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EN LA MORT D'UNA CANTANT IRREPETIBLE

Adéu a una veu d'àngel

Victòria dels Àngels ha estat una de les sopranos de referència mundial

Redacció

L'artista barcelonina va tenir una relació complicada amb el Liceu, on no va actuar durant 25
anys, i només hi va tornar el 1992

Exemple de rigor, sensibilitat i intel·ligència, la soprano va combinar la imparable carrera
operística amb el món del 'lied'

La cantant lírica de veu prodigiosa i musicalitat refinada Victòria dels Àngels moria ahir al matí a
81 anys, a la Clínica Teknon de Barcelona, on estava ingressada des del 30 de desembre passat
a conseqüència d'una afecció
respiratòria.

La família de la soprano feia saber ahir que la capella ardent s'instal·larà al Saló Sant Jordi del Palau de
la Generalitat de Catalunya avui diumenge, entre les dotze del migdia i les set de la tarda, mentre que el
funeral de la cantant barcelonina tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar, demà dilluns a les onze
del matí.
L'1 de novembre del 1923 naixia Victòria dels Àngels López García a la Facultat de Medicina de
Barcelona. Filla de bidell, va viure la infantesa i joventut marcada per aquest entorn. Potser per això, de
ben petita i d'amagat, se li feia normal jugar amb un piano desafinat del paranimf de la universitat, fins
que el rector ho va descobrir, i reconeixent-hi una veu excepcional, en aquella nena d'onze anys, va fer
arreglar el piano i traslladar-lo a l'àtic de la universitat, on vivia la família.
El mateix edifici on tornaria molts anys després, concretament el 1987, per rebre un honoris causa que
feia justícia a una cantant d'extraordinària musicalitat, exemple de rigor, sensibilitat i intel·ligència, que
cantava amb la mateixa facilitat tant obres líriques com dramàtiques, gràcies a un registre de veu
lluminosa, sense límits, que li possibilitava poder interpretar obres tan diverses com les de Rossini,
Wagner, Puccini, Händel, Schubert, Verdi, Schumann, Granados, Massenet, Albéniz, Montsalvatge o
Mompou, convertint-la en una de les sopranos de referència mundial.
Els inicis, però, no van ser fàcils. La Guerra Civil li va impedir seguir els estudis de cant que havia iniciat
als tretze anys. Tot i no voler-s'hi dedicar, als setze anys va reprendre els estudis musicals i no va ser
fins després de guanyar un concurs a Ràdio Barcelona que es va decidir pel cant. Les seves primeres
aparicions artístiques van ser amb el grup de música antiga Ars Musicae, tota una raresa a l'època.
Segons va declarar ella mateixa en més d'una ocasió, va ser llavors quan de debò va aprendre a cantar.

Carrera imparable

El 13 de gener del 1945 debutava al Gran Teatre del Liceu com la comtessa de Les noces de Fígaro,
paper que va repetir la temporada següent juntament amb les heroïnes de Manon i La bohème. Tres
anys més tard, a més de casar-se amb Enric Magriñà, amb qui va tenir dos fills, guanya el primer premi
en un concurs de cant a Ginebra que li va obrir les portes del Covent Garden i d'una carrera
internacional imparable: debut a l'Òpera de París com la Marguerite de Faust (1949), gira per Amèrica
del Sud, debut com a Mimì de La bohème al Covent Garden i concert al Wigmore Hall de Londres;
debut al Metropolitan de Nova York (1951); enregistraments a Milà, París i Nova York d'El barber de
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Sevilla, La vida breve, Manon, Faust i La bohème (1952-1956), gira per Austràlia (1956), Madama
Butterfly a Roma (1959) i, com a gran data: debut a Bayreuth com a l'Elisabeth del Tannhäuser, el 1961,
dirigida per Wolfgang Sawallich, convertint-se en la primera cantant espanyola que actuava al festival
wagnerià.

Relació amb el Liceu

Va tenir una relació estranya amb el Liceu. Durant cinc anys, mentre debutava a tot el món, no l'hi van
convidar i després, durant 25 anys més, tampoc. Segons ella havia dit més d'un cop, a causa de les
pressions d'alguns cantants d'òpera.

