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La catalana Glòria Lasso (Rosa
Maria Coscolin Figueras) va néixer
el 1922 a Vilafranca del Penedès.
Des de petita tenia una veu molt
melodiosa i sempre li demanaven
de cantar nadales... era particular-
ment agradable i a més a més
tenia un somriure irresistible. Un
bon dia, quan ja havia complert
els 18 anys, Rosa Maria va gua-
nyar un concurs a la ràdio i per a
ella tot va començar aquell dia.
Poc temps després va iniciar una
carrera per les sales de festes de
Barcelona, acompanyada per qui
seria el seu primer marit, el guita-
rista Guillermo Lasso, de qui en va
guardar el nom tota la seva vida.
El 1950, Glòria Lasso es va traslla-
dar  a Madrid, on cantava en clubs
nocturns i on va conèixer un per-
sonatge important del món de la
radiodifusió, Jean Trémoulet. Se-
guidament, les seves cançons co-
mençaren a ser emeses per les rà-
dios espanyoles, com ara Ràdio
Miramar de Barcelona; la Atlantic,
a Sant Sebastià; Intercontinental,
a Madrid, i a l’estranger, sobretot
a Ràdio Andorra, l’emissora que
pertanyia a Trémoulet, considerat el canal més important de
la postguerra que emetia en castellà i en francès per tot el

món, en ones curtes, llargues i mitjanes. De fet, va ser la ràdio
del Principat que va llançar Glòria Lasso a la fama, com tam-
bé Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Line Renaud, Edith Piaf,
Jacques Brel i més tard Dalida, Barbara (guanyadora del con-
curs Les Prodiges de Byrrh) i tot un seguit de cantants. Eren
milers les dedicatòries enviades per totes les famílies espa-
nyoles i franceses que demanaven les cançons populars del
moment amb missatges d’afecte i, evidentment, es radiava
els discs de Glòria Lasso durant el Programme à la Carte, de
les 12 hores, cada dia de la setmana, i també pels Concerts del
radiooient, programes de les 14 hores i a partir de les 22
hores fins a les 24 hores –a vegades, durant els dies especials,
com Sant Josep i altres festes fins a les 3 o 4 de la nit, amb les
veus famoses de les locutores Carmen del Monte, Lydia Meri-
no i Maria Pura Pibernat; durant aquests programes es radia-
ven, igualment, les cançons d’Antonio Molina, Juanito Valde-
rrama, Conchita Piquer, Juanita Reina, Antonio Machín

etcètera. Però, Glòria Lasso sem-
pre va ser una de les vedets prefe-
rides de l’estació del Pirineu.Tenia
la Publi-ondes, Agència publicità-
ria de Ràdio Andorra, Boulevard
Haussmann, a París, amb molt
bona protecció i un gran mànager
que vigilava pels seus interessos...
i, naturalment, molt talent com a
cantant. Seguidament, es va tras-
lladar a França, concretament a
París, on va actuar molt sovint als
millors llocs com a primera vedet
en music-halls com ara l’Olympia,
Bataclan o el Casino de París. A la
capital gal·lesa va tenir l’ajuda
d’una amiga molt fidel, la gran
Josephine Baker, artista criolla em-
blemàtica dels espectacles sump-
tuosos de Les Folies Bergères.

Glòria Lasso era sumament
elegant, tant a l’escenari com en
la vida privada, tenia un públic
entusiasta que va saber guardar
amb simpatia tota la vida. A Fran-
ça s’hi va quedar uns deu anys.
Més tard, es va retirar a Mèxic i el 4
de desembre va morir, a Cuerna-
vaca, als 83 anys. Va ser inhumada
a la catedral d’aquesta ciutat, em

va dir Maria José Lasso, una de les seves tres filles. Et recorda-
rem sempre.
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L’enorme èxit d’“Étranger au paradis”
el 1956, va fer de Glòria Lasso una
vedet i la primera de la història del

Music-Hall a vendre un milió de discs

Ràdio Andorra va llançar 
a la fama la catalana Glòria
Lasso als anys cinquanta


