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Oriol Margalef
TARRAGONA

Amb una veu original i vellutada, el jove
tenor català Roger Padullés apunta alt en
el món de l’òpera d’àmbit internacional, en
el qual està marcant una clara trajectòria
ascendent, que inclou la distinció com a
millor intèrpret en l’últim concurs inter-
nacional de cant Francesc Viñas. Aquesta
trajectòria ha fet tornar l’esperança de la
creació d’una nova elit catalana en el bel
canto. Tot i els elogis, tot i les ofertes que
està rebent, Padullés toca de peus a terra.
L’èxit és una combinació d’esforç i senti-
ment. Cal donar el do de pit sempre.

Què representa haver estat escollit millor
intèrpret català i espanyol al Francesc
Viñas, a més de segon premi en veu mas-
culina? [El primer lloc va quedar desert,
un fet habitual els últims anys.]
Doncs una gran satisfacció per a mi, per
a la gent que m’estima i sap el que m’ha
costat assolir-ho, i també m’ha proporci-
onat noves oportunitats. Durant uns
dies Barcelona va ser la capital mundial
de l’òpera. 400 concursants de 49 països
diferents, i jo allà, sense poder-m’ho
creure, fent encaixades amb reconeguts
directors de teatre i programadors. No
l’enganyaré. He notat que al meu voltant
es movien coses. Però he de seguir treba-
llant per millorar.

La crítica diu que té condicions per omplir
un buit generacional després de grans
veus catalanes. Vostè volia ser periodista.
Com ha arribat fins aquí?
Vaig treballar a la ràdio i m’agrada molt
el periodisme, però quan era petit també
vaig pertànyer al cor de Montserrat. Allà
vaig aprendre lliçons de vida, i no només
a llegir una partitura a simple vista, que
després em va servir molt. De més gran

vaig estudiar flauta. Però de sempre el
que més m’ha agradat és cantar. Mentre
estudiava la carrera a Barcelona vaig fer
classes privades i els primers concerts.
La reacció del públic em va empènyer a
dedicar-m’hi. Llavors vaig marxar a es-
tudiar a Alemanya, set anys, fins ara.

Què ha après, durant la seva estada a
Alemanya?
Volia aprendre lied, un gènere de cançó
per a veu i piano que a Catalunya van cul-
tivar Mompou i Toldrà, i que a Alemanya
van popularitzar Schubert, Schuman,
Mozart i Beethoven. Vaig aprendre la
llengua i tècniques específiques. Llavors
no, però ara això ja es pot estudiar aquí,
a l’Escola Superior de Música de Catalu-
nya. Espero que sigui un revulsiu a casa
nostra. Anem molt endarrerits respecte
als països centreeuropeus.

Doni’ns un exemple.
La programació del Liceu pot competir
amb qualsevol gran teatre del món. Però
també fan falta reclams de qualitat en
ciutats més petites. Cal canviar les coses
des de baix, que programadors de tots ni-
vells apostin per la imaginació i la quali-
tat, amb compromís i respecte pel públic.

Existeix la fórmula de l’èxit?
No existeix. I cal tenir clar que un mai
acaba d’aprendre. Els anys donen expe-
riència i seguretat. Però jo espero
posar-me sempre nerviós abans de sor-
tir a escena. El dia que no m’hi posi,
serà millor plegar. Com diu Plácido Do-
mingo, sempre s’ha de cantar com si fos
l’últim concert. També m’he adonat que
el que et fa arribar al públic és la capaci-
tat per comunicar, i això no ho pots fer
si no interpretes. Es pot ser molt bo tèc-
nicament, però no estar dotat per arri-
bar al cor de la gent. ■

Paco Ibáñez + Feliu Ventura
Palau de la Música. X Festival del
Mil·lenni.
Dijous, 22 de gener. Barcelona.

D’un sol cop, sec,
eixut i punyent,
Paco Ibáñez va

deixar com un drap brut
l’ordre establert. El record
de la recent massacre de
Gaza, les advertències al
“nou emperador” Obama,
les al·lusions a Bush i a
Guantánamo i la condemna
a un feixisme arraulit i tena-
llador van servir de saluta-
ció a un auditori que una
estona abans ja havia ovaci-
onat el cantautor Feliu Ven-
tura quan va dedicar el seu
curt recital als infants pales-
tins. El de Xàtiva va oferir un
tast del seu cançoner i en-
cara que molts van semblar
quedar-se amb ganes de
més, els organitzadors ja en
tenien prou per acollir-se a
la subvenció per punts pel
fet de programar en català.

