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DESAPARICIÓ D'UNA GRAN FIGURA DE LA LÍRICA // EL LLEGAT // INFORME

El decàleg de Victòria 

• La soprano va deixar un centenar de gravacions, entre les quals destaquen les òperes

LUIS POLANCO

Victòria dels Àngels deixa un gran llegat discogràfic per a gaudi dels seus fidels seguidors. Encara que
la cantant mostra les seves qualitats com a intèrpret de cançons en diversos idiomes, brillen
especialment les seves gravacions operístiques. D'elles els oferim les 10 més significatives.

'LES NOCES DE FÍGARO', DE MOZART

1952. Primera gravació completa de la soprano barcelonina, en directe, des de la llegendària
Metropolitan Opera House de Nova York, de la mà del no menys cèlebre director Fritz Reiner. Interpreta
el paper de Comtessa, acompanyada per Giuseppe Valdengo com a comte Almaviva i Nadine Corner i
Cesare Siepi, en els rols de Susanna i Fígaro. El director hongarès va saber imprimir un clima
electritzant a les representacions, que es percep en el registre editat per Arlecchino. A part s'ha publicat
la seva millor ària, Porgi, amor.

'FAUST', DE CHARLES GOUNOD

1953. La interpretació de Margarida serà una de les pedres de toc en la seva carrera, i una altra la
col.laboració amb el rigorós director André Cluytens. Gravació d'estudi que va seguir unes
representacions triomfals amb el tenor Richard Tucker, de les quals també hi ha document fonogràfic.
Aquí va estar acompanyada per dues estrelles del moment, el tenor Nicolai Gedda i el baix Boris
Christoff, també inoblidables.

'PELLÉAS ET MÉLISANDE', DE DEBUSSY

1956. Victòria va ser una gran intèrpret del repertori francès. Novament amb direcció d'André Cluytens i
amb Jacques Jansen i Gérard Souzay, com a amant i marit respectivament, dóna vida a la fràgil
Mélisande, creació del poeta belga Maurice Maeterlinck, figura de l'imaginari simbolista que va exercir
un immens impacte i que va ser tractat orquestralment per compositors com Fauré, Sibelius i
Schönberg. Amb aquest títol la soprano catalana es va acomiadar dels escenaris lírics el 1980, a la
Zarzuela de Madrid.

'LA BOHÈME', DE GIACOMO PUCCINI

1956. Una de les gravacions líriques més importants de tots els temps i rècord de vendes durant molts
anys. Interpretació impecable i emocionant dels dos protagonistes, la Mimì de Victòria i el Rodolf del
tenor suec Jussi Björling. A més a més hi participa un equip magnífic de veus integrat per Robert Merrill,
Fernando Corena i Lucine Amara, que compten amb la vibrant direcció de Sir Thomas Beecham.
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'CARMEN', DE GEORGES BIZET

1959. Elegida un altre cop pel director Sir Thomas Beecham, nou èxit de Victòria, que de forma
entusiasta i convincent es fica en el paper de la gitaneta de Mérimée, acompanyada pel seu gran amic
Nicolai Gedda com a Don José, amb els cors i orquestra de Radio France. Una altra gravació
llegendària que, tot i la competència de versions posteriors magnífiques, s'instal.la immediatament en la
memòria de l'oient.

'TANNHÄUSER', DE RICHARD WAGNER

1961. Wieland Wagner, nét del compositor, director artístic i escènic del Festival de Bayreuth, va invitar
Dels Àngels al turó sagrat, on va tornar l'any següent. Gravació en directe de l'orquestra i cor del teatre
amb el tenor Wolfgang Windgassen, el baix Theo Adam, el baríton Dietrich Fischer-Dieskau, la soprano
Grace Bumbry i amb Wolfgang Sawallisch a la batuta.

'EL BARBER DE SEVILLA', DE ROSSINI

1962. La soprano catalana canta la seva versió definitiva de Rosina, que va gravar al famós estudi
número 1 d'Abbey Road, a Londres, a les ordres de Vittorio Gui amb l'orquestra i cors de Glyndebourne,
després de les representacions estiuenques del cèlebre festival britànic, i al costat de Sesto Bruscatini
com a Fígaro i Luigi Alva com a Comte Almaviva.

'CONTES DE HOFFMANN', D'OFFENBACH

1964. En el paper d'Antònia, amb André Cluytens i entre amics com Nicolai Gedda, Gianna d'Angelo,
Elisabeth Schwarzkopf i George London, acompanyats per l'Orquestra de la Societat de Concerts del
Conservatori de París. Durant molts anys, gravació de referència d'aquest títol i, pel seu enorme èxit,
responsable de les posteriors. Avui segueix sorprenent la frescor de la interpretació.

'DIDO I ENEES', DE HENRY PURCELL

1964. Dels Àngels, que en la seva joventut havia treballat a Barcelona amb el grup de música antiga Ars
Musicae --dirigit per Josep Maria Lamaña--, va saber interpretar amb gust exquisit la reina de Cartago, i
la seva no desmereix entre les posteriors versions historicistes d'aquest títol. Responsables de l'èxit de
la recuperació en van ser el director, Sir John Barbirolli, el clavecinista Raymond Leppard i ella.

'ORLANDO FURIOSO', D'ANTONIO VIVALDI

1977. Última gravació lírica de Victòria dels Àngels en el paper d'Angelica, la protagonista femenina,
amb la contralt Marilyn Horne com a Orlando i la mezzosoprano Lucia Valentini-Terrani com a bruixa
Alcina, a les ordres de Claudio Scimone, al capdavant d'I Solisti Veneti i el Coro Amici. Durant molts
anys ha estat l'únic testimoni líric de Vivaldi. Va ser el colofó d'una carrera discogràfica irrepetible.
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