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El tenor mexicà torna al Liceu amb ‘L’elisir d’amore’, presentarà 
el 27 de juny un disc amb àries de Verdi al Palau i debuta com a 
novel·lista. El seu polifacètic art  li permet abastar molts camps.

PER CÉSAR LÓPEZ ROSELL

Rolando Villazón

E
xtravertit, pròxim, 
hiperactiu, seduc-
tor. Rolando Villa-
zón (Mèxic DF, 1972) 
viatja sempre amb 
les piles carregades. 
Ho va demostrar fa 

més de tres anys quan, després de vi-
sitar 15 metges, en va aparèixer un 
que va encertar el diagnòstic precís 
i el va operar amb èxit d’un quist in-
tern en una corda vocal que li havia 
posat en perill la carrera. Va afron-
tar un període de rehabilitació d’un 
any –«com si fos un futbolista que es 
prepara per reaparèixer»– i va deci-
dir furgar en la seva camaleònica 
personalitat per treure l’escriptor 
que portava dins. 
 El resultat d’aquell procés de re-
flexió està a la vista: acaba de publi-
car Malabares (Espasa), la primera 
novel·la d’una trilogia i, al mateix 
temps, ha aprofundit en Verdi en un 
disc (Deutsche Grammophon) que 
recull una selecció d’àries i cançons 
que reflecteixen «el volcà d’emocions 
essencials» de l’ésser humà. Tot això 
sense deixar de banda els compromi-
sos artístics, entre ells el seu retorn de-
mà al Liceu amb L’elisir d’amore, òpera 
amb què va debutar al teatre.
 

Barcelona a la novel·la

Torna amb el seu aclamat Nemo-
rino: «Sempre trobo coses dife -
rents al recrear-lo. Després de vuit 
anys d’experiències amb ell es nota-
rà que el seu intèrpret és menys jo-
ve i més experimentat». La renova-
da aposta l’il·lusiona especialment 
perquè Barcelona emergeix en la se-
va novel·la com una de les ciutats, 
amb París, Berlín i Mèxic DF, que 
més l’inspiren.
 El to mediàtic del seu polifacè-
tic personatge ajuda que el seu ves-
sant creatiu tingui moltes sortides. 
És, a més de director d’escena, un po-
pular conductor de documentals a 
la TV alemanya i anglesa. «Ara ma-
teix em sento com un comunicador 
d’emocions», diu per definir un per-
fil que resumeix tant el seu brillant 
histrionisme com la seva faceta de 
novel·lista. La idea de Malabares va sor-
gir d’un desig de comunicació. «He 
intentat que surti el caos de la meva 
ànima per projectar-lo cap a l’interior 
de la dels lectors. El mateix em passa 
amb el cant, però en aquest cas sóc 

Ho toca tot

només instrument. Escriure és donar 
forma i ordre a les veus que parlen, 
criden, canten i ploren en els meus 
mons íntims».
 I en aquest univers apareixen els 
pallassos. Macolieta relata les pe-
ripècies del clown Balancín i la se-
va estimada Verlaine. Ells centren 
l’obra amb altres personatges com 
Sandrine i Don Eusebio, inspirat 
en el psicoanalista de Villazón. El 
cantant, que als 18 anys treballa-
va amb l’Associació Roten Nasen, 
lamenta que avui el còmic de circ 
tingui una connotació pejorativa. 
«Jo porto sempre amb mi un pallas-
so de guàrdia perquè m’ajudi. El pa-
llasso triomfa sempre. A través dels 

però ella no m’oferia més que amis-
tat. Després vaig conèixer l’amor de 
la meva vida, la meva dona, Lucía, 
amb qui fa 25 anys que estic».
 Quan juga amb els seus fills in-
tenta que es manifesti l’adult que 
és però sempre acaba apareixent «el 
xaval entremaliat» que va ser. Afir-
ma que la vida és una col·lecció de 
reptes, però que a vegades el més di-
fícil «és contestar una pregunta exis-
tencial dels teus fills, la resposta de 
la qual li marcarà el futur». Té un 
secret per conviure amb la pressió 
d’una estrella del cant: «L’important 
és seguir la pròpia inspiració. S’han 
d’escoltar poques veus fora de la del 
teu cor». I, és clar, parla de Verdi: 

