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LLEGIU L’ENTREVISTA AMB EL CON-
TRATENOR CARLOS MENA A

C O N C E R T I C L A S S E

Jorge Franco, el 2006

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
s un rar plaer conver-
sar amb un cantant
d’òpera que s’ha es-
forçat molt a la seva
carrera per conèixer-

se a simateix i viure l’art d’unama-
nera essencial, sense conformar-
se amb ser solvent i efectiu. Carlos
Mena (Vitòria, 1971) és aquesta ra-
ra avis, posseïdor d’un talent i
unes qualitats vocals que van de
l’angelical veu de Philippe Ja-
roussky al registre més dramàtic i
fosc deBejunMehta. Un contrate-
nor total que tan aviat s’endinsa
en Händel com en els composi-
tors bascos del segle XX.
I no és exagerat comparar-lo

amb aquests dos grans contrate-
nors del moment: Mena és d’en-
trada un músic de cap a peus
–portada de la revista Scherzo
del proper maig–, i d’una natura-
litat que desarma. Un músic que
en un moment donat va haver de
superar una crisi existencial
–“als 28 anys vaig voler deixar de
cantar perquè no gaudia de lame-
va música, em sentia en una pre-
só expressiva i odiava el públic

per aplaudir-me”–, una crisi de
la que va sortir reforçat, més savi
i amb una potència natural a la
veuque no veia límits. Ara, en ple-
nes facultats, està desitjós de tra-
vessar fins i tot altres disciplines
i participar de la creació, cosa
que està experimentant amb Al-
berto Iglesias, que fa un any li va
proposar de compondre un cicle
de cançons per a ell i amb ell.
I el més important: Mena, in-

quiet i interessat en ser permea-
ble, tan com en trobar l’equilibri
entre tècnica i humanisme, està
obert a propostes de formació i
pedagogia. Avui dóna a Barcelo-
na una classemagistral per als be-
cats de la Fundació BZM i demà
oferirà amb ells un concert de
cantates de Bach. I tot això per
amor a l’art i amb el telèfon dispo-

nible per a qui vulgui trucar-lo.
Val a dir que no ha volgut casar-
se amb cap agent, i que en té di-
versos. “El que odio és ser el típic
solista que va amb el seu agent a
la sala de concerts, deixa anar el
ser rotllo, torna a l’hotel de cinc
estrelles i marxa cap a casa. Jo no
sé gaudir així”, assegura el biscaí.
Va créixer en un Euskadi con-

vuls –“la violència m’ha marcat
molt, lamatança dels obrers del 3
demarç va ser davant de casame-
va”–, al si d’una família sense tra-
dició musical però disposada a
donar suport al talent: el seu ger-
mà, sis anysmés gran, és el direc-
tor d’orquestra Juanjo Mena
amb qui de petit va compartir el
camí musical, i la seva germana,
una investigadora de física quàn-
tica establerta a Alemanya. El jo-
ve Carlos participava de la tradi-
ció coral basca però no havia re-
but una classe de cant en la vida
quan de sobte es va veure accep-
tat a dues grans escoles: la britàni-
ca Royal Academy i la Schola
Cantorum de Basilea. Es va de-
cantar per la segona, per ser cruï-
lla de diversos països, i allà es va
veure perillosament afavorit per
dos prestigiosos mestres: René
Jacobs i Richard Levitt.
“Amb 19 anys, jo feia la prova

per al segon, un americà deHolly-
wood del que deien que cantava
fatal però tenia una gran tècnica,
però Jacobs va assistir a l’audició
i també va voler agafar-me, amb
la qual cosa vaig començar a for-

mar-me ambdos professors alho-
ra, és a dir, vaig haver d’estudiar
dues maneres diferents de can-
tar. No entenc com no vaig morir
en l’intent, com no em vaig que-
dar sense veu. Però va funcionar.
I vaig aprendre molt de tots dos,

