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s un dels millors contratenors del món.
La seva veu i, sobretot, la seva impo-
nent capacitat dramàtica és requerida

per directors com Calixto Bieito, William
Christie i René Jacobs i el seu nom és omni-
present en el circuit barroc centreeuropeu.
Nascut l’any 1976 a Avià (Berguedà), Xavier
Sabata és d’aquells artistes que passa molt
més temps en escenaris d’arreu del món que
no pas a casa, tot i que concerts com el del
maig de l’any passat al Palau de la Música o
els que oferirà a la Catedral de Girona (28 de
juny, amb el clavecinista Kenneth Weiss) o a
Peralada (25 de juliol, amb l’Orlando de
Händel) fan ja difícil emprar aquella dita de
“ningú és profeta a la seva terra” quan es par-
la d’ell. El seu nom, ara bé, continua sense te-
nir cap entrada en la Viquipèdia catalana pe-
rò sí que és, sorprenentment,a la polonesa.

Sabata, acompanyat del conjunt Il Pomo
d’Oro, amb direcció de Riccardo Minasi,
acaba de publicar un enregistrament de
l’òpera Tamerlano, de Händel, un personatge
a la pell del qual ja es va posar quan, l’any pas-
sat, va editar el molt aplaudit Bad Guys (un
repàs dels papers de dolent en les òperes de
Händel) i a qui, ara, ha intentat “humanit-
zar”. “El repte, quan fas el paper d’algú com
Tamerlano, és no jutjar-lo: és intentar que la
gent s’hi pugui arribar a identificar”, apunta
Sabata quan parla d’aquest text basat en la
història de l’emperador otomà Bajazet i la se-
va derrota davant de Tamerlà, presentada el
mes passat a Versalles. “Händel, amb la seva
intel·ligència emocional, va ser capaç de
transmetre tota la complexitat psicològica
del personatge. Tamerlano té un desenvolu-
pament lent, amb recitatius complexos har-
mònicament i un esclat final com un volcà.
És una òpera terriblement interessant.”

Molt més que una bona veu, Sabata –ins-
truït a l’Institut del Teatre i amb unes quan-
tes feines d’actor abans de tenir-les com a
cantant– assegura com ben pocs poden
transmetre aquesta complexitat psicològica
en els personatges que interpreten. “Hi ha
països on, ben aviat, els joves intèrprets es
troben amb directors que els posen en una si-
tuació que ja no es basa només en executar
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El contratenor
és l’estrella
El berguedà Xavier Sabata va canviar el teatre pel
cant i, actualment, figura entre els grans noms de la
música barroca. Ara es posa en la pell de Tamerlano

correctament una ària”, assenyala el contra-
tenor. “La formació, doncs, potser hauria de
canviar. Naturalment has de fer bé els aguts,
però també és clau, per exemple saber cami-
nar, agafar un coixí i asseure’s a una cadira”.

El pas del teatre a l’òpera que ha efectuat
Sabata, més enllà de tenir un punt d’inflexió,
s’emmarca en un procés de descoberta que
encara no ha conclòs. “Quan cantava,
m’adonava que la meva laringe tendia a bus-
car un mecanisme molt concret. Ara sé del
cert, quan m’ofereixen un paper, si el podré
fer o no, i això, a mi, que m’agrada la discipli-
na i tinc una vida organitzada a partir d’un
seguit de rutines, em tranquil·litza molt i em
treu del damunt molta responsabilitat emo-
cional. En el teatre, en canvi, no és exacta-
ment així. Quan m’oferien un paper dubtava
moltíssim si seria capaç de fer-lo o no. Ara
em truquen per fer un Messies a Washington
o Hèlsinki, sé que el puc fer, hi vaig, faig la
meva feina i, si tot ha anat bé, torno tranquil i
content.” Quan Sabata va debutar amb L’in-
coronazione di Poppea, sota la direcció de
Christie, a l’Òpera de Lió, feia escassament
dos anys que havia iniciat estudis de cant.
“Vaig debutar massa aviat, però la meva car-
rera m’ha permès evolucionar i créixer.”

