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EN LA MORT D'UNA CANTANT IRREPETIBLE

EL COMENTARI

Victòria amb els àngels

Xavier Cester

El somriure. Aquest és el record que primer em ve al cap al pensar en Victòria dels Àngels. El somriure
al rostre, un rostre emocionat en vetllades entranyables com la que commemorava el cinquanta
aniversari del seu debut al Palau de la Música. Però sobretot el somriure a la veu. De veus vellutades i
dolces n'hi ha hagut i n'hi ha unes quantes. De veus capaces d'il·luminar una frase, una nota, amb tot
l'escalf d'un sol benefactor, ben poques. Victòria era immensa en el cant elegíac de personatges
francesos com la Marguerite de Faust o la sempre enigmàtica Mélisande, en la punyent melangia de les
grans heroïnes puccinianes -a qui no se li posa la pell de gallina quan Mimì canta que el primer sol és
seu? Qui no cau en llàgrimes quan Cio-Cio San s'acomiada del seu fill? Qui no s'estremeix quan
Angelica recorda el seu infant mort?-, en l'evocació dels bells moments del passat de la comtessa de Le
nozze di Figaro, així com en el lirisme eteri de la sacrificial Elisabeth wagneriana. Però quan, al final d'un
recital on la seva versatilitat (del lied a la mélodie passant pel repertori català i espanyol) lluïa al màxim,
oferia peces com la irresistible Clavelitos, el somriure que emanava d'aquella veu, fins i tot en la darrera
etapa amb les forces lògicament mermades, omplia tot l'auditori. I llavors tots érem una mica més
feliços.
És un tòpic ben cert, ens queda la seva extraordinària discografia, però no està de més lamentar les
moltes injustícies que al llarg de la seva vida va haver de patir Victòria dels Àngels. No només a casa
nostra, també a fora. Lligada contractualment a una casa discogràfica que comptava amb pesos
pesants com Maria Callas i Elisabeth Schwarzkopf al seu planter, la soprano no va poder enregistrar
mai cap paper d'òpera alemanya ni de Mozart, copats en la seva gran part per la senyora de Walter
Legge. Per sort, els micròfons no oficials ens permeten gaudir del seu històric debut a Bayreuth o del
seu Mozart en un dels seus grans feus, el Metropolitan. I si Victòria, amb intel·ligent prudència, va dir no
a moltes ofertes temptadores per incorporar papers més dramàtics del que els seus mitjans permetien,
va esperar debades que algú la convidés a cantar la Mariscala de Der Rosenkavalier, on hauria estat
definitiva. No és, tanmateix, el moment dels retrets, sinó el de l'agraïment a una persona única que ara
està on li correspon, amb els àngels.

Una persona que canta

Jordi Maluquer

Qui no ha sentit Victòria dels Àngels en els seus començaments no pot dir que ha copsat tota la
dimensió de la cantant. La seva aparició va ser fulgurant. La bellesa d'expressió que tot intèrpret-veritat
té, en ella es transformava en beutat il·luminada. La veu era plena, justa, sense ser mai estrident, els
aguts eren de somni, els greus plens i equilibrats. L'esperit de les obres semblava renéixer de la seva
gola. Cap vulgaritat, el bon gust ho impregnava tot. La majoria de versions gravades són de fa pocs
anys i les televisions ens passaran imatges de la gran intèrpret però, ai!, sovint fora de la seva plenitud
vocal. Cosa que passa una mica amb les gravacions. Moltes tenen la pàtina del temps i en el pas del
disc de pedra, o de l'LP, al CD, sempre, com a les bugades, s'hi perd un llençol.
Per a mi una de les lliçons de la Victòria ha estat sempre el seu esperit de superació sense perdre mai
la consciència de la pròpia dignitat. Els malentesos amb el Liceu que li van fer perdre l'assiduïtat amb el
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seu públic quan estava en plenitud; la separació amb el marit i la sotragada econòmica que la va
afectar; els problemes dels fills -un amb la síndrome de Down-; la postergació en les edicions musicals
en benefici de la seva competidora en repertori; els problemes sorgits en la concessió de la Medalla
d'Or de la Generalitat o l'oblit en la programació de l'Expo 92; uns nous problemes amb un representant;
els danys a la veu en el trànsit físic que comporta l'edat i l'esforç per adaptar-se tècnicament a les noves
condicions; les pesades gires obligades per refer l'economia en una edat on el que es desitja són
concerts espaiats i confortables. Tot això ho deixava de banda quan sortia a escena i ens feia delir amb
matisos interpretatius que només ella sabia d'on els pouava.
Hi ha versions de referència que mai ningú no esborrarà. Ni Falla ni Montsalvatge no es poden cantar
millor. La seva Rosina, la seva Mimì, la seva Manon, la seva Melisande, ens quedaran com a
personatges corporis, existents, amb la seva cara i la seva veu. De Purcell a Richard Strauss, passant
per Granados, Toldrà, Rodrigo i Mompou en un moment en què el més fàcil era oblidar els de casa, va
ser el seu primer recital al Palau l'any 1944 i ja va marcar el seu talent artístic. Frederica von Stade em
confessava en fer la seva excel·lent gravació dels Chants d'Auvergne de Canteloube, que s'havia
inspirat en la versió de la Victòria. Com ho han hagut de fer totes les que després han cantat
Montsalvatge, Rodrigo i tants d'altres.
"No sóc una soprano amb plomes, sóc una persona que canta", s'autodefinia en la seva preocupació de
normalitat i la seva recomanació sempiterna de fer-ho tot amb la major naturalitat possible. I així, sense
dramatisme, malgrat que la notícia de la seva mort ens ha fet espurnejar els ulls, seguirem gaudint del
seu record i de la seva veu i podrem seguir el diàleg que sempre es produeix entre l'intèrpret i l'oïent,
ara, només en la intimitat del disc.

Victòria dels Àngels i Mozart: un dels seus grans papers, Donna Anna a
“Don Giovani”
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