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LA VICTÒRIA D'UN ÀNGEL 

• Se'ns en ha anat un geni del cant a qui Catalunya va oblidar i va donar un tracte indigne durant 25
anys

PILAR Rahola
Periodista

L'últim adéu d'un àngel", deia Plácido Domingo en la seva visita a la capella ardent de la soprano
Victòria dels Àngels. Al seu darrere, els grans noms de la música anaven desfilant en el trist ritual del
dol i la mort: "Aquell fred a l'esquena que tan pocs artistes et produeixen", assegurava Ros Marbà amb
admiració; "aquell gran ésser humà", plorava Jaume Aragall; "la seva gran dignitat", afegia Carreras;
"la seva immensa bellesa", postil.lava Jordi Maluquer; "el seu somriure", recordava nostàlgic Xavier
Cester; "el seu refinament, la seva puresa única", deia Joan Matabosch.
Podria continuar amb el llarg repertori d'elogis convençuts, honestos, que aquests dies han configurat
l'in memoriam a una de les grans del cant, considerada per molts tan única i irrepetible com Maria
Callas. La seva biografia tan plena d'èxits professionals com de tristos episodis personals --una vida tan
trencada, en molts aspectes, com la de la mateixa Callas--, va ser com un cercle harmoniós. Va néixer
filla del bidell de la universitat, va ser allà on ella va estimar la música grapejant un vell piano, i va ser a
la Universitat de Barcelona on li van fer el seu últim gran homenatge, atorgant-li l'Honoris Causa.
Dilluns, amb l'acord del Parsifal de Wagner, assistida per la bellesa feridora de Santa Maria del Mar,
envoltada de centenars de persones, va rebre el seu últim aplaudiment. En un costat de l'església, la
gent que la seguia i l'admirava; a l'altre costat, la Barcelona important, tota, sense perdre's l'acte. Que
fossin el cor i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu els que van acompanyar l'entrada del fèretre té tant
d'irònic com d'emotiu, com si Victòria dels Àngels hagués triomfat, una vegada morta, sobre la misèria
i la mesquinesa que va patir en vida. Triomf és també l'homenatge --ja era hora-- que li rendirà el Liceu
en l'obertura d'aquesta temporada.
Aquest article no té la vocació que no pot tenir: no és ni un perfil, ni un homenatge, massa modest
davant de les grans firmes que n'han parlat. Però sí que és un intent de reflexionar sobre la grandesa i
la misèria d'un país, Catalunya, tan ple de vanitat patriòtica com incapaç de mimar, cuidar i mantenir la
seva prò- pia gent gran. Amb Victòria dels Àngels no només se'ns en va un geni de la música, se'ns
en va part de la nostra vergonya col.lectiva, tan provincians davant la genialitat, que no hem sabut mai
com tractar-la. Dels molts articles possibles, aquest és el que menys parlarà d'ella i el que més intentarà
parlar de nosaltres a través seu. Perquè el tracte que Catalunya va donar a Victòria va ser, durant anys,
un tracte indigne. Posem, doncs, paraules als rumors, malgrat que els temps encara són de sordina,
d'un país acostumat a saber-ho tot i a no dir res. Així ens va passar amb el lamentable espectacle de
corrupció estructural en el regnat de Pascual Estivill, amb aquell "tot Barcelona ho sabia" que tant diu
de la maldat intrínseca del silenci.

TAMBÉ en aquest cas, tot Barcelona ho sabia, tot Barcelona sabia que Victòria triomfava a tot el món,
però no podia actuar al Liceu, escenari que, tot i ser el seu primer escenari, la va oblidar, la va ignorar i
la va negar durant 25 anys. Diuen els grans de la música, amb les paraules que es pronuncien fluixet,
que el clan Caballé, que va monopolitzar el Liceu durant anys, va impedir el seu triomf a casa, potser
per por de la seva ombra allargada. Sigui com sigui, el país va permetre el monopoli, va dirigir l'exclusió
sense gaires problemes de consciència i va deglutir el menyspreu a un dels seus escassos catalans
universals. La meva personal indignació no és només cap als clans operístics i els seus monopolis, sinó
sobretot cap a nosaltres mateixos. I no ho és pel cas de Victòria, sinó per la metàfora que representa.
¿És propi de la petitesa l'autoodi? O, pitjor encara, ¿és propi de la petitesa el provincianisme? Perquè,
tenint en compte la quantitat de gent important que hem menyspreat fins al dia de la seva mort, hem de
començar a creure que som saturnians per naturalesa, i que el nostre esport nacional és devorar-nos. El
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cas de Victòria no difereix gaire del de Flotats o el de Lluís Pasqual i gens del llarg llistat de poetes
menyspreats en vida, convertits en "poeta nacional" el dia de la seva mort, i convenientment oblidats
l'endemà. La província ens visita sovint, i habita, sens dubte, a l'interior de la nostra vocació de
mediocritat.
En el fons, d'això es tracta, d'una certa vocació pel sostre baix, de la por de l'horitzó llunyà, de la
incapacitat per assumir, amb normalitat, la grandesa. Som tan petits d'ànima, que generalment només
podem acceptar un poeta nacional, un director de teatre, una soprano alhora. Més d'un produeix mareig
general, nerviosisme patri i una tendència al menyspreu que forma part de l'ADN col.lectiu. L'elogi ens
produeix al.lèrgia. Torno a l'exemple de Victòria. Pot ser que fossin les enveges d'altres divinitats, o les
seves pors interiors, els que van complotar perquè ella no trepitgés la catedral de l'òpera al seu propi
país, tot i gaudir de l'aplaudiment internacional. Però, ¿com ho vam permetre?

AQUESTA TAN gastada societat civil, espina dorsal de la identitat i motiu d'orgull d'anunci electoral, ¿on
va estar durant tots els anys d'absència? ¿Per què va permetre el buit? ¿Per què, coneixent les raons,
els culpables, els motius, va militar en el silenci? ¿Per què, encara avui, ho explica a sota veu? ¿Tant
ens sobren els genis? Quan, a Els Matins de TV-3, comentava amb Josep Cuní aquest tema, i la
centraleta bullia de trucades ratificant la denúncia, vaig tenir la desagradable sensació de la derrota. No
ho sabia tot Barcelona, ho sabia tot Catalunya. Però poc importava. La grandesa ens mareja; estem tan
acomodats en la mediocritat, que hem permès que els mediocres ens expulsin els genis

Martín Tognola
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