
22 | Nacional | LES ALTRES EDICIONS a www.elpuntavui.cat EL PUNT AVUI
DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE DEL 2016

Àngel Òdena. Cantant d’òpera

GESTIÓ · “Crear indústria cultural no és llençar els diners. Els tècnics de la regidoria de Cultura de Tarragona hi lluiten,
però si no s’hi destina pressupost és molt difícil” FESTIVALS · “Tots els festivals de música potents d’estiu es fan de
Barcelona cap amunt; ens ho hauríem de fer mirar; a Lleida és més complicat però Tarragona podria i no s’hi fa res”

David Marín
LLEIDA

a actuat a París, Milà,
Amsterdam, Hamburg
i Nova York i ha gua-
nyat dels premis de líri-

ca a l’Estat Campoamor (els
Goya de l’òpera) per la seva in-
terpretació a El gato montés.
L’obra es troba aquests dies al
Palau de les Arts de València en
cinc representacions. El baríton
Àngel Òdena va néixer a Tarra-
gona, ciutat a la qual es manté
molt vinculat, i fa uns anys que
viu a Lleida.

Com l’ha acollit el públic valen-
cià?
Molt bé. L’obra està tenint una
molt bona resposta del públic i
de la crítica. Des del primer dia.
Es va estrenar al Teatro de la
Zarzuela de Madrid i ha passat
per Oviedo, Lisboa i ara Valèn-
cia. El rol que faig és dur, l’òpera
dura més de dues hores, però
estic molt content de com va.
Agrada molt al públic. És una
història d’amors, passions i
odis. Faig el paper de Juanillo,
que s’ha escapat de la presó i la
seva enamorada, tot i el que en
el fons l’estima, l’ha deixat per
anar amb un torero. El final és
tràgic i ple de passió.

Una història molt lorquiana.
Sí. Parlem de passions: una no-
ia molt jove, un torero que viu
amb luxes, un bandoler, la
Guàrdia Civil, els capellans... i
amor i odi en un triangle estra-
ny. Els personatges són molt
folklòrics però van més enllà del
tòpic, és un drama que va a l’ar-
rel de la pobresa, de la gent, de
les passions. I molt ben muntat,
amb un ball amb Cristina Hoyos
que és una meravella, i amb la
passió que hi ha a València per
la música està anant molt bé.

Es veurà a Catalunya? O la Sar-
suela no hi té gaire cabuda?
No hauria de ser així. Hi ha tra-
dició i públic per a l’òpera espa-
nyola i la sarsuela. Sense aprio-
rismes polítics. Durant el mo-
dernisme se’n van escriure,

H

“El consistori de Tarragona
aposta poc per la cultura”

d’òperes en català i sarsueles.
Tant de bo que Barcelona tin-
gués una temporada de sarsue-
la com Déu mana. Ens ho me-
reixem. Ens hem de treure de
sobre molts estereotips. Quan
una música és bona, és univer-
sal. I si a una sarsuela li dónes
una bona orquestra i un bon cor
i un bon teatre, és tan bona com
qual qualsevol altre gènere.

Ara viu a Lleida. Com veu el pa-
norama musical a la cuitat?
Lleida té moltíssimes possibili-
tats, i coses que no tenen altres
ciutats. És cert que la crisi ha
fet molt de mal a tot arreu, i ai-
xò afecta les polítiques cultu-
rals, sobretot a les ciutats peti-
tes. Però té dos espais que són

de primer ordre, l’Auditori En-
ric Granados i La Llotja, pel que
fa a l’acústica, el disseny i la ca-
pacitat. I una orquestra, la Julia
Carbonell, que és un mirall per
als joves que en el futur volen
dedicar-se a la música. És un po-
tencial que cal aprofitar. Ara La
Llotja ha millorat gràcies al can-
vi en la gestió. Cedir la progra-
mació a una empresa externa
va ser un gran error. És cert que
no s’han de menystenir els cri-
teris culturals, però quan un
teatre és públic sempre és mi-
llor gestionar-lo des de l’àmbit
públic, no és lògic donar-ho a
una empresa. Ara han fet un gir
i un gran fitxatge amb Llorenç
Corbella; és un gran professio-
nal, un honor per a Lleida, i el

temps ho demostrarà.

La Llotja és un bon equipament
per a l’òpera?
És un dels millors equipaments
que he vist; pocs llocs a Europa
tenen un teatre així, i potser la
gent no n’és conscient. Hauria
de ser un centre on cada dia hi
hagués activitat. Lleida no es
pot permetre que un espai tan
potent estigui poc utilitzat, que
sigui un mausoleu. Hi hauria de
bullir cultura, amb tots els es-
pais que té, gent jove assajant-
hi, fent coses cada dia. Tarrago-
na, on tinc molts vincles, no té
aquesta sort.

Falten espais, a Tarragona?
No són tan potents. Lleida hi ha

apostat; ara falta que els om-
plin. Però malauradament des
de l’Ajuntament s’aposta menys
per la cultura. I crear indústria
cultural no és llençar els diners.
Els tècnics de la regidoria hi llui-
ten, però si no s’hi destina pres-
supost és molt difícil. Em dol a
l’ànima quan parlo amb la gent
de les arts escèniques de la me-
va ciutat i veig les dificultats
que tenen. A Manresa gasten
cinc vegades més en la progra-
mació del Kursaal del que fa
Tarragona en el mateix àmbit.
Com a ciutat, Tarragona té un
potencial turístic i d’atracció
que no s’aprofita per a la cul-
tura.

L’Ajuntament no hi aposta?
Aquest govern i el d’abans han
dit moltes paraules sobre la cul-
tura a Tarragona però no s’ho
han pres seriosament. I de ta-
lent i potencial n’hi ha. Una da-
da que no és casual: tots els fes-
tivals potents d’estiu es fan de
Barcelona cap amunt. Hi ha el
de Cambrils, sí, però en general
aquí falta posar-hi potencial
econòmic i ambició. Potser que
ens ho fem mirar. A Lleida és
més complicat, perquè a l’estiu
la ciutat es buida. Però a Tarra-
gona, que tindria un gran po-
tencial, no s’hi fa res. Sembla
que tot es confiï a l’arqueologia:
les pedres romanes ens pesen
massa al damunt. I em dol, per-
què és una ciutat que m’estimo
moltíssim. ■

De fama
mundial.
Àngel Òdena és
un dels cantants
catalans més
destacats i ja fa
un temps que
ha començat a
fer una intensa
carrera interna-
cional. Ha can-
tat al Metropoli-
tan de Nova
York, al Teatre
dels Camps Eli-
sis de París, a
Lausana, Ams-
terdam i Lisboa
entre molts al-
tes llocs. Ha
cantat amb la
Caballé, Plácido
Domingo i Aino-
ha Arteta. El ga-
to montés,
l’obra que ara re-
presenta a Va-
lència, l’ha por-
tat a guanyar el
premi al millor
intèrpret d’òpe-
ra i sarsuela es-
panyola, gènere
que defensa.
■ BP COMUNI-
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❝A Catalunya hi ha
públic de sarsuela,
però no se’n
programa; ens hem
de treure estereotips


