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N
o és fàcil definir el fac-
tor essencial que carac-
teritza les relacions en-
tre Victòria dels Àn-
gels i el Gran Teatre

del Liceu. Entre el matís més lleu i
l'esdeveniment més perceptible, hi
ha tot un ventall de gradacions, so-
vint molt subtils, que acaben confi-
gurant un resultat final contradicto-
ri i amb un deix d'amargor indefini-
ble. I, no cal dir-ho, d'una per-
manència irreversible. Hi ha el pe-
tit fibló arrelat en les profunditats
de la història artística i personal de
Victòria, que no cessa de pertorbar
el subconscient, a través d'un reco-
rregut que, a més, en el seu llarg
transcurs que arriba fins al final de
la carrera de Victòria, es nega tos-
sudament a renunciar als seus trets
essencials. Malgrat que voluntats
d'una noblesa intencional inobjecti-
vable, hagin intentat reconduir-ho
tot alguna vegada. Gairebé sempre
amb resultats insatisfactoris. El fat
resta sempre immòbil, inserit en el
més pregon de l'ànim de Victòria
sense cap mena de possibilitat
d'alliberament.

Ens trobem front una realitat que
no pot ser jutjada en termes estricta-
ment racionals perquè afecten quel-
com tan delicat i tan per sobre de
regles i objectivacions com és
l'esfera del sensible.

iI
Em preguntes què cobrava d'aque-
lles actuacions amb Di Stefano
quan recorríem Espanya i no t'ho sa-
bria dir. Ho cobrava la meva mare.
Me n'hauria de recordar perquè se-
ria curiós. Tampoc no recordo
quant guanyava al Liceu. Però quan
vaig demanar que em donessin una
mica més se'm va contestar: “De ge-
nolls vindrà vostè a demanar que la
deixem actuar”. M'ho van dir sent-
hi jo al davant. No és que ho digues-
sin al meu marit, que em podria ha-
ver enganyat. No,jo hi era. Van dir
que per poc més podien tenir totes
les Eves d'Els mestres cantaires que
volguessin. I el meu marit va dir:
“Llavors vostès tracten els artistes,
els cantants, com si fossin sacs de pa-
tates”. “Doncs si Victòria vol cantar
al Liceu haurà de venir de genolls”.

–¿Quin any era?
–Va ser abans d'iniciar la gira per

Escandinàvia, després d'haver fet
Lohengrin, abans del 50. I després
venia Els mestres cantaires; aquí
vaig cobrar dotze mil pessetes, si no
recordo malament.

iII
–¿S'ha trobat alguna vegada que li
han tributat aplaudiments però que
aquests aplaudiments no li han
arribat?

–Sí, va ser al Liceu, en aquella Bu-
tterfly cèlebre del 1955-1956. Al fi-
nal de la representació, llavors sí, hi
va haver molts aplaudiments, molts
aplaudiments. I vaig pensar: “Mira,
potser els he conquerit al final”,
però anava dient: “Massa tard, mas-
sa tard...” Jo havia patit molt. I pot-
ser vaig ser injusta, perquè també
has d'entendre les raons que tenien,
encara que fossin equivocades. La
gent pensava que jo no actuava al Li-
ceu perquè el que volia era només
diners, i que, com que no estimava
el Liceu i no estimava Barcelona,
per això no actuava. No sabien que
hi havia una persona que s'havia in-
terposat en dir: “Aquesta senyora
vindrà de genolls a demanar-me de
cantar al Liceu”. Això no ho sabien.
Ni jo era capaç de dir: “Si no vinc
no és per això”; no em vaig atrevir

