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EL TENOR VIÑAS. La barreja gairebé màgica d'emotivitat, talent i força de voluntat van 'convertir
Francesc Viñas i Dordal (Moià 1863-Barcelona 1933) en un deIs intèrprets més genials de
Wagner, embadalint els teatres lírics més exigents d’Europa i Amèrica i exercint la seva passió
pel cant com un sacerdot.

La força secreta del tenor Viñas

GENÍS SINCA

Està cantant, però sembla que la veu no Ii Surti de la boca. .Més aviat li envolta el cos. És un efecte
estrany, molt rar, que de seguida capta I'atenció del espectadors, sense excepció. La sonoritat no està
restringida a cap òrgan facial concreto la veu surt de dintre la massa corpòria, no gaire alta i rodona, i
més enllà del paladar, dedins la gola, el diafragma emet un tipus de tremolor que té molt a veure amb un
sentiment de melangia, la mena de dolor amarg i profund que profereix el cor en moments d’emotivitat
alta i que fa que el públic, fins i tot els crítics més exigents restin embadalits. Som en aquell llunyà 9 de
febrer de 1888, jornada històrica al Gran Teatre del Liceu, i els espectadors tenen la impressió que un
astre de primera magnitud acaba d’aparèixer a l'escena lírica.

Al pati de butaques, enmig d'una pluja d'aplaudiments extasiats, veuen les lIàgrimes rodolar en el rostre
familiar, lIeugerament embotit, encara sorprès i enlluernat del jove Francesc Viñas, i comença a circular
la història al·lucinant d'aquesta força de voluntat esfereïdora, amb el rumor que el debutant és el
repartidor de les espelmes que il·luminen el teatre. En efecte, Viñas, de 25 anys, en fa cinc que es
traslladà a Barcelona des de Moià per treballar a la cereria deIs tiets, ca I'Abella (botiga d’espelmes que
encara avui dia existeix en una cantonada de la PIaça de Sant Jaume, de Barcelona). És I'encarregat, i
durant tots aquests anys, mentre de nou a deu de la nit assisteix a classes de solfeig al Conservatori de
Barcelona, procura que els repartiments d’espelmes esteàriques -que aleshores il·luminaven part dels
teatres- coincideixin amb les hores d'assaig del Liceu. Porta la comanda, fa veure que marxa i s'amaga
en un racó per escoltar els cantants, sobretot el gran divo navarrés Julián Gayarre: la imatge concreta
d'un somni.

Una il·usió covada en I'experiència penosa d'una infància més aviat dickensiana. AIs deu anys Viñas es
veu obligat a deixar la llar paterna, cal Segaró, una família humil de lIauradors de Moià. Fa d'escola, de
pagés, de teixidor i fins de pastor. Arriba a tenir 35 ovelles i 14 cabres al seu càrrec. En la solitud dels
voltants del poble, forja, a còpia de feinejar, no el físic d'un vividor sinó el d'un camperol resistent, tenaç,
amb les faccions rebotides del que seguirà impertorbable el camí per conquerir aIIò que en secret tan
desitja.

El trasllat barceloní Ii permet fer un gir de 180 graus. Deixar de cantar nadales amb el seu pare, que
tenia dots de baríton excepcionals, per treballar a la cereria AbelIa deIs tiets. Quan ells no són a casa
imita les veus que ha escoltat amagat entre bambolines. Tanmateix, després de mesos de vocalització
se Ii afebleix la veu i es desespera. Davant les burles del professor es veu obligat a pujar un to i el so
esdevé encara més dolç, més agut; s'acaba de convertir en tenor. I aleshores es produeix el miracle: el
mestre director del Liceu Joan Goula, que I'ha sentit quan estudiava, Ii proposa debutar amb Lohengrin
de Richard Wagner (1813-1883), aquell inoblidable nou de febrer.

Les primeres frases Ii tremolen a la gola com la flama de les espelmes, però aixeca el rostre i com si en
realitat la lIum Ii vingués de dintre, es produeix el fet màgic, pIe d'emotivitat, que fa que la música li broti
de molt endins mentre avança per I'escenari; el públic resta embadalit: el temperament d'aquesta veu
clara flexible és el deix d'una malenconia que sembla feta expressament per interpretar I'excelsa creació
wagneriana; tot plegat, empès per una rara intuïció artística i una manera exquisida de frasejar similar a
la de I'insigne Gayarre, i que amb només 25 anys fa que Viñas apunti maneres d'un Marconio d'un
Caruso. El mateix Gayarre, present á la sala i emocionat per la puresa d'aquesta veu tan nova, va a 
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trabar-lo al camerino, Ii regala la vestimenta que ell mateix porta a escena pel Lohengrin i Ii augura
grans èxits: "Con esta ópera harás nombre y fortuna", Ii diu.