«Porto sempre 
un pallasso  
de guàrdia  
dins perquè 
m’ajudi en 
els moments 
difícils», afirma

seus absurds obre portes que ens  
ensenyen camins inesperats».
 Diu que la seva novel·la no és au-
tobiogràfica, però admet que hi ha 
punts de trobada entre els personat-
ges i les seves experiències vitals, 
com la truncada vocació religiosa 
de Macolieta –el cantant va ser se-
minarista– o la lesió d’esquena de 
Balancín, que el deixa fora dels es-
cenaris: «Aquesta obra és com una 
mitologia personal. Està plena de 
símbols que m’han marcat». L’amor 
està molt present en el relat: «A la 
novel·la apareix l’impossible i el rea-
litzat. Quan jo tenia 12 anys em vaig 
enamorar d’una nena que era un any 
més gran que jo. Li escrivia cartes, 

 
El cantant mexicà 
saluda a la porta 
d’un hotel de 
Barcelona.
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«Ell va ser fidel a la seva manera 
de veure l’art. La seva música no-
més volia commoure el públic. La 
seva fusió de verisme i bel canto és 
perfecta i projecta el món interior 
dels personatges. Per això segueix 
tocant-nos com cap altre».

La paraula ‘tolerància’

Però Rolando no està lluny de 
l’actualitat i també se sent indig-
nat: «M’indigna el rebuig humà que 
un grup té per un altre. M’indignen 
els murs que posem als altres. No 
m’agrada la paraula tolerància per-
què em sona a no reconèixer l’altre 
com a igual. Prefereixo la paraula 
abraçada». Rebutja les tisorades: 
«Trio la plastilina, que em convida 
a construir». Li agrada que el papa 
Francesc «invités dues dones a la 
cerimònia del rentat de peus per 
a horror dels conservadors» i de-
fensa que, en una societat laica, 
«l’Església obri les portes a tothom 
com va proposar Jesús».
 Per resoldre la crisi europea 
afirma que el més urgent és «res-
tablir la confiança que, amb raó, 
s’ha perdut en la classe política». 
Falta, diu, un líder que tingui ca-
risma i profund coneixement 
dels nostres temps. «Algú que, 
amb la lògica del pallasso, sàpiga 
veure-hi més enllà i sigui capaç de 
transformar unes regles de joc que 
no funcionen». No tem pel futur 
que tingui l’òpera: «Caldrà reduir 
costos, però l’art és la nostra àni-
ma. No morirà mai i si ho fes el que 
quedaria ja no seria la nostra civili-
tzació sinó una altra cosa». Parau-
la de filòsof. H

JOAN CORTADELLAS

El film reuneix 
els protagonistes 
reals i de ficció 
d’un cas 
que va sacsejar les 
essències del país

R
obert Redford 
ha reprès un 
dels grans ta-
lismans de la 
seva carrera, 
el cas Waterga-
te, i fa unes set-

