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La gran Victòria
Qualsevol temps és bo per recordar els fas-

tos i les glòries que ha donat el país. Avui, 
per exemple, escau parlar d’una de les 

veus més impressionants, una de les artistes ca-
talanes més extraordinàries que ha donat mai 
el panorama vocal de Catalunya: Victòria dels 
Àngels, “de los Ángeles” fora de Catalunya. 

Potser no tenia una capacitat de fiato tan 
gran com alguna altra, però la delicadesa amb 
què cantava tots els personatges que va fer va 
ser inigualable. Potser no arribava a fer uns fi-
lats, uns pianissimi i unes coloratures tan im-
pressionants com alguna altra, però tenia una 
capacitat de ficar-se en la psicologia, en l’ànima 
dels seus personatges, com no s’ha tornat a veu-
re. Era fina, delicada, discreta, de riure gentil, 
amorosa de mena, amiga de tothom, fins i tot 
d’aquells que van evitar que cantés al Liceu du-
rant 27 anys. Tant se val: anava pel món i feia 
la millor Madame Butterfly que s’ha sentit mai, 
la millor comtessa de Les noces de Fígaro, de 
Mozart, i les millors Cinco canciones negras, de 
Montsalvatge. O La tarántula, de La temprani-
ca, tant amb orquestra com l’altra gran catala-
na de la música, Alícia de Larrocha. 

De tot això en teniu la prova a YouTube, 
per cap preu. ¿Heu sentit mai com cantava la 
cançoneta de Martini Plaisir d’amour? No-
més la primera síl·laba, i nota, de la cançó, ja 
és un prodigi: la veu s’obre, com qui diu, amb 
la intensitat d’un amor frustrat, però potent, 
desitjós. ¿Heu sentit mai com cantava el Pie 
Jesu del Rèquiem de Fauré? Són uns minuts 
de bellesa indescriptible, i que excusi el lector 
aquests adjectius tan generals, que aquests di-
es es fan servir, al capdavall amb molta raó, 
per a una altra de les grans. 

¿I què me’n dieu dels seus papers de Rossini, 
aquells que altres cantants eren incapaces de 
brodar? Tenien la veu per fer-ho, però no la grà-
cia: la de Déu i la de l’art. Una voce poco fa..., d’El 
barber de Sevilla, mai no ha estat cantat amb 
tanta elegància, amb tant d’enginy, amb tanta 
de xamor i galania. En la cançó espanyola no-
més es podia comparar amb la Berganza; en la 
cançó catalana, Toldrà per exemple, no la va su-
perar ningú.  

No va ser tan sols un instrument. Va ser una 
dona que recordava sempre el goig amb què ha-
via cantat, de joveneta, fregant les escales de la 
Universitat de Barcelona: aquesta ingenuïtat, 
aquesta frescor –perquè les minyones de Bar-
celona sempre havien donat el to del que és ve-
ritablement cantar: no un espectacle, sinó una 
festa dels sentits i de l’esperit–, no la va abando-
nar mai. Callas, Sutherland, Schwarzkopf, Ba-
ker, Nilson, Popp i moltes més han estat grans. 
Però Catalunya haurà d’estar sempre agraïda 
d’haver tingut Victòria entre les seves filles. No 
solament gran entre les grans: gran, exquisida 
i deliciosa per sempre.!
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La veritat no és ni pura 
ni simple

El problema seria 
escriure sense voler 
anar al fons 
“Com amb la resta d’aspectes de la 
narrativa, la clau per escriure bons 
diàlegs és la sinceritat. I si les parau-
les que poses en boca dels personat-
ges et surten amb sinceritat, desco-
briràs que t’exposes a rebre moltes 
crítiques –diu Stephen King a Es-
criure. Memòries d’un ofici (L’Altra 
Editorial, traducció de Martí Sa-
les)–. Hi ha gent que no vol sentir la 
veritat, i tant, però això no és pro-
blema teu. Sí que ho seria pretendre 
escriure sense voler anar al fons”. 