que coincidien enuna cosa: no es-
tereotipar la meva veu sinó aten-
dre la seva pura essència, això és,
no atendre a l’estètica ni a la fasci-
nació que generi en el públic, si-
nó tornar sempre a l’origen. De
manera que encara que tingui
èxit i faci concerts amb gent inte-
ressant, jomai no he desitjat can-
tar una cosa en concret o en una
determinada sala. Esclar que he
actuat a la Filharmònica de Ber-
lín, a l’Òpera de Sydney... però
mai vaig somiar cantar en
aquests llocs. De fet, jo en la vida
he fet una audició, semprem’han
vingut a buscar”.
En el canvi de segle, Mena es

va projectar internacionalment
al cantar el protagonista deRada-
misto de Händel a la Felsenreit-
schule de Salzburg –sense que
elsmitjans espanyols no estigues-
sin al cas–, i en obtenir el Diapa-
só d’Or pel disc De Aeternitate
gravat amb el Ricercar Consort.
Després van arribar perles com
l’Stabat Mater de Pergolesi, amb
la soprano Núria Rial (Mirés),
d’una honestedat desarmant.
Pare de dos fills, Mena es per-

met avui rebutjar òperes que el
mantinguin allunyat de casa seva
a Vitòria –“ja hi haurà temps de
cantar-les”, augura–, mentre els
seus recitals omplen places com
elMusikverein deViena o el Con-
certgebouw d’Amsterdam.c

Carlos Mena es nega a treballar en exclusiva amb un sol agent; a Espanya, diu, en té tres, i cap no ha aconseguit convèncer-lo per posar en marxa un web personal

Mena, ambels
jovesde laBZM
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Un dia després de fer-se pública
la seva venda al grup Penguin
Random House, l’editorial Alfa-
guara va fallar la dissetena edició
del premi de novel·la que porta
el seu nom, dotat amb 135.000
euros, que ha recaigut en el co-
lombià Jorge Franco (Medellín,
1972) per El mundo de afuera.
Franco –un autor que ha publi-

cat prèviament a Seix Barral i a
RandomHouse, el nou propietari
d’Alfaguara–narra a l’obra premi-
ada dues històries paral·leles
d’amors obsessius a la Colòmbia
dels anys seixanta i setanta. El
Mono segresta DonDiego perquè

està enamorat de la seva filla, que
aquest reté en un curiós castell
que s’ha fet construir a semblan-
ça del de La Rochefoucauld, i on
viu amb la seva esposa alemanya.
Franco es va fer cèlebre a mit-

jans dels noranta ambRosario Ti-
jeras, la història d’una dona sica-
ri, que va ser portada al cinema.
Altres dels seus llibres són Paraí-
so Travel i Melodrama.
El jurat, presidit per l’escripto-

ra Laura Restrepo, estava també
compost pel periodista de La
Vanguardia Sergio Vila-Sanjuán,
l’escriptor Ignacio Martínez de
Pisón, l’agent literària Nelleke
Geel i l’editora Pilar Reyes (amb
veu però sense vot).c

]La Fundació Bach Zum
Mitsingen (BZM), que
des del 2011 programa el
cicle integral de cantates
de Bach en format parti-
cipatiu i el festival
BachCelona, concedeix
ara la BecaBach a quatre
joves solistes –aquest any
han estat la soprano Laia
Frigolé, la contralt Eulà-
lia Fantova, el tenor Pa-
blo Larraz i el baix
Francesc Ortega, seleccio-
nats entre 40 candidats–,
que a part d’una dotació
de 1.000 euros i quatre
concerts a Barcelona,
rebran avui una classe
magistral de Carlos Me-
na. El contratenor els
acompanyarà, a més, de-
mà en un excepcional
concert a la basílica dels
sants Just i Pastor (18 h).

Es declara permeable
i obert a propostes
pedagògiques com
la que el porta
avui a Barcelona
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Despullant el biscaí CarlosMena, posseïdor de la veu angelical de Philippe Jaroussky i del registre fosc de BejunMehta

L’artdelcontratenor total