No s'equivoca. Viñas canta el cavaller cantor del compositor alemany 120 vegades durant els primers
tres anys de carrera, una de les seves preferides junt amb Tristany i Isolda i Parsifal. El periple del
moianenc pels teatres lírics mes importants d'arreu d’Europa i Amèrica és una vertadera prova de
resistència. Tot i que sovint pa,teix refredats de certa importancia, entrebancs que s’atribueixen a la
mala preparació del professorat que Viñas havia tingut i que I'afectava sobretot en el rigor de I'hivern,
comença a actuar de manera estel·lar al Teatre Principal de València, amb l'òpera Mefistòfeles de Boito;
seguí amb 16 Lohengrins, un rere I'altre, que fa que entre el tenor i els valencians s'estableixi un corrent
de simpatia que durarà tota la vida. El faran fill adoptiu de la ciutat. Venç I'escepticisme amb que és
rebut al Real de Madrid, on I'heroi wagnerià assoleix també cotes espectaculars. Finalment el
desembarcament a la Scala de Milà, el març de 1889, bressol del bel canto i primer teatre líric del món:
els promotors consideren que el tenor moianenc no té la talla pel que vol representar. No ho acaben de
veure clar, però en no trobar-Ii substitut, Viñas-Lohengrin fa el debut. El públic més intransigent de
I'univers operístic se Ii rendeix. EIs milanesos es posen dempeus abans fins i tot que el tenor acabi
d'interpretar i demanen a crits el bis pel racconto del tercer acte. Ben mirat, tret d’aquests reiterats
constipats, provocats també per la tensió nerviosa que el divo havia de suportar, I'ascens del tenor és
imparable. En poques temporades es fa amb eIs escenaris italians més importants. El Regio de Torí, el
Carlo Felice de Génova i novament la Scala, escolten el tenor amb autèntica fruïció:
Viñas arravata.

Encara que té. un repertori relativament reduït (no Ii agrada aIIunyar-se del geni de Bayreuth), incorpora
Cavalleria Rusticana de Mascagni, l'Africana de Meyerbeer i fins l'Aida de Verdi. Al cap deIs anys
debuta al Covent Garden londinenc (1893-1895) i al Metropolitan de Nova York (1893-94), però sempre
tornarà a Italia, sobretot per cantar al Constanzi di Roma (1897-98) especialment i per moltes
temporades al San Carlo napolità, que també havia estat feu de Gayarre. Durant els 30 anys de carrera
fixa el quarter general a Roma per dues raons essencials. Perquè hi desenvolupa el gruix més destacat
de les activitats artístiques i perquè es casa amb l'eminent artista de cant romana Júlia Novelli, el 1892.
Tindran una filla, Mercè Viñas Novelli, a la qual el tenor adorava i que posteriorment es casa amb el
també desaparegut Dr. Jacint Vilardell. Tanmateix, Viñas no era només un tenor. L’essència del seu art
rau en la necessitat de sublimar-se, de donar-se a quelcom elevat que troba en les obres de Wagner
l’arrel precisa d'un ideal: la sublimació de I'amor amb la mort de Tristany, el mite de Parsifal I la recerca
del Sant Graal I'acosten íntimament a un tipus de tradició judeo-cristlana en aquell moment poc
acceptada,.rara i estranya, que l’uneixen a la religiositat, a la mena de vida que li agrada, o sigui una
existència frugal que no només li. permeti . lliurar-se a la carrera lírica com un autèntic sacerdot sinó
també a portar a terme tasques en favor dels seus conciutadans.

Empès per un desig de donació molt poderós, la força secreta que l'empeny des del patiment d'una
infància trista i dickensiana el tempta sovint a deixar els escenaris per dedicar-se a activitats altruistes,
com la fundació, el 1904, de la Lliga de Defensa de l'Arbre Fruiter, a Moià, que ara celebra ni més ni
menys que 100 anys. També escriu nombrosos articles, entre eIls "Estudi sobre Parsifal", així com un
llibre de valor didàctic altíssim per estudiants de cant, El Arte Del Canto, compendi de consells i
experiències que el tenor publica el 1932 a Salvat Editores S.A.

