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LA INTOLERÀNCIA I L’ART. Són les dues grans
temàtiques d’aquesta obra de Wagner. Imatge
d’un dels assajos, amb el sallentí Roger Padullés
(tercer per la dreta) Sebastian Weigle (dreta) i els
intèrprets Bo Skovhus (primer per l’esquerra), Robert
Dean Smith, Albert Dohmen i Véronique Gens. El
compositor Richard Wagner, el 1868
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El tenor sallentí Roger Padullés
interpreta el paper de Balthasar
Zorn a l’òpera Die Meistersinger
von Nürnberg (Els mestres canta-
ires de Nuremberg), de Richard
Wagner, que s’estrena avui, di-
marts, al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. Aquesta producció de
cinc hores i mitja que dirigeixen
Claus Guth en l’apartat escènic i
Sebastian Weigle en el musical
tindrà set funcions fins al proper 
d’abril i serà la segona presència de
Padullés en una òpera del Liceu
aquesta temporada després d’ha-
ver pres part en la representació de
Le nozze di Figaro, de Mozart, que

van dirigir Lluís Pasqual i Antoni
Ros Marbà el mes de novembre
passat.

La intolerància respecte dels
que són diferents i el paper de l’art
en la societat són les dues grans te-
màtiques d’aquesta obra de Wag-
ner que feia vint anys que no es re-
presentava al Liceu. L’argument
gira al voltant de la decisió del jove
i noble Walther von Stolzing de
conquerir el triomf en el concurs
de mestres cantaires que patroci-
na l’argenter Pogner, l’home més
ric de la ciutat bavaresa de Nu-
remberg, per la revetlla de Sant
Joan. Stolzing està enamorat d’E-

va, filla de Pogner, la mà de la
qual és la recompensa per al ven-
cedor del certamen, sempre tenint
la seva aprovació.

Els barítons Albert Dohmen i Bo
Skovhus, el tenor Robert Dean
Smith i la soprano Véronique Gens
són els principals protagonistes del
muntatge i ahir van ser al Liceu per
parlar d’un espectacle que «he
volgut apropar a la música de
cambra»,  tal com va explicar el di-
rector musical de l’òpera, Sebastian
Weigle, fent especial esment de la
lleugeresa que permet l’òpera es-
trenada per primer cop el  de
juny del  a Munic. Una vo-
luntat, en certa manera, contra-
posada a les enormes dimensions
de la creació wagneriana, ja que Els
mestres cantaires de Nuremberg
és un drama musical en tres actes
que, comptant els descansos, s’en-
fila fins a les sis hores i interpreten
disset solistes i dos cors.

El director artístic del Liceu,
Joan Matabosch, va explicar ahir
que «Claus Guth és un director po-
lèmic, té partidaris i detractors

acèrrims, però és, sense cap mena
de dubte, un dels grans noms de
l’escena europea», i va afegir,  so-
bre l’escenografia que aplaudiran
o xiularan els espectadors de les set
representacions, que «aquesta
òpera s’acostuma a posar en es-
cena amb criteris costumistes,
però la proposta de Guth és molt
diferent. I extremadament perti-
nent, trobo jo».

Padullés, un dels mestres can-
taires de la producció, viu una
magnífica temporada per a la seva
projecció artística després de pren-
dre part a Lucrezia Borgia el curs
-, i de ser Don Curzio a
l’esmentada òpera Les noces de Fí-
garo.  El tenor de Sallent va obte-
nir fa unes setmanes el segon pre-
mi en el Concurs Internacional
Francesc Viñas de Cant, i també els
premis al millor cantant català i es-
panyol atorgats per Plácido Do-
mingo. Una excel·lent recompen-
sa al seu talent, que va comportar,
a més, un plus de notorietat per la
seva presència en diferents mitjans
de comunicació.
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Roger Padullés repeteix al Liceu
El tenor sallentí torna a la catedral de la lírica catalana per segona vegada aquesta temporada, ara amb Wagner�

Padullés va prendre part a
Le nozze di Figaro, de Mozart,
amb direcció de Lluís Pasqual
i Antoni Ros Marbà

Matabosch: «Guth és un
director polèmic i la seva
proposta és molt diferent.
I pertinent, trobo jo» 
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VINT ANYS D’«ELS MESTRES CANTAIRES DE NUREMBERG» Avui, després de dues dècades, el Liceu tornarà a veure en escena una
òpera estrenada per primer cop el 21 de juny del 1868 a Munic.  Dirigeixen el muntatge Claus Guth en l’apartat escènic i Sebastian Weigle en el
musical, i la intenció és apropar l’espectacle «a la música de cambra». L’òpera  de Richard Wagner (1813-1883) es podrà veure fins al 18 d’abril
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Regió7 Dimarts,  de març del 
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L’ESPECTACLE 

�Gran Teatre del Liceu de Barcelona
� DIES:  17 i 23 de març i 3, 8, 14 i 18
d’abril, a les 7 de la tarda; dia 29 de
març, a les 5 de la tarda. � ADREÇA: La
Rambla, 51-55 � TELÉFON: 93 485 99 00.
Web: www.liceubarcelona.cat. Preus:
entre 186.50 euros i 9 euros (Servicaixa,
Pàgina web i a les taquilles)

ELS MESTRES CANTAIRES
DE NUREMBERG

Nascut a Sallent,
Roger Padullés va

encetar la seva formació
musical a l’Escolania de
Montserrat.

Posteriorment va estudiar a
Barcelona i Freiburg (Alemanya) i,
curiosament, es va llicenciar en
periodisme a la Universitat Ramon
Llull, de Barcelona. En el seu
currículum operístic, i al marge dels
muntatges del Liceu, Padullés ha
cantat diferents papers a Orfeu i
Eurídice, al Teatro Real de Madrid, a
Carmen, a Atenes, i a Turandot, al
Palau de les Arts de València. El seu
coneixement de l’obra de Mozart es
va palesar en la participació en
sengles concerts al Foyer del Liceu
que van tenir lloc durant les
temporades 2005-06 i 06-07, i que
van significar el seu debut a la
catedral de la lírica catalana.
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