Ibáñez va obrir foc amb
Coplas por la muerte de su
padre de Jorge Manrique,
un versos que mereixen ser
en el cim de la poesia uni-
versal per la síntesi de vida i
de veritat que contenen.
Nodrit pels poetes que són
bomba del seu batec i pos-
seïdor d’un talent natural
per trobar la nota i el to, Ibá-
ñez va treure a passejar
García Teixeiro i Antonio
Machado, Lorca i Cernuda,
Alberti i Bécquer, Neruda i
Aragón. A José Agustín Goy-
tisolo li va reservar la pre-
sentació i la cloenda (Pala-
bras para Julia). En l’apartat
destinat a les seves vivènci-
es va cantar en gallec, eus-
kera, italià i francès, i va dei-
xar per al final Com s’obren
les poncelles d’Apel·les Mes-
tres en un català profund. A
la seva veu, que lluny de de-
fallir el temps ha engrandit,
cal sumar-hi les aportacions
instrumentals de l’entranya-
ble César Stroscio (bando-
neó), l’il·lusionat Mario Mas
(guitarra), l’evocatiu Roc Al-
bero (trompeta), el trot de
Chícaro (cajón) i la màgia de
Pep Pascual (percussions),
que junt amb la catifa ver-
mella que Frederic Amat li
posa als peus aconseguei-
xen vèncer i convèncer, i so-
bretot emocionar.
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Vèncer i
convèncer

La condemna d’un
feixisme arraulit
i tenallador va
servir de salutació

LucBessonprodueix
latercerapartde
‘Transporter’,dirigida
perOlivierMegatron

Bernat Salvà
BARCELONA

Productor i director de refe-
rència del cinema francès
més comercial, Luc Besson
(El gran blau, El cinquè ele-
ment) va escriure i produir
el 2002 Transporter i va
llançar Jason Statham com
unnouheroid’acció inspirat
enBruceWillis i,enconcret,
enLajungladecristall.L’in-
vent ha funcionat prou bé
com per arribar a la tercera
part, que es va estrenar ahir
a les nostres pantalles. Per
donar un aire nou a la sèrie,
Besson ha posat el film en
mans d’un dels seus prote-
gits, Olivier Megaton. “Quan
Besson va dirigirElprofessi-
onal, vaig col·laborar amb
ell, idesde llavorshemman-
tingut la relació –explica el
director en conversa telefò-
nica–. De fet m’anomena
l’artista, perquè diu que tinc
una concepció, una manera
moltpersonaldefercinema.
El fet d’haver fet grafits du-
rant molts anys m’ha per-
mès conèixer moltes cultu-
res i paisatges diferents;
m’ha aportat una mirada di-
ferent del món”.

Transporter 3 relata el
trepidant viatge de Frank
Martin (Jason Statham),

que és obligat a portar en
cotxe, des de Marsella fins a
Odessa (Ucraïna), una bella
noia que ha estat segresta-
da. L’acció a la carretera i
les arts marcials predomi-
nen en un film de muntatge
accelerat i trepidant.

“Admiro els cineastes
més personals com David
Lynch, James Gray... –re-
flexiona Olivier Megaton–,
però per fer Transporter 3
m’he basat en el cinema
d’acció recent: La jungla de
cristall 4, James Bond,
Bourne... i molt em particu-
lar el cinema coreà. M’inte-
ressava fer uns personat-
ges molt realistes. Tot això
m’ha ajudat a ser més efi-
caç, a trobar el to que volia
per a la pel·lícula”. ■

Mercaderies
perillosesa
totavelocitat

Jason Statham té enemics
de totes les talles ■ DEAPLANETA

Entrevista: Roger Padullés Tenor i millor
intèrpret del concurs Francesc Viñas

Roger Padullés reobre l’esperança d’una nova elit operística catalana ■ TJERK VAN DER MEULEN

“Lareacció
delpúblicemva
empènyeralcant”


