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Encara correntper aquelles escales...
MONTSERRATCABALLÉ (19332018)

Soprano

E l dilluns 8 d’octubre
vam haver de complir
amb el trist deure
d’acomiadarnos de la

granMontserrat Caballé al tana
tori de les Corts. Va ser molt
emocionant veurehi tanta gent,
des dels personatges més impor
tants de la política espanyola i
catalana i del món de la música i
la cultura, fins als molts melò
mans anònims que van voler
acompanyar la diva en aquell
darrer adeu.
Tots els presents tenien els

seus propis records, tots ells va
luosos, de la gran soprano. Però a
mi em va emocionar especial
ment trobarme el seu fill Berna
bé, que em va dir que fa només
unes setmanes la seva mare ha
via somiat una nit que encara
corria per les escales del Con
servatori. No fa falta que tornem
a recordar la carrera d’aquesta
cantant meravellosa, que l’ha
portat als escenaris de tot el món
en una trajectòria molt més que
impressionant, però sí que vol
dria fer esment del gran honor
que sempre ha estat per als que
formem part de la comunitat
educativa i artística del Conser
vatori Liceu el fet de que Mont
serrat Caballé estudiés en aquest
centre i, el que potser és més
important, que sempre hagi tin

gut paraules d’agraïment i reco
neixement per als seus profes
sors i per la formació que va re
bre. Sovint són els grans de debò
els que sónmés humils i senzills.
I si amb algú es complia aquesta
norma, era amb la gran Caballé.
El Conservatori Liceu ara és

molt diferent del que era quan,
l’any 1947, la petita Montserrat
va pujar per primera vegada
aquelles llargues escales (alesho
res encara sense ascensor!) de
l’edifici de la Rambla per comen
çar a aprendre l’ofici d’intèrpret,
però els principis educatius i
l’important paper del mecenatge
ja eren bàsicament els mateixos.
És prou sabut que els bons oficis
del director Pere Vallribera van
tenir coma resultat que la família
Bertrand financés els estudis
d’aquell talent extraordinari.
Durant anys el Conservatori

Liceu ha tingut la satisfacció de
poder dir als nous estudiants que
trepitjaven les aules on va estu
diar la Caballé i el teatrí on va
cantar en públic per primera ve
gada. Això ha estat un orgull per
als nostres alumnes, però també
una responsabilitat. Ara tenim
un edifici nou i modern, però
voldríem que tots aquells que
venen a formarse com a músics
trobessin el que Montserrat Ca
ballé recordava i agraïa a la seva

professora, Eugènia Kemeny:
“L’oportunitat d’aprendre una
tècnica del so quem’ha servit per
anar a tot arreudelmón”, tal com
deia en les paraules que ens va
adreçar amb motiu del 170è ani
versari del centre.
Quan l’any 2004 es van com

plir els 50 anys de l’examen final
de Montserrat Caballé, el Con
servatori Liceu ho va voler cele
brar homenatjantla com es me
reixia: amb la Medalla d’Or de la
institució, que s’atorgava per
primera vegada. Tot regirant els
expedients de mig segle abans
per preparar l’acte, vam desco
brir que, per una feliç casualitat,
el dia previst era exactament el
mateix que havia tingut lloc, 50
anys abans, el recital de gradua
ció de Montserrat Caballé, el 15
de juny.
La que havia de ser una figura

històrica de l’òpera recordava
aquella època amb molt d’afecte,
quan pujava cap a les classes tot
somiant a baixar un dia a cantar
al teatre. Les seves condicions
excepcionals així ho auguraven,
però el somni es va fer realitat
gràcies a un esforç i una constàn
cia exemplars, i també gràcies a
la seva entranyable humanitat, i
a la humilitat que va fer que, fins
i tot en els escenaris més inter
nacionals i sofisticats, no deixés
mai de ser, d’alguna manera,
aquella noieta que seguia, plena
d’una enorme il∙lusió, els seus es
tudis al Conservatori Liceu.
Gràcies, Montserrat, des del

fons dels nostres cors.
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