Sovint se'l veu a les biblioteques de Roma, París i Milà, on analitza, estudia i aprofundeix en el caràcter
deIs herois que ha de representar. Viñas no els interpreta. Els viu. Arriba amb la veu a aquell punt tan
delicat que el públic d'ópera desitja que li sigui palpat i no grapejat quan entra al teatre. Els espectadors
entenen que estan davant d'un Tristany i un Lohengrin. autènticament encarnat, sobretot perquè Viñas
els parla des de les profunditats d'una emotivitat molt ben armada, que el fa capaç de ficar-se en la pell
dels altres, valorar-ne les autèntiques necessitats i, sobretot, transmetre la força de voluntat que li fa
superar qualsevol adversitat. Així, finalitzada la prohibició explícita de Wagner d'exhibir Parsifal en 
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qualsevol altre festival que no fos el de Bayreuth fins a 30 anys després de la seva mort, Viñas fa
I'impossible per representar-lo al Liceu en el moment exacte en que expira la capriciosa data de
caducitat. El 31 de desembre de 1913 a dos quarts d'11 de la nit, visiblement emocionat, surt a
l'escenari abillat de Parsifal; aixeca el cap i, enlluernat pel tremolor de les espelmes de la sala transporta
els espectadors a un món que ja no és aquest, a una atmosfera infinita que neix d'un complex de dons
dels quals s'esvaeix l'element essencial, com si la veu no li sortís de la boca sinó que ja estigués a fora,
vibrant en I'aire, vinguda de I'emissió espontània d'una ànsia de sublimació total, gairebé sobrehumana,
que comença i s'acaba en I'expressió serena d'aquest rostre tan especial. Acabada l'obra, a les cinc del
matí, amb el púbic dempeus davant l'escenari, molts recordaran que aquest rostre abultat ja no es pot
distingir del de Parsifal. Viñas s'ha fos amb el personatge.

Encara interpretarà Tannhäusserel el 1916, també al Liceu, per acomiadar-se oficialment de l'escena:
Esperonada per un pressentiment ocult, la sala que el va veure néixer es desfoga en un homenatge
històric el1933. S’hi representa Tristany, personatge que el tenor ha viscut desenes de vegades i que,
per una carambola del destí, li tenyirà els darrers instants amb clares ressonàncies wagnerianes. Pocs
dies després se Ii diagnostica un tumor de pulmó. Viatja a. Frankfurt amb el Dr. Vilardell i un deIs dos
germans, Pere Viñas, per veure què s'hi pot fer. Però eI tenor, de 70 anys, pateix una complicació
neumònica greu i sap que morirà en poques hores. Obsessionat amb la idea de fer-ho a casa, comença
un tràgic retorn per arribar a temps a Barcelona. Vol veure la filla i els nets per darrera vegada. Les
autoritats alemanyes i franceses mouen cel i terra per facilitar-li el darrer viatge. Garratibat pel dolor,
Viñas resta tens al vagó sanitari fins a Portbou, on a les vuit del matí deI 13 de juliol entén que el miracle
es produirà. Se li facilita una ambulància especial fins a Barcelona i la gent dels pobles, assabentada de
la notícia, surt al carrer per alliberar els entrebancs del camí. Dins el cotxe, una onada de serenitat
comença a cobrir el rostre del moribund. S'acosta a casa. La molsudesa dels llavis retorna a la relaxació
habitual! un sornriure plàcid se li estén, per la cara. A les tres de la tarda del 14 de juliol una vertadera
comitiva sanitària arriba al carrer Mallorca, 297, on I'esperen els familiars. Viñas, prostrat, rep
l'extremaunció; s’acomiada amb la serenitat del que ha assajat la mort desenes de vegades. És la
imatge perfecta de Tristany, el rostre tranquil, la severitat marmòria, lleugerament somrient, que el. tenor
Viñas representà tantes vegades; el semblant bondadós que ara, any rera any; reprodueixen els
fulletons del Concurs, i que sobretot, immortalitza l'expressió subjugant i silenciosa de I'estàtua que
Josep Clara li dedicà al poble de Moià.

Francesc Viñas en un retrat de 1900.

El tenor Viñas caracteritzat de
Lohengrin.
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