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L’associació APPORTT va 
fer entrega dels premis que 
atorga anualment. El premi 
a l’empresa més activa en la 
projecció exterior del Port 
va ser per Tránsitos Marí-
timos, la Confraria de Pes-
cadors va ser guardonada 
amb el destinat a innovació 
i emprenedoria, Autocares 
Nika va rebre el referent a 
professionalitat i especial 
dedicació, mentre a Repsol 
se li va concedir el de quali-
tat i sostenibilitat. Redacció.

Entrega dels XIV 
Premis APPORTT

CEDIDA

CINEMA

La pel·lícula Rogue One es 
va estrenar ahir a Tarra-
gona. OCine les Gavarres 
havia venut a dos quarts de 
sis de la tarda 350 entrades 
per a les sessions del dijous. 
D’altra banda, els aicionats 
ja havien adquirit 970 per 
als pròxims dies. El gerent 
d’aquesta irma, Josep Edu-
ard Príncep, va informar 
que el ritme de venda d’en-
trades va pensar que aquest 
ilm estarà entre els cinc 
més vistos el 2016. Redacció.

‘Rogue One’ ja ha 
venut  mil entrades

CRISTINA AGUILAR

Carla Pomerol

El jove artista tarragoní de 31 
anys, Agustí Mallol Panes, ac-
tua avui a l’església de Sant 
Pere del Serrallo on oferirà un 
repertori d’òpera i nadales. El 
tenor assegura que és «artista 
des de molt petit» i es deu, se-
gons explica, al seu públic ser-
rallenc.
—Encís d’amor.
—Aquest és el nom que rep el 
concert que avui, a les vuit del 
vespre, protagonitzaré a l’esglé-
sia de Sant Pere del Serrallo. És 
un repertori format per àrees 
d’òpera reconegudes, cançons 
de musicals i nadales.
—Què signiica actuar al Ser-
rallo?
—En aquesta església em van 
batejar i vaig fer la comunió. La 
gent més gran del Serrallo sem-
pre em diuen que volen veure’m 
actuar. I per a mi és important, 

jugo a casa.
—Quan va començar la seva 
aventura amb la música? 
—Quan tenia sis anys em vaig 
apuntar a música a l’escola de 
Les Carmelites. La germana Gua-
dalupe em va ensenyar a estimar 
aquest món.
—Quan va arribar l’òpera?
—Quan em va canviar deiniti-
vament la veu, als 16 o 17 anys.
—Què li aporta de positiu 
l’òpera?
—Quan canto, es crea un buit 
emocional al meu interior. No 
penso en res més. Només en 
transmetre i emocionar.
—Segur que també hi ha algun 
inconvenient…
—El problema dels cantants és 
que portem l’instrument amb 
nosaltres mateixos. Si passem 
una mala època o la climatolo-
gia no ajuda, la nostra veu es veu 
afectada.

—Què és el més important per 
ser un bon tenor?
—Tenir actitud a dalt de l’es-
cenari. Es pot cantar més bé o 
més malament, però el més im-
portant és projectar i omplir a 
l’espai. Així s’aconsegueix emo-
cionar.
—On s’ha format?
—Vaig començar a l’Escola Mu-
nicipal de Música, al Conserva-
tori, inalment, a l’escola Me-
mory, de l’Àngels Gonyalons.
—Quins són els seus reptes de 
futur?
—Viure de la música. Fa anys que 
em presento a programes musi-
cals televisius, com La Voz, però 
mai arribo a entrar al programa. 
Seguiré intentant-ho perquè és el 
meu somni.
—Se sent valorat per la ciutat 
de Tarragona? 
—No em puc queixar. Però sí que 
és cert que hi ha una manca de 

cultura musical i teatral a la ciu-
tat. Cal potenciar-ho.
—Quin és l’escenari més im-
portant on ha actuat?
—Sense cap mena de dubte, al 
Nou Estadi. Fa temps, la meva 
professora de cant i jo vam cantar 
el tema Amics per sempre adap-
tat a l’òpera, en una gala al Tin-
glado. Casualment, hi havia el 
president del Nàstic, que ens va 
proposar obrir la festa d’ascens a 
Primera Divisió, l’any 2006, amb 

una adaptació a òpera de l’himne 
del club. Cantar en mig del Nou 
Estadi i envoltat de 14.000 perso-
nes va ser massa.
—En quin moment es troba 
l’òpera?
—Actualment hi ha molts grups 
que incorporen àrees recone-
gudes al seu repertori, la qual 
cosa ajuda a conèixer el món de 
l’òpera.
—I a Tarragona? 
— Aquí tenim artistes molt reco-

neguts internacionalment, com 
és el cas d’Àngel Òdena o Marta 
Mathéu.
—Vostè també forma part de 
l’equip de voluntaris dels Jocs 
Mediterranis.
—Sí. La notícia de l’ajornament 
em va causar un gran impacte 
emocional. Fa set anys que estic 
dins del projecte i, tot i l’ajor-
nament, l’equip de voluntaris 
continuem amb ganes i il·lusió. 
Seguirem treballant.

«A Tarragona manca 
cultura musical i teatral. 

S’ha de potenciar»

CRISTINA AGUILAR

Agustí Mallol Panes
Tenor

El jove artista oferirà avui un concert a l’església de Sant Pere del Serrallo, 

amb un repertori d’àrees d’òpera, cançons de teatre musical i nadales

El somni d’aquest jove tarragoní és poder viure de la música. 


