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Salvador Brotons evoca
Llull amb aires medievals
‘Cantata de Randa’ neix d’un llibret de Neus Dalmau
X.C.
BARCELONA

La vida, l’obra i el temps de Ramon
Llull protagonitzen la Cantata de
Randa composta per Salvador Brotons i amb llibret de Neus Dalmau.
“M’ha costat vuit mesos acabar-la”,
diu Brotons sobre una obra que s’estrenarà aquest dissabte a l’Auditori de Manacor i que també s’interpretarà al Palau de la Música el 28
de gener. Es tracta d’una peça simfonicocoral de 42 minuts en què
participen l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears, l’Orfeó Català, la
soprano Marta Mathéu, el baríton
Josep-Ramon Olivé i l’actriu Sílvia
Bel, que farà de narradora.
“Serà bastant més medieval que
altres obres meves”, explica Brotons, que en la preparació de la cantata ha fet una recerca de “melodies
de tota mena” però que tinguessin
un to que evoqués “l’època de Llull”.
“Per exemple, hi ha melodies del
Llibre Vermell de Montserrat harmonitzades a la meva manera però
buscant aquest ambient antic”, diu
Brotons. No es tracta d’una immersió historicista, però sí d’una composició que mira de recordar les
músiques medievals.
El punt de partida de la Cantata
de Randa és una idea de l’artista
Neus Dalmau, que de seguida va
anar a buscar Brotons per tirar endavant una peça que presentés Llull
en el seu context històric, perquè
“és fruit del seu temps”. “Gaudí sense la industrialització no hauria pogut construir. I Llull no existiria
sense un país molt potent darrere.

Narradora
L’actriu Sílvia
Bel serà el fil
conductor
entre les
diferents
parts de l’obra
Calendari
La cantata
s’interpretarà
a Manacor
i després
al Palau de la
Música

L’obra evoca un moment molt dolç
de la nostra història. Neix amb la intenció de mostrar el millor de la
nostra terra, i amb vocació internacional”, assegura Dalmau, que ha
mantingut contactes amb l’Institut
Ramon Llull perquè l’obra tingui
més vida després d’aquests concerts. “També m’agradaria que l’Orfeó Català l’assumís com a obra pròpia del seu repertori”, afegeix Dalmau. Al cap i a la fi, la cantata s’estrena dins de la programació que el
Palau de la Música dedica a Brotons
com a compositor convidat.
Del més carnal al més místic

La cantata, cantada en el català
lul·lià, s’estructura en nou parts. Comença recordant “els trobadors, la
croada contra els càtars, la tristament cèlebre Batalla de Muret i el
regnat de Jaume I”, i després recorre els diferents estadis de la vida i
l’obra de Llull, inclosa la il·luminació
al puig de Randa que dona títol a la
cantata. “Del Llull més carnal al més
místic”, precisa Brotons, que ha treballat conjuntament amb Dalmau
perquè tot plegat estigués contrastat
i mantingués la continuïtat.
Sílvia Bel, com a narradora, és el
fil conductor d’una obra en què el
cor i els solistes van intervenint en
diferents moments, com ara el diàleg entre tres religions de la quarta part. Per exemple, Marta Mathéu té tres moments destacats.
“Faig de la Mare de Déu en un diàleg amb l’altre solista. Quan s’ajunten les tres religions, soc la veu de
la intel·ligència. I també interpreto el Cant de la Sibil·la”, explica la
soprano tarragonina.e

L’actriu Sílvia Bel serà la narradora de la Cantata de Randa que dirigirà Salvador Brotons
a l’Auditori de Manacor i al Palau de la Música. MANOLO GARCIA
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Salvador Brotons
estrena una cantata
sobre la vida de Llull
JUSTO BARRANCO Barcelona

Malgrat el canvi d’any, les commemoracions pels 700 anys de la
mort de Ramon Llull no s’han acabat. A les exposicions i debats del
2016 ara s’hi afegeix una cantata
sobre la vida, l’obra i el temps del
savi mallorquí. És una obra titulada Cantata de Randa –la muntanya on es va retirar Llull–, que ha
compost SalvadorBrotonsapartir
del llibret de la pintora Neus Dalmau i que s’estrena aquest dissabte a Manacor i el dia 28 al Palau de
laMúsica,onBrotonséselcompositor convidat.
Brotons confessa que li agrada

.