Al Liceu, hi va tornar al juliol del 1992 amb un recital; la temporada següent amb l' Atlàntida de Manuel
de Falla i el 1994 amb el concert benèfic al Palau Sant Jordi després del devastador incendi del Gran
Teatre.
Se la considerava una gran estilista i una intèrpret de gran sensibilitat del lied. En aquest tipus de recital,
Victòria dels Àngels sempre va defensar la música catalana i la cançó espanyola, en diverses ocasions
al costat de la pianista Alícia de Larrocha, gran amiga seva. La seva obra discogràfica comprèn vint-i-
dues òperes completes i quaranta àlbums de gènere divers. Va cantar a cinquanta-tres països i estava
considerada com la degana dels cantants lírics espanyols, juntament amb el desaparegut Alfredo Kraus,
amb qui tan sols va coincidir a Werther.
La van dirigir les batutes de Herbert von Karajan, Eric Kleiber, Víctor de Sábata, Carlo Maria Guilini i
Georg Solti, entre d'altres. Victòria dels Àngels es va retirar el 1979 del món de l'òpera amb l'obra
Pelléas et Mélisande. No obstant això, va continuar activa en el món de la lírica, per mitjà de recitals per
tot el món, com l'emotiu concert a l'Ajuntament de Barcelona durant el pregó del concurs de cant
Francesc Viñas.

Últim concert al TNC

Al 1990, va col·laborar amb el cantautor Lluís Llach en l'àlbum Torna aviat, concretament en la cançó Au
blanca. El 7 de juny de 1991 tornava a actuar a Madrid i un any més tard, malgrat haver abandonat
l'òpera, va cantar l' Orfeo, de Monteverdi, i va participar en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de
Barcelona. El seu últim concert, profundament emotiu, el va fer al Teatre Nacional de Catalunya l'any
1997.
Victòria dels Àngels estava en possessió de nombroses condecoracions i premis, entre altres el
Nacional de Música i el Príncep d'Astúries de les Arts, i era membre honorari de la Real Academia de
Bellas Arts de San Fernando. Ahir, l'Auditori de Barcelona, l'acte inaugural del concurs Francesc Viñas i
el Teatro Real van retre homenatge a la trajectòria de la cantant. Una trajectòria que continua gràcies a
un excel·lent i extens treball discogràfic amb què la gran soprano segueix cantant per a tots nosaltres.

Joan Matabosch: "Victòria va néixer al Liceu"

Victòria va néixer al Liceu, la primera actuació que va fer va ser en una audició privada al Saló dels
Miralls i, des de llavors, va tenir una relació estretíssima amb el teatre. Hi va haver un període, entre
1949 i 1955, en que no hi va aparèixer. Van ser cinc anys en què va consolidar la seva carrera
internacional, sobretot al Metropolitan, on es va convertir en una de les grans dives de l'època. Però
aquest anys d'absència al Liceu són molt lamentables i inexplicables. Més endavant, després de la
Manon del 1967, va deixar d'actuar al Liceu, va anar aparcant l'òpera i va continuar la seva carrera com
a cantant de lied. No va ser fins al 1992, quan el Liceu va tornar a fer recitals (abans no en feia), que es
va acabar aquest distanciament amb el Liceu. Va ser un retorn apoteòsic.
Entre les moltes coses que es poden destacar de Victòria dels Àngels, cal dir que ella va aparèixer en



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 16/01/2005

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 51

un moment de plena febre verista. Va agafar papers marcats pel mal gust de les generacions anteriors
aportant-hi un refinament, una delicadesa, una naturalitat i una puresa úniques, quan fins llavors es
cantaven a base de sanglots i efectismes. Això no va ser entès per tothom, però hi ha un abans i un
després de Victòria dels Àngels. Aquesta va ser una de les seves aportacions cabdals, per no dir res del
seu Wagner líric, del repertori francès (on segurament ha estat la cantant més important) o la seva
excel·lència en el repertori liederístic".

REACCIONS

PASQUAL MARAGALL
D'alguna manera era la representació genuïna del que era una noia de Barcelona, del poble de
Barcelona. Era una persona que sabia controlar l'èxit, cosa que és molt difícil"
JORDI PUJOL
Se la venerava arreu del món, cosa que demostra fins a quin punt va ser una dona de primeríssima
categoria en el seu àmbit"
CATERINA MIERAS
Era una de les grans veus del segle XX, que podia abastar un amplíssim repertori musical. Hem perdut
un actiu molt important de la cultura catalana"
FERRAN MASCARELL
Arribava al cor de la gent. Barcelona la trobarà a faltar per la seva professionalitat i per la seva gran
qualitat humana"
MANUEL AUSENSI
Era una dona meravellosa en tots els aspectes i una cantant sublim"
JOSEP MARIA PRAT
La música està de dol, l'art perd un dels representants més insignes que ha tingut al llarg de la història"
MARIA BAYO
És una figura irremplaçable i una professional inigualable. Totes les generacions posteriors hem intentat
copiar el seu art"
JESÚS LÓPEZ COBOS
Era una cantant impressionant per la seva gran musicalitat i pel fet de posseir un timbre nítid i
mediterrani"

La soprano catalana, en el concert que commemorava els 45 anys del seu
debut al Palau de la Música
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