mai a destapar-ho. Ho he fet des-
prés, al cap dels anys. Aquest dia al
Liceu no vaig agrair els aplaudi-
ments, em vaig sentir molt mala-
ment, molt trista, i m'ha durat anys.
Va ser com una urpada. Madama
Butterfly era una de les obres que
més èxits em proporcionava, al Me-
tropolitan i arreu on l'havia cantat.
I per això la vaig voler representar
al Liceu: “Vull que em sentin en Ma-
dama Butterfly. ¿Saps què és sor-
tir...? La sortida de Butterfly sobre
el pont amb l'ombrel·la és una entra-
da bona amb el cor, i en acabar
l'orquestra s'atura, i de rigor i
tradició hi ha un aplaudiment; més
curt o més llarg, però la gent aplau-
deix. I en aquella època, en què hi
havia claca, el lògic és que la claca
hagués atacat. Doncs, silenci total.
Em van donar una bufetada i em
vaig quedar amb l'ombrel·la mig
penjant. El mestre em feia un gest
com preguntant: “¿Continuo o
no?”. Em vaig quedar paralitzada. I
a partir d'aquest moment anava can-
tant i pensava: “¿Què ha passat?
¿Què m'han fet?”. I la Suzuki, Anna
Maria Canali, m'anava dient: “Non
piangere, Victòria, non piangere”,
perquè jo cantava i anava plorant...
M 'ho vaig passar molt malament. I
quan va cantar el tenor (no tindré
gelosia que s'aplaudeixi el tenor), va
fer uns quants aguts i el teatre
s'ensorrava. És clar, llavors et pre-
guntes: “¿Per què m'heu donat
aquesta bufetada?”. I quan el sen-
yor Arandes, en l'entrevista que
feien per ràdio, em va preguntar:
“¿Com és que ha tardat tants anys a
venir aquí?”, li vaig dir: “Miri, no li

diré per què no he vingut; si
m'inviten vinc, però com que no
m'han invitat no he vingut. Ara, fo-
ra d'aquí, he fet més per aquest país
que vostè quedant-se aquí”. I es va
quedar una mica així. Perquè, jo fo-
ra era la catalana i també
l'espanyola, però catalana; jo anava
fora i realment representava alguna
cosa. Allò m'ha quedat sempre cla-
vat. I per això a mi les anades al Li-
ceu ja no m'han interessat.

–Això va passar després de sis
anys d'absència. I aquesta actuació,
a més a més, va venir una mica força-
da per un amic seu membre de la Pro-
pietat.

–Sí; Ferran Valls i Taberner em

va preguntar: “¿Com és que no vols
cantar al Liceu?”. Mira que érem
amics íntims i malgrat això no sabia
aquella història, no la sabien. Però
com que m'ho va preguntar tan di-
recte li ho vaig dir: “No m'inviten i
a més a més aquest senyor em va dir
a mi, no al meu marit...”. En el fons
a mi em va semblar una sortida xim-
ple, però després ja ni me'n recorda-
va. I després passava un any i un al-
tre any, un altre any, no sé si en van
passar sis o set, i quan ho vaig dir a
Valls i Taberner: “Ah, llavors,
¿t'agradaria cantar al Liceu? Doncs
a la pròxima reunió que tinguem
amb l'empresari ho exposaré”. I sí,
ho va dir i la resposta del senyor
Pàmias va ser: “No,si és ella que no
vol venir, és ella que diu que no”.
Mai no va haver-hi una invitació. I
llavors van acordar que faria Mada-
ma Butterfly, que va ser a la tempo-
rada 55-56. I jo sentia una certa por
de veure com em rebrien. I amb els
tràfecs que es portaven al Liceu, el
teatre era un altre món, totalment di-
ferent; no tenia res a veure amb mi.

–¿Era la primera vegada que inter-
pretava Madama Butterfly al Liceu?

–Sí, abans havia fet Lohengrin i
Els mestres cantaires, i després va
venir aquest parèntesi, quan jo era
a Nova York i fent gires per tot
Amèrica del Nord i del Sud, i
Covent Garden, La Scala, Opéra de
París...

–Van ser els anys més brillants de
la seva carrera i van ser sostrets al
públic de Barcelona.