La vida meravellosa que tenim
Les veus angelicals dels contratenors, hereves
dels castrati, estan de moda, com ho consta-
ten carreres fulgurants com la del mateix Sa-
bata o el francès Philippe Jaroussky. “Imagi-
no que, en part, tard o d’hora havia de passar.
Si en el passat hi havia la moda dels tenors, o
els barítons, ara potser ens tocava als contra-
tenors. De tota manera no tinc clar si és grà-
cies a les nostres veus o a les músiques que
fem. El barroc té una dimensió que té un gran
sentit en l’època en què vivim. Pintem de co-
lor daurat la nostra meravellosa vida a Face-
book, ensenyem on hem anat i què hem fet...
Exactament com passava en els palaus, on hi
havia les parets molt ben pintades però, de
portes endins, existien grans convulsions
emocionals. Que el Front National guanyi a
França vol dir que la gent està realment molt,
molt espantada...” ❋

Xavier Sabata 
(Avià, 1976) actuarà
el juny a Girona i el
juliol a Peralada.
BEETROOT

TAMERLANO,
DE HÄNDEL
Xavier Sabata, Max
Emanuel Cencic,
John Mark Ainsley,
Karina Gauvin,
Ruxandra Donose,
Pavel Kudinov, Il
Pomo d’Oro,
Riccardo Minasi
Discogràfica: Naïve
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JUSTAMENTE
Marcelo Mercadante y su Quinteto
Porteño
Discogràfica: Karonte

s un dels millors bandoneonistes del
món i, des de fa més de vint anys, viu a
Barcelona. Després de dedicar, ara fa
cinc anys, un tango a Leo Messi, el por-
teño Marcelo Mercadante reactiva el
seu quintet –Gustavo Llull al piano,
Olvido Lanza al violí, Javier Feierstein

a la guitarra i Emiliano
Roca al contrabaix–
per a un disc juganer
fet a partir de compo-
sicions pròpies. Di-
marts, al Jamboree.

É

DISCOSBREUS G.V.

TURN BLUE
The Black Keys
Discogràfica: Nonesuch

e’ls hi perdona, perquè feia deu anys
que només feien petites (i, en el cas de
Brothers o El Camino, grans) obres
mestres, però Auerbach i Carney, pro-
duïts per un sempre fidel Danger
Mouse, sonen ara espessos i sense
trempera. Com si la metxa amb la qual
sempre havien encès aquell petard de
blues, soul i rock del segle XXI estigués

xopa i no pogués fer
explotar res. Hi ha,
aquesta vegada, un xic
de psicodèlia i tímids
rampells dance, però es
queden en no res.

S

SEVEN DIALS
Roddy Frame
Discogràfica: AED Records

uit anys després del seu últim treball,
Roddy Frame –veu, entre els anys 1981
i 1995, dels benaurats Aztec Camera–
publica el seu quart disc en solitari,
gravat als estudis del seu bon amic Ed-
wyn Collins i proveït de les melodies i
els textos d’alta volada literària que van
incloure’l durant una bona temporada
entre els creadors més exquisits del

pop. L’escocès apel·la a
la senzillesa i la pulcri-
tud per a un disc fresc i
melancòlic que el situa
en la lliga dels més sa-
vis.

V

MYSTERY GIRL (DELUXE EDITION)
Roy Orbison
Discogràfica: Sony Legacy

nstigada pels tres fills de The Big O, la
reedició, amb motiu del seu 25è ani-
versari, de Mystery Girl aprofundeix en
una de les últimes èpoques màgiques
del rock, quan Roy Orbison, Tom Pet-
ty, George Harrison i Jeff Lynne canta-
ven, tocaven i reien en discos d’uns i
altres tot deixant-se arrossegar per una

retrobada espontane-
ïtat. Inclou demos ap-
tes només per als fans
més fans de l’autor
d’Only the lonely i un
revelador documental.
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