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El tenor Rolando Villazón
(Mèxic, 1972), una de les
grans figures líriques ac-
tuals, va viatjar a Barcelo-
na dimarts passat per sig-
nar exemplars de la novel-
la Malabares (Espasa) i
presentar el seu disc Giu-
seppe Verdi, A musical
journey (Deursche Gram-
mophon), amb àries de
Verdi que configuren el re-
pertori de la seva gira eu-
ropea que el portarà de
nou a Barcelona, el 27 de
juny al Palau de la Música.
Abans tornarà a Catalu-
nya per interpretar al Li-
ceu (27 i 30 de maig, i 2 i 5
de juny) l’òpera L’elisir
d’amore, de Donizetti.

A la botiga del Liceu va
signar dimarts exemplars
del seu llibre, però va ser a
la llibreria La Central on
va viure la seva primera
anècdota de Sant Jordi,

quan una seguidora seva
es va sorprendre de tro-
bar-lo entre escriptors. Es
va confessar gran admira-
dora, però mirant de reüll
el llibre li va dir: “No sabia
que fes llibres.” Va girar
cua i se’n va anar. “Sé que
de moment qui s’apropa a
mi perquè he escrit un lli-
bre ho fa perquè em co-

neix com a cantant, però
jo crec en mi com a escrip-
tor –explica–, tot i que una
cosa és cantar sota la dut-
xa i una altra dedicar-t’hi
professionalment; una co-
sa és escriure i, una altra,
publicar un llibre. Hauria
pogut fer una obra sobre
superació personal o expli-
car la meva vida, però el
que volia fer és una novel-
la per poder narrar una
història.”

A més de tenor, director
d’escena, escriptor i cari-
caturista, també fa de pa-
llasso amb Narices Rojas,
una organització dedicada
a fer animació als nens
hospitalitzats. Diu que li
agraden els nous reptes,
però sempre si hi pot apor-
tar alguna cosa. “Això no
sempre s’entén. Quan era
líric em vaig posar a fer
barroc perquè creia que
podia dir alguna cosa per-
sonal en aquest àmbit.”

Pel que fa a Verdi, mo-

tiu del seu darrer disc, el
considera un autor total-
ment contemporani. “Ver-
di volia connectar amb el
públic, explicar històries
mitjançant la música. No
composava per impressio-
nar els crítics.” El disc, a
més de les àries més famo-
ses mostra també un Ver-
di menys conegut.

Nou estil
Rolando Villazón pertany
a una generació d’intèr-
prets que ha canviat les
formes, l’estètica i els ri-

tuals de la lírica. “Els Tres
Tenors van marcar una
època en què ens vam
apropar més al públic. Jo,
que sóc de la generació que
els segueix, sento que can-
to per al públic. No em cal
sortir portant un frac a es-
cena. I em surt saludar a la
meva manera i no fent ser-
vir els rígids moviments
que ens ensenyaven de jo-
ves. Vull estar amb el pú-
blic perquè l’òpera no és
un art de museu.”

La pròxima actuació a
Catalunya serà al Liceu.

“Barcelona és molt impor-
tant per a mi. Aquí hi tinc
un grup important de se-
guidors que s’anomenen
villazonistes. Hi he actuat
força. Ja he vingut abans
amb L’Elisir d’amore que
ara tornaré a fer.”

Sobre el rumor que no
cantaria al Liceu pel seu
caixet, diu: “Sé que es diu
això. Jo no ho he sentit, pe-
rò si fos el cas, tinc una re-
lació extraordinària amb
l’administració del Liceu i
ben segur que no hi hauria
cap problema.” ■

“L’òpera no
és un art de
museu”
Jaume Vidal
BARCELONA

El tenor Rolando Villazón presenta un
disc amb àries de Verdi que cantarà al
Palau de la Música aquest estiu

El tenor Rolando Villazón, ahir a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

El cantant
mexicà tornarà
al Liceu amb
‘L’elisir
d’amore’, de
Donizetti

L’últim disc del grup Ma-
nel, Atletes, baixin de l’es-
cenari (Warner/Discme-
di), s’ha situat en el núme-
ro 1 a la llista oficial de ven-
des de Promusicae, amb
més de 10.000 còpies ve-
nudes, segons ha informat

el grup en un comunicat.
En una entrevista a
aquest diari, els Manel ex-
plicaven fa deu dies que no
se sentien particularment
nerviosos pel llançament
del seu tercer disc. “Més
que pressió, tens més o
menys la certesa o la intuï-
ció que hi haurà gent amb
curiositat per escoltar-te”,

deia Roger Padilla. Gui-
llem Gisbert ho compara-
va amb la sortida del segon
disc: “Era evident que hi
havia un cert públic del
primer que estaria allà dis-
posat a escoltar-lo. Del se-
gon al tercer la situació és
exactament la mateixa.”

I tenia raó. Fins i tot les
xifres s’han repetit: el ter-

cer treball del grup iguala
les xifres de la primera set-
mana de l’anterior disc, 10
milles per veure una bona
armadura (2011), mal-
grat la significativa caigu-
da del mercat discogràfic
aquests dos últims anys.

Manel esdevé així la pri-
mera banda de pop de la
història a escalar al capda-
munt de les llistes estatals
cantant en català i a situar
dos àlbums en el número 1
de manera consecutiva.
La gira de presentació
d’Atletes, baixin de l’esce-
nari començarà el 23 de
maig al festival Primavera
Sound. ■

Bernat Salvà
BARCELONA

El nou disc de Manel,
número 1 a tot l’Estat

Els components de Manel: d’esquerra a dreta, Arnau Vallvé,
Martí Maymó, Roger Padilla i Guillem Gisbert ■ ORIOL DURAN