Al cap d’unes línies, King insis-
teix: “Tot el que he explicat sobre els 
diàlegs es pot aplicar a la construc-
ció de personatges. Es tracta, ras i 
curt, de parar atenció al comporta-
ment de la gent que t’envolta i expli-
car la veritat del que has vist”. 

Abans, el mestre ja ens havia do-
nat el següent consell: “Ara ve la 
gran pregunta: de què escriuràs? I la 
resposta, igual de gran: del que et 
vingui de gust. El que sigui... mentre 
sigui de veritat”. 

Resulta curiosa aquesta reitera-
da apel·lació a la veritat provinent 
d’un autor de terror contemporani, 
ciència-ficció i fantasia. Però diria 
que ja ens entenem. Només allò que 
s’escriu des de la veritat respira ve-
ritat, es percep com a tal. Només ai-
xí els lectors s’ho creuen. 
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NO SÉ ON

No ens hem de 
resignar al domini de 
la postveritat  
 
Què és la veritat? Aristòtil ens la 
presentava així: “Dir del que és que 
no és, o del que no és que és, és fals, 
mentre que dir que el que és és i el 
que no és no és és veritat”. Una defi-
nició òbvia –però potser un pèl en-
revessada– que no sempre serveix 
per destriar el gra de la palla, perquè 
la veritat és fàcil d’amagar, distorsi-
onar i manipular. La veritat no és ni 
pura ni simple, costa de verificar, 
però això no vol dir que hi hàgim de 
renunciar ni que ens hàgim de resig-
nar a un món dominat per l’anome-
nada postveritat. Ho conclou el filò-
sof britànic Julian Baggini a l’assaig 
divulgatiu Breve historia de la ver-
dad (Ático de los Libros). 

La gent se segueix indignant tant 
com sempre amb les mentides, i ai-
xò indica que seguim confiant en la 
veritat. Segons Baggini, parlar d’una 
societat ancorada sense remei en la 
postveritat és prematur i erroni: “Ni 
tan sols estaríem parlant de postve-
ritat si no creguéssim que la veritat 
és important”. El filòsof detalla deu 
tipus de veritats (eternes, d’autori-
tat, esotèriques, raonades, empíri-
ques, creatives, relatives, podero-
ses, morals i holísiques) i ens anima 
a protegir el valor comú que atribu-
ïm a la veritat, les virtuts que ens 
ajuden a identificar-la. 

Una certesa és que 
estem vius i que 
deixarem d’existir  
 
Descartes va pronunciar la veritat 
fonamental, el famós “Penso, per 
tant existeixo”. Vet aquí una certe-
sa interior ferma, inqüestionable. 
També és una certesa que tard o 
d’hora deixarem de pensar i, doncs, 
d’existir. Som mortals i en som 
conscients, som capaços d’anticipar 
la pròpia mort. En paraules de Jo-
an-Carles Mèlich, “som finits per-
què som éssers no solament que 
morim, sinó que sabem que hem de 
morir”. La finitud és la noció a par-
tir de la qual Mèlich desplega el seu 
pensament, que passa, per exemple, 
per distingir ètica i moral –“En el 
nazisme hi ha molta moral i no hi ha 
gens d’ètica”– i per defensar una èti-
ca de la mala consciència i de la cul-
pa. No li interessen les religions ni 
filosofies que pretenen tranquil·lit-
zar-nos i netejar-nos la consciència. 

“La meva és una filosofia del foc 
i de les ombres, una filosofia de la in-
certesa”, diu Mèlich a Contra els ab-
soluts (Fragmenta), un llibre que re-
cull converses mantingudes amb 
l’editor Ignasi Moreta. En subratllo 
–entre moltes altres– una idea que 
em ressona endins, que em sembla 
veritat: cap ésser humà ha trobat 
mai el paradís, però sí que n’hi ha 
que han creuat les portes de l’infern. 
I alguns n’han tornat.!
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Si fos veritat que la veritat ha mort, no ens indignaria tant la 
mentida