Ramon Llull

ferobresgranscomaquestacantata amb cor –l’Orfeó Català-, solistes –la soprano Marta Mathéu i el
baríton Josep-Ramon Olivé- i una
narradora –l’actriu Sílvia Bel–, a
més de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears. Però reconeix
quenohaestatfàcilpresentarl’extensa vida de Llull en 42 minuts.
Ha volgut buscar acció, que no fos
una obra contemplativa, mística, i
ha bussejat en les melodies de
l’època, gregorianes, sefardites,
trobadoresques: “Qui coneix la
meva música pot quedar sorprès;
volia que tingués aroma de l’època,iseràbastantmésmedievalque
altres obres meves simfonicocorals”. Les visions del savi i la seva
conversió, els seus llibres i crisi es
barregen amb les vespres sicilianes i la croada contra la Corona
d’Aragó per mostrar, diu Dalmau,
que va ser fruit de la seva època,
“amb un país molt poderós darreresenseelqualnohauriapogutser
quivaser,unmomentmoltdolçde
la nostra història.” 
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Brotons dirigirá
el estreno de la
‘Cantata de
Randa’, homenaje
a Ramon Llull
REDACCIÓN PALMA

Los próximos días  y  de
enero, en el Auditori de Manacor y el Palau de la Música Catalana, respectivamente, Salvador Brotons dirigirá el estreno
de la Cantata de Randa. Una
obra simfónica-coral para dos
narradores, soprano, barítono,
coro mixto y orquesta compuesta por el que fuera director
de la Simfònica de Balears –con
libreto de Neus Dalmau– en homenaje a Ramon Llull con motivo del  aniversario de su
muerte.
“Una obra creada de manera
orgánica, muy viva, que ha ido
surgiendo como fruto de lecturas, de conversaciones con especialistas y de un fluído diálogo entre el compositor y la libretista”, explica Dalmau.
El Orfeó Català, la Orquestra
Simfònica de les Illes Balears y
los solistas Marta Mathéu y Josep-Ramon Olivé serán los encargados de estrenar la pieza
tanto en Manacor como en Barcelona. La actriz Sílvia Bel ejercerá de narradora.
El estreno de esta obra se ofrecerá durante la segunda parte
del concierto, mientras que en
la primera la orquesta también
estrenará Reflecting Hamlet, de
David León, e interpretará La
tempestad de Tchaikovsky y la
obertura de Romeo y Julieta.
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La alcoyana Isabel-Clara Simó, Premio de
las Letras Catalanas por su «inmensa obra»
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Isabel-Clara Simó: «A menudo no
me he sentido querida, ahora sí»
La escritora alcoyana recibe el Premio de Honor

de las Letras Catalanas, dotado con 20.000 euros,
por su obra «inmensa y extensísima»
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■ La escritora alcoyana IsabelClara Simó fue distinguida ayer
con el  Premio de Honor de las
Letras Catalanas por una «obra ingente», que ha sido traducida a
una decena de idiomas, a la vez
que se ha tenido en cuenta su lucha durante años en favor «de la
libertad, las mujeres o la infancia». Aún aturdida por la concesión del premio y después de que
el exconseller de la Generalitat
Carles Solà glosara su figura, la autora de Júlia mostró su profundo
agradecimiento por la distinción,
que calificó como el «Premio Nobel catalán», aunque aseveró que
no siempre se ha sentido tan querida como ayer. «Para mucha gente del país -precisó- he dado la
imagen de que, por el hecho de
ser mujer y mayor, escribo para
tietes, que escribo historias de
amor, lo que no he hecho en la
vida (...). Me he sentido rechazada
en muchas ocasiones y, sin embargo, no he parado de escribir.
No me he sentido querida a menudo, ahora sí. Esto es un acto de
amor completo».
Cree que el premio le ayudará
a tener más confianza en sí misma, además subrayar que es la
quinta mujer que lo recibe: «Hoy
puedo decir que es una suerte ser
mujer, porque habitualmente
digo que desgraciadamente lo
soy». Añadió que no entiende su
vida sin escribir y advirtió que no
piensa tirar la toalla porque «no
me sentiría jubilada, me sentiría
cadáver».
La escritora recordó a su marido fallecido, Xavier Dalfó, fundador de la revista Canigó, al que

«Soy independentista de
los Països Catalans, pero
no soy antiespañola, no
odio a España, quiero que
seamos buenos vecinos»

cuidó en su enfermedad, y reveló
que fue durante ese período en el
que, por primera vez en su vida,
utilizó la literatura como terapia y
escribió unos cuentos cortos humorísticos. Sin embargo, resaltó
que la literatura «no sirve para
nada, es una obra de arte, un instrumento para pensar, sentir».
Siempre política, muy crítica
con la «estafa de la Transición», y
con palabras de recuerdo para su
maestro Joan Fuster y para Ovidi
Montllor, Simó remarcó que es
una independentista con ganas
de dejarlo de ser. «Soy una independentista -agregó- de los Països Catalans, pero no soy antiespañola, no odio a España, quiero
que seamos buenos vecinos y
quiero que España sea plural, con
mezclas, como yo, que soy de Alcoy, con un apellido judío, que seguro tengo algo de árabe y también de cristiana».
El jurado valoró la obra «inmensa y extensísima», publicada
por Simó a lo largo de  años en
los que ha cultivado novela, poesía, ensayo, periodismo, guiones
de radio y televisión, teatro, destacó el miembro del jurado Carles
Solà, exconseller de Universida-
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La autora Isabel-Clara Simó. EFE/TONI ALBIR