manes va estrenar el seu ja anun-
ciat i esperat documental All the 
president’s men revisited (Tots els ho-
mes del president revisat). Al film, 
l’actor reexamina les claus de 
l’escàndol que va acabar el 1974 
amb la dimissió de Richard Nixon 
com a president dels Estats Units, 
la primera i l’última que en to-
ta la història del país ha hagut 
d’afrontar un inquilí de la Casa 
Blanca.
 Gairebé 40 anys separen 
aquest documental del paper que 
el mateix Redford va interpretar 
el 1976 en l’oscaritzada pel·lícula 
Tots els homes del president. En 
aquesta pel·lícula va donar vida 
a Bob Woodward, un dels repor-
ters del diari The Washington Post 
que van investigar una història 
que va començar el 17 de juny de 
1972 amb la detenció dels cinc as-
saltants de la seu del Partit Demò-
crata i va acabar destapant una 
xarxa d’espionatge i sabotatge or-
ganitzada i finançada des de la Ca-
sa Blanca i el comitè per a la re-
elecció de Nixon.
 El documental va ser estre-
nat el diumenge 21 d’abril a Dis-
covery Channel, i amb ell, al seu 
torn, Redford ha estrenat la seva 
última aventura, la companyia 
Sundance Productions, dedica-
da a fabricar continguts especial-
ment pensats per a la televisió.
  

Novament al ‘Post’

La pel·lícula no aporta noves reve-
lacions, però sí un millor relat que 
títols anteriors i que arrenca just 
segons abans de la retransmissió 
en directe del discurs de dimissió 
de Nixon, que es mostra suat i fal-
sament tranquil, intentant fins i 
tot fer broma amb un dels repor-
ters gràfics, imitant amb poca for-
tuna Gomer Pyle, un popular ac-
tor còmic de l’època.
 Un dels moments més emo-
tius del film és quan es retroben a 
la redacció de The Washington Post 
Redford amb els periodistes Bob 

L’actor reprèn l’escàndol que va acabar amb Nixon per produir 
el documental ‘All the president’s men revisited’ i, 40 anys 
després, revisar la trama de l’assalt a la seu dels demòcrates.

PER xavi casinos

Re-Watergate
Robert Redford

Woodward i Carl Bernstein i qui 
va ser director del diari en l’època 
del Watergate, Ben Bradlee. La tro-
bada, en una redacció molt més 
asèptica i menys bulliciosa que 40 
anys enrere –coses de la crisi de la 
premsa–, va ser immortalitzada 
per la fotògrafa nord-americana 
Annie Leibovitz, que aquesta ma-
teixa setmana ha resultat guanya-
dora del premi Príncep d’Astúries 
de Comunicació i Humanitats.
 L’escàndol del Watergate va 
fascinar des del primer moment 
Redford, que revela al film que a 
penes un mes després de l’assalt 
al quarter general dels demò-
crates va trucar per telèfon a  

Bernstein interessat a portar la 
investigació al cine. «Estava fas-
cinat per la dura feina d’aquells 
periodistes»,  explica l’actor.  
Bernstein li va respondre que no 

estaven interessats, i recorda ha-
ver comentat amb Woodward: 
«L’última cosa que necessitem és 
ficar-nos en una pel·lícula i con-
firmar el que Nixon i la seva gent 
diuen, que només busquem la 
glòria i que la pel·lícula forma part 
del pla».

Projecte en blanc i negre

El projecte va quedar en un calaix 
i va ser després de la dimissió de 
Nixon quan Redford va reprendre 
la idea de la pel·lícula, que només 
pensava produir i que mai va pen-
sar protagonitzar. «La meva idea 
era fer-la en blanc i negre i amb 
dos desconeguts», revela l’actor. 
La Warner Bros va acceptar final-
ment rodar el film, però amb la 
condició que Redford el protago-
nitzés com a Woodward, cosa que 
va portar a buscar una altra estre-
lla perquè fes de Bernstein. «Vaig 
pensar en algú d’una estatura si-
milar i vaig anar a buscar Dustin 
Hoffman», afegeix.
 El film, Tots els homes del presi-
dent, va ser estrenat finalment el 
1976 dirigit per Alan J. Pakula i va 
obtenir quatre Oscars: millor ac-
tor secundari (Jason Robards, en 
el paper de Bradlee), millor guió 
adaptat, direcció artística i so. H

Robert Redford, entre Carl Bernstein i Bob Woodward (dreta), en l’estrena del documental.

Hoffman, Bernstein, Woodward i Redford. Tots els homes del president.


