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El cantant va actuar durant dues dècades al teatre de la Rambla i va enregistrar nombrosos discos de sarsuela

Mor Manuel Ausensi, gran
baríton del Teatre del Liceu

Qui després seria un destacat
baríton del Gran Teatre del
Liceu va néixer el 1919 al barri
del Poble Sec de Barcelona. Ma-
nuel Ausensi va debutar el 30
de desembre del 1947 al Liceu
amb un paper important a
l’obra Anna Bolena de Donizetti,
i la mateixa temporada ja va
cantar Escamillo a l’òpera Car-
men. Tan sols un any després
d’haver debutat va oferir dos tí-
tols operístics –Fedora, Il matri-
monio segreto, al costat de Mercè
Capsir, i un altre cop Carmen– i
una sarsuela, La dolores de Bre-
tón. A partir d’aleshores segui-
ria cantant al coliseu de la Ram-
bla totes les temporades inin-
terrompudament fins al 1969,
amb petites excepcions. Durant
aquests anys va fer gala d’una
veu ampla i generosa, tant en re-
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El baríton
Manuel
Ausensi va
morir ahir a

Barcelona als 86
anys. El cantant va
ser una de les veus
assídues del Liceu
al llarg de les
dècades dels
cinquanta i els
seixanta.

cursos vocals com en entrega al
públic. La seva carrera operís-
tica, molt variada en títols, va
omplir tota una època en la vida
del gran teatre. Durants aquests
anys va interpretar els més di-
versos títols, fins que el 1968 es
va acomiadar dels escenaris
amb el paper principal de Rigo-
letto, després d’haver estat reco-
negut com el millor baríton el
1966. A partir de 1972, quan va
participar al Liceu en una gala
d’homenatge a l’empresari del
teatre Joan Pàmias, només va
fer concerts benèfics.

Ausensi va destacar també
com a cantant de sarsuela, gè-
nere en què es va estrenar el
1948 amb La dolores i va enre-
gistrar nombrosos discos,
molts d’ells al costat de la so-
prano Pilar Lorengar; concre-
tament títols com La revoltosa,
La parranda o Molinos de viento.
Ausensi també va participar en
un parell de pel·lícules actuant
com a cantant, com són ¿Dónde
vas, pobre de ti? (1960) i La danza
del corazón (1952). Ausensi sem-
pre va seguir vinculat al món
de l’òpera i va dedicar els úl-
tims anys de la seva vida a pro-
mocionar les veus dels més
joves a través del concurs que
porta el seu nom.

©Una veu generosa
X avier Cester

● La veu fa la personalitat o és al revés? El dubte podria sor-
gir a l’escoltar les gravacions de Manuel Ausensi –sobre-

tot el seu expansiu Fígaro d’El Barber de Sevilla, ple de tics que
avui en dia es considerarien políticament incorrectes però que
no deixen de ser exaltants per als amants de l’espectacle vocal–
i al tenir ocasió de tractar amb ell, com vaig tenir el plaer de
fer algun cop.

La veu rica, saborosa, ben timbrada es corresponia al mil·lí-
metre amb un tarannà comunicatiu i alhora senzill, sense
complicacions ni rebuscaments. Potser Ausensi no ha estat
el baríton més refinat possible, fruit lògic d’altra banda d’una
època en què els purismes estilístics eren menys constrenyi-
dors. Però el seu cant generós era ideal per a un temps en què
el cantant, en el món de l’òpera, encara era el rei absolut.
Una generositat que abraçava també el seu suport a les noves
generacions de cantants a través del concurs que porta el seu
nom i pel qual han passat força valors ferms dels panora-
ma líric actual.

Mentiria si digués que mai vaig sentir Manuel Ausensi en
viu, com per inevitable qüestió d’edat seria lògic. En la me-
mòria sonora sempre quedarà el deliciós Menta, farigola, ruda
i romaní d’Eduard Toldrà, una propina habitual dels seus con-
certs i en la qual sempre afegia un petit sospir no previst a la
partitura. Esclar que comptava amb el vistiplau del mateix i
compositor vilanoví. L’ocasió era el concert d’homenatge al seu
75 aniversari al Palau de la Música, i un emocionat Ausensi va
emocionar encara més el públic amb la seva dicció impecable,
la seva línia immaculada, la naturalitat del seu fraseig, i la se-
ducció d’un timbre que no havia perdut gaire la seva subs-
tància.

Presència regular al Liceu de Pàmies, Ausensi va destacar
també en el camp de la sarsuela, amb nombroses gravacions
que continuen sent referència en el gènere. Però posats a citar
una gravació, se’ns perdonarà esmentar un exemple tant kitsch
com entranyable, Old Man River, convenientment traduït com
a Viejo Río, que Ausensi interpretava amb envejable rotunditat.
Un detall més d’aquest magnífic artista que ha estat Manuel
Ausensi a qui cal homenatjar amb el reconeixement i el cari-
nyo que es mereix.

©Elegància escènica

● Em faig una pregunta la resposta de la
qual és l’homenatge més sentit que puc fer

a l’admirat Manuel Ausensi, que ens acaba de
deixar. Què pensaran les generacions futures
sobre la seva veu, del seu estil? Quina valoració
en faran? Els que hem tingut la fortuna d’haver-
lo escoltat tenim clar que ha estat un cantant
de primeríssim ordre i ens agradaria que la pos-
teritat li fes justícia, amb la seguretat que la
seva vinculació al prestigiós concurs que va ins-
taurar garanteix que el seu nom no deixarà de
ser evocat.

Mentre escric aquestes ratlles estic escoltant
alguns dels seus enregistraments i un altra ve-
gada em colpeix l’autoritat que desprèn el seu
cant. La veu de Manuel Ausensi va tenir sempre
una plenitud baritonal, una grata foscor rara
de trobar en els cantants joves que malden per
ampliar la tessitura per mor de solcar reper-
toris amplis al preu de carreres, en conse-
qüència, més efímeres.

Analitzar la carrera d’Ausensi és un exemple
de tot el contrari: una lliçó de llarga salut vocal,

de perenne vigència artística, com també d’in-
terès per la defensa d’un patrimoni musical. La
impressió que preval és d’una incontestable au-
toritat, però també d’una elegància amb pocs
precedents i d’una honestedat antidivística que
el duia a ser un col·lega tan estimat com res-
pectat pels companys sobre els escenaris més
exigents del món, com em consta per haver-
m’ho comentat alguns dels millors cantants
del seu temps.

Insisteixo que conservaré un càlid record de
la seva elegància escènica, perquè atribueixo
un gran mèrit al seu capteniment en repre-
sentar molt variats personatges. I això en una
etapa en què els directors permetien una gran
llibertat, per no dir que tenien poca cura dels
moviments sobre els escenaris.

La darrera vegada que el vaig poder saludar
personalment va ser en un homenatge a la re-
centment desapareguda Victòria dels Àngels,
i plau saber del cert que aquestes figures in-
signes comparteixen una glòria aliena a les ova-
cions, però que ens convoca a retrobar-les en
el recolliment.

Ausensi ha mort! Visca Ausensi!

X avier Casanovas-Danés