–Ah sí,sí!
–¿Va creure que havien preparat

l'ambient perquè fos hostil a vostè?

–Sí, és clar. I em va quedar una
ferida que no ha cicatritzat! Des-
prés, a l 'any següent em van dema-
nar si volia cantar i vaig dir que sí,
pensant que tornava un altre cop a
torturar-me. I vaig cantar El barber
de Sevilla la temporada 58-59 però
bé, no va ser el mateix. Mai no ha
estat el mateix.

–Després va venir un buit de molts
anys.

–Sí,sí, perquè a més això es va
apagar, es va quedar en no res i com
que jo estava cantant arreu, tampoc
no vaig insistir. Els cantants tam-
poc no fem això. Esperem que ens
invitin; tampoc és que anem darre-
re un teatre.

–Havia debutat al Liceu amb
l'empresari Mestres i Calvet. ¿Guar-
da un bon record d 'ell?

–¿Saps amb quina òpera volia
que debutés al Liceu? Amb Norma,
¿què et sembla? M'havia sentit a
l'últim curs, que havia cantat,
imagina't, la mort d'Isolda; vaig can-
tar Der Freischütz, l'ària de Norma i
no sols l 'ària sinó també l'allegro
que ve després. Molt afectuós, amb
ell vaig estar molt bé.

–¿Els problemes van venir
després?

–Sí, ja ens acostàvem més a la nos-
tra època.

iIII
–Va tornar a fer un recital al cap de
vint-i-cinc anys de la seva anterior
actuació, en el 92. Soposo que ho de-
via provocar el que llavors era direc-
tor general, Josep Maria Busquets,
que la coneixia perquè formava part
de l'Orfeó Laudate.

–Suposo, no ho sé. No sé com va
funcionar per dins. Em semblava es-
trany que m'invitessin del Liceu per
fer un recital. Tot el que vingués del
Liceu em semblava estrany. Potser
és una impressió meva exagerada.
Bé, vaig entrar amb un cert recel,
amb un cert disgust. ¿Saps el que és
quan t'has enfadat, per exemple
amb la família,i has de reunir-t'hi i
tots estan contents i tots t'estimen i
tu també els estimes però hi ha una
mena de barrera, i penses que
cadascú pensa una cosa? Doncs jo
pensava la meva. No em vaig posar
a cantar amb una gran tranquil·li-
tat. Vull dir tota l'estona pensava:
“¿Ara què diran d 'això? ¿Ara diran

d'allò altre?”. I l 'entrada en els pas-
sadissos no la vull explicar. Vaig sen-
tir una frase que no vull repetir. (El
fat sempre a l 'aguait.)

–Però l'acollida que li va dispen-
sar el públic en sortir va ser es pecta-
cular. I durant tot el concert també.

–Sí, sí, molt bé.
–I el recital va ser esplèndid. És

de les vegades que l'he sentit cantar
millor, i a més a més amb un progra-
ma molt complet i exigent.

–Fixa't, no sé què vaig fer, ni què
vaig estar cantant: ¿Saps quan can-
tes i no t'assabentes del que estàs
fent? Perquè era una mica això. No
em recordo de res. Ho portava mas-
sa dins,tot això,era excessiu.c

Victòria dels Àngels el 1994, any en què el Midem li va retre homenatge en les noces d'or artístiques MERCÈ TABERNER

Quan vaig demanar
que em paguessin
una mica més se'm va
contestar: “De genolls
vindrà a demanar
que la deixem actuar”

Victòria parla del Liceu
El passat 15 de gener
morí la cantant
Victòria dels Àngels.
Del llibre ‘Memòries
de viva veu’, escrit pel
periodista Jaume
Comellas (que publica
Edicions 62 en català i
Península en castellà),
reproduïm el capítol
en què aquesta
catalana universal
explica la seva
absència dels
escenaris del Liceu
durant 25 anys

Jo fora era la catalana
i també l'espanyola,
però catalana; jo
anava fora i realment
representava
alguna cosa
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