella (Mirna Lacambra) 
cantava Tosca amb el meu marit a 
Tolouse”. Una admiració recípro-
ca condensada per la presidenta 
de l’AAOS en afirmar que “per a 
mi, la Montserrat era com una ger-
mana”. I afegeix: “La Caballé va 
tenir un gran valor. No li van rega-
lar res”. En aquest sentit, la capaci-
tat de treballar de Caballé és prou 
coneguda i en moltes etapes de la 
seva carrera, mentre interpretava 
en els escenaris un títol, ja n’estu-
diava un altre. “Va treballar molt i 
molt dur”.

Però Caballé també va ser es-
pectadora d’algunes de les pro-
duccions de l’AAOS els darrers 
cinc anys quan la seva filla Mont-
serrat Martí assumia papers prota-
gonistes com el de Mimì de La bo-
hème de Puccini el maig del 2014. 

Cos: “Desapareix 
el més virtuós 
dels pianíssims 
on tot sona 
massa fort”

En el programa 
va oferir un 
mostrari de 
peces clàssiques 
i desconegudes

Tot i que la soprano 
només va actuar una 
vegada a la ciutat des 
que va començar a 
donar-se a conèixer, 
va ser una habitual 
entre el públic quan 
la seva filla actuava 
amb l’AAOS

Cedim a l’eloqüència d’un dels 
pocs tuits sensats, concisos, sen-
se personalismes i manllevats del 
tan perniciós afany de presència 
postmodern típic d’aquest i al-
tres mundillos, que s’escriuen da-
vant les defuncions de figures com 
la Caballé: “Desapareix el més vir-
tuós dels pianíssims on tot sona 
massa fort. Ulls closos i tacet” pu-
blicava Jordi Cos, president de La 
Simfònica del Vallès. La resta és si-
lenci. Silenci per a tornar a escol-
tar-la i recordar-la com una de les 
més grans cantants líriques del se-
gle XX i de la història.

ÒPERA  El 27 de novembre del 2007 es va celebrar l’última de les comptades 
actuacions de la soprano a Sabadell. La diva, que va morir divendres, va fer 
vibrar La Faràndula en el 25è aniversari dels Amics de L’Òpera

El dia que Caballé va omplir 
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