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La victòria de
Dels Àngels
El Liceu ret
homenatge a la
soprano amb un
recital i la projecció
d’un film inèdit

Reportatge

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

La vida de Victoria dels Àn-
gels es va extingir definiti-

vament ara fa nou mesos –va morir
el 15 de gener passat als 81 anys–
però el seu record continua viu en-
tre els admiradors de la soprano ca-
talana. El Liceu, que aquest any li de-
dica la temporada, li ofereix avui
(17.00 hores) un homenatge en què
s’estrenarà un documental bio-
gràfic, amb imatges inèdites, pro-
duït pel coliseu de la Rambla. A con-
tinuació l’emergent soprano Ofelia
Sala oferirà un recital amb una se-
lecció de les peces preferides de la
cantant desapareguda.

Dels Àngels, que no es va sentir
mai prou estimada a casa en compa-
ració amb les atencions rebudes als
teatres estrangers, obtindrà avui un
emotiu reconeixement pòstum. És
la victòria de la Victòria, que, el
1994, confessava entre llàgrimes: «El
Liceu va ser un amor platònic, i
després, un amor impossible». Les
declaracions van ser recollides quan
va visitar el coliseu en ruïnes, des-
prés de l’últim incendi que va arra-
sar el teatre, i formen part del docu-
mental de 45 minuts, amb guió de
Jaume Radigales (autor de Victòria
dels Àngels. Una vida pel cant. Un cant
per la vida), i locució de Josep Cuní.

La pel.lícula recorre la seva vida

personal i professional a partir de fo-
tografies, declaracions seves i grans
actuacions.

q MUSICALITAT
Les imatges tenen una qualitat desi-
gual però no importa. Amb la veu de
Dels Àngels n’hi ha prou per somiar
que no se n’ha anat i que segueix al
Liceu inpregnant de musicalitat la
seva mítica Mimí, de La bohème de
Puccini; la Manon, a l’obra homòni-
ma de Massenet, i l’Elisabeth del
Tannhaüser, amb la qual va debutar
al temple wagnerià de Bayreuth el
1961, sent la primera espanyola a
trepitjar un escenari tan sagrat.
També apareixerà interpretant
cançons de Mompou, Montsalvatge,
Toldrà, Mozart i Fauré, entre altres.

«Això s’hauria d’haver fet en vida
de la Victòria, tot i que a ella no li
agradaven els homenatges», va des-
tacar Jaume Radigales. «Però em
sembla que aquest seria del seu
gust perquè el protagonisme recau
en la música».

q EXPOSICIÓ
La família de l’artista ha col.laborat
amb la iniciativa del Liceu i ha
permès accedir a l’arxiu personal de
Dels Àngels per rescatar documents,
fotos i objectes que s’exposaran fins
al dia 23 de desembre al Foyer del Li-
ceu. Alguns, com els contractes que
va firmar amb el Liceu, donen
notícia de la turbulenta relació que
la soprano va mantenir amb el coli-
seu a partir de la dècada dels 50.
«Amb ells es demostra que l’actitud
mantinguda per l’entorn de la can-
tant va tenir molt a veure amb el
seu distanciament del teatre», afir-
ma Radigales.<

MATERNITAT
La cantant va
compaginar la seva
carrera professional
amb la família. A la
foto apareix a casa
seva amb el gran dels
seus dos fills, Juan
Enrique, que va morir
el 1998.

GUITARRISTA
En els seus inicis
tocava la guitarra als
bisos. A més de cant,
va aprendre la tècnica
de la guitarra i de la
flauta.

BAYREUTH
Caracteritzada

d’Elisabeth, apareix
amb Wieland Wagner,

director del mític
certamen a principis

dels 60.

ADMIRACIÓ
Va actuar als cinc continents i va
aixecar passions. La imatge, dels
anys 50, reflecteix l’afecte dels seus
fans a l’aeroport de Buenos Aires
(Argentina).

MADAME BUTTERFLY
La soprano, caracteritzada com la

protagonista de la famosa òpera, llueix
un vestit de geisha autèntic que li va
regalar un admirador, Antoni Rocha.

IMATGES D’UNA VIDA
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