des e Investigación. Para Solà, el
premio «habla muy bien de una
cultura viva y dinámica por todo
el territorio».
Nacida en Alcoy (Alicante) el 
de abril de , Isabel-Clara
Simó lleva más de cuarenta años
residiendo en Cataluña y es autora de una cincuentena de títulos,
de diferentes géneros, aunque
mayoritariamente se ha decantado por la novela.
En su larga trayectoria de

cascuatro décadas, también ha
obtenido otros reconocimientos,
como el premio Sant Jordi de novela por La salvatge. La distinción
obtenida ayer, el Premio de Honor
de las Letras Catalanas, tiene una
dotación económica de .
euros y la ganadora recibirá, asimismo, una escultura, obra de
Francesc Altés, durante un acto
institucional que se celebrará el
día  de febrero en el Palau de la
Música Catalana.

Homenajes a Blasco El MUA une las fotos
de Robés y la poesía
Ibáñez, Azorín,
Fuster y Hernández de Gamoneda

Exposición por el bicentenario
de la muerte de Juan Andrés

EFE VALENCIA

La Universidad Complutense

■ La Biblioteca Valenciana orga-

REDACCIÓN

■ El Museo de la Universidad de

insigne alicantino, autor de la primera Historia Universal y Com-
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AMMA RECOGE EL PREMIO AVEDIS DONABEDIAN 2017
La Directora General Adjunta del Grupo Amma, Lourdes Rivera, fue la encargada de recoger el pasado 11 de enero en el Palau de la Música de Cataluña (Barcelona) el Premio Avedis
Donabedian 2017 (XVIII edición), en su categoría Dr. Ignasi Aragó Mitjans a la mejor Memoria de una institución sanitaria y social. Amma es la primera compañía del sector residencial
en ser premiada en esta categoría de los premios
CEDIDA
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Stravinski

obre la temporada de cambra

amb((La hist )ria d’un soldat>>
Joventuts Musicals recupera I’obra escrita el 1918 de la del Murtra Ensemble

Unaactuaci6del MurtraEnsemble
amb<<Lahist~)ria d’un seldab>,arab I’actor Jaume
Comas
de narrador. A la dreta, igor Stravinski, morta NovaYorkel 1971

No es el primer cop que JoventutsMusicalsprogramaLa histeria d’un soldat d’[gor Stravinski
(Oranienbaum,1882 - NovaYork 1971). Aquest
divendres,dins la Temporada
de Cambra,el Murtra Ensemble
interpreta al Principal el quees una
de les obres mesimportantsi apassionantsdel
repertori per a ensemble
del segle XX.

Muyayosde Ra~z, amb la que
ha gravat per a la discogr~fica
EMIi realitza gires internacionals. La majoria dels components del Murtra han format
part d’orquestres juvenils com
la JONC i JONDEabans de
col-laborar arab importants orquestres.
Ramosho ha fet amb I’OrC. CASCON jecteria teatral, ha participat
questra del Gran Teatre del
a un grapat de series de TV3 Liceu, I’Orquestra Simfenica
La conegudafaula d’Stra(Nissaga de poder, Laberint
de Barcelona o la Philharmovinski d’un soldat que torna de d’ombres, Majoria absoluta,
nisches OrchesterLObeck,i va
la guerrai, de camfcapa casa, Porca miseria, Ventdelpl~, La debutarcorn a solista al Palau
es troba arab el diable -arab el
Riera...).
de la Mdsica acompanyat de
qual far~ un mal negoci- ~s el
De mdsics figuren Bernat
I’Orquestra CameraMusicae.
pretext perqu~ el compositor Bofarull (violl’), XimoClemente Rielo ha col.laborat arab or(contrabaix),
Miquel Ramos questres corn I’Staatskapelle
rus (m~stard arab nacionalitat
francesa i nord-americana)no (clarinet),
Marfa Jose Rielo
Dresden, WDR
Keln i I’Orqueshomesfaci gala del seu estil
(fagot), Radl Calvo(trompeta), tra Mozart,on ha treballat sota
personal, tot incorporant mdla direcci(~ de ClaudioAbbado.
siques inspirades en generes
Corn a concertista ha tocat
musicals de diferents parts
amb formacions alemanyes
del men, sin(~ tambe perqu~
serveixi una reflexie sobre
La diversitat d’estils
I’alienacie de la cultura matede I’autor rus amb
rialista i superficial.
Instrumentaci6 singular
Unaobra emblem&ticadel segle XX, arab unaparticular instrumentaciei notabledificultat
tecnica per interpretar-la, que
arriba al TeatrePrincipal diventires (21h) de la m~del Murtra Ensemble. L’actor Jaume
Comasassumeix el paper de
narrador interpretant el text
de C.E Ramuz,A molts els sonard, perque al cinema es la
veu catalana de Roger Moore,
Burt Lancaster, Liam Neeson,
Raul Julia, Jack Nickolson,
Dustin Hoffman i molts altres. A rues d’una ~mplia tra-

