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El cantant va interpretar un ampli repertori d’òpera i sarsuela

El baríton barceloní Manuel
Ausensi mor als 85 anys

MÚSICA I ÒBIT

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

El baríton barceloní Ma-
nuel Ausensi va morir ahir

a Creixell (Tarragonès) als 85 anys
després d’una llarga malaltia. Home
actiu, tot i haver abandonat els esce-
naris el 1971, Ausensi va presidir la
gala final de la vuitena edició del
concurs de cant que porta el seu
nom, el 29 de maig passat al Gran
Teatre del Liceu. El funeral se cele-
brarà demà, a les dotze del migdia, a
l’església parroquial de Sant Jaume
de Creixell.

Nascut el 8 d’octubre de 1919, el
cantant va començar la seva carrera
com a trompetista. Va ser la soprano
valenciana Maria Llàcer, que, des-
prés de fer-li les primeres classes, el
va convèncer perquè es dediqués al

cant. Un concurs de ràdio el 1942 li
va obrir les portes del Teatre Barcelo-
na, on el 1943 es va presentar amb
El barber de Sevilla, de Rossini. El 30
de desembre de 1947 va debutar al
Liceu, amb Anna Bolena, de Donizet-
ti, en el paper de Lord Rocheford, i
posteriorment va actuar al mateix
escenari amb l’òpera Carmen, de Bi-
zet. Des d’aleshores fins a la tempo-
rada 1969-1970 va participar gairebé
cada any en els muntatges lírics del
coliseu de la Rambla. En poc temps
es va convertir en un ídol del públic

liceista, que va disfrutar de la seva
veu en més de 200 funcions.

Tot i que va ser un especialista en
el repertori verdià, va mostrar varie-
tat de registres. Entre les seves inter-
pretacions operístiques destaquen
títols com Rigoletto, La Traviatta, Na-
bucco i El barber de Sevilla, que van
ser els que més va representar al
llarg de la seva carrera, en què va
cantar 150 obres. També va dedicar
part de la seva activitat professional
a la sarsuela i sempre se l’ha consi-
derat un dels millors intèrprets

d’aquest gènere. En donen fe els 51
discos gravats amb els millors títols.

Les seves interpretacions operísti-
ques i de sarsuela el van portar fora
del nostre país. Teatres europeus i
de l’altra banda de l’Atlàntic van dis-
frutar de la seva privilegiada veu. Va
cantar al costat de figures de l’òpera
com Giuseppe Di Stefano, Mario del
Mónaco, Fiorenza Cossotto, Joan
Sutherland o Franco Corelli, a més
dels més reconeguts intèrprets lo-
cals. Tot i el seu amor per la lírica,
Ausensi va decidir retirar-se al fer 50
anys. No obstant, i a pesar de deixar
els escenaris, sempre es va mantenir
actiu participant com a jurat en con-
cursos de cant i donant consells a
qualsevol que els hi demanava.

L’intèrpret va rebre nombroses
distincions. Entre elles destaquen la
Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or
del Gran Teatre del Liceu, la del Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid i el
Premio Nacional de Teatro.<
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