unareflexi6 sobre el
materialisme

Alba Pujals (trombe)i PereCornudella (percussie).
Bofarull es tambe membre
del Quartet Qvixote (com
viola),
que compagina amb
projectes corn ia companyia
Tfteres Etcetera. Clementetoca
habitualment de solista arreu
d’Espanya i el RegneUnit, i
destaca el seu enregistrament
per Naxosde I’estrena absoluta Humorescapara contrabajo
y orquesta, del compositorLorenzo Palomo.Tambe
integra la
banda de mdsiques del men

i I’Orquestra de RIVE, entre
d’altres.
Amesdel treball
amborquestres, Pujals i Calvo
tambes’han obert al jazz, per
exemple.
Argument
A L’Histoire du soldat, Stravinski hi introdueix tocs de tango,
I’eleg~ncia del vals, I’alegria
del ragtime i reminisc~ncies
de mdsica espanyola arab aF
gun petit homenatge
a Falla (a

la Marxareial). El soldat, corn
se sap, es deixa enganyarpel
diable, al qual denael seuvioIf a canvi d’un Ilibre misteries
que prediu el futur. El soldat ""
descobrir~ que ha venut la seva 9nima: cap amic ni cap familiar el reconeixer~mai mes,
veient-se obligat a fugir. Quan
va a veure la princesa malal
ta recuperael vioF i gr~cies al
seu so ella es cura.., perOel
diable surt guanyant¯

TVE-La 2
Programa Tinc una idea
18-1-2017
Reportatge sobre la indústria dels mosaics modernistes, amb imatges dels mosaics
hidràulics del Palau de la Música Catalana. Minut 11:19
Enllaç:
http://www.rtve.es/television/20170116/moda-solidaria-tornen-els-mosaicsmodernistes-nous-conceptes-sobre-turisme-barcelona/1474021.shtml
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26 DE
DESEMBRE
CONCERT
DE SANT ESTEVE
AL PALAU DE
LA MÚSICA

“VULL QUE TOTHOM SE SENTI CONVIDAT
A CANTAR AMB L’ORFEÓ CATALÀ”
CONTRACTAT COM A DIRECTOR DELS CORS DE L’ORFEÓ CATALÀ,
LA SEVA ES PREVEU UNA ETAPA DE COHESIÓ, CONSOLIDACIÓ I
OBERTURA AL MÓN. VOL POSAR AQUESTA FAMÍLIA CORAL I EL
SEU PATRIMONI MUSICAL A LA PRIMERA DIVISIÓ CORAL. UN PROJECTE AMBICIÓS QUE, A LES SEVES MANS, ES POT FER REALITAT.
TEXT Mercedes Conde Pons · FOTOGRAFIES Ricardo Rios i Antoni Bofill

E

ns trobem al Palau de la Música Catalana i
sembla que ja s’ha fet seus l’espai i les tasques
designades, així de gran és la confiança i seguretat que desprèn en parlar. L’educació i sobrietat propis de la seva formació britànica es
veu en ell balancejada amb el rigor i l’ordre
germànics i una extraversió purament americana. Un còctel explosiu que cisella una personalitat magnètica que ja està començant a donar els seus fruits amb els
dos assajos oberts en què l’Orfeó Català va convidar els cantaires interessats a provar l’experiència de viure un assaig i
la preparació d’una audició amb Simon Halsey. Al Requiem
de Mozart que es va programar al novembre, s’hi van inscriure prop de 300 cantaires. Per a Simon Halsey, treballar
amb grups vocals d’aquestes dimensions és quelcom habitual: “La meva feina diària consisteix a treballar amb cors
simfònics en un repertori eminentment simfònic. Quan tenia
21 anys vaig tenir la sort de ser convidat per Simon Rattle a
esdevenir el director del Cor de la City of Birmingham. Des de
llavors he fet aquesta feina durant trenta-sis anys i això m’ha
portat a viatjar arreu del món, des dels Països Baixos, a Bèlgica, Austràlia, Amèrica, Alemanya...” i ara a Catalunya: “No
fa gaires anys vaig visitar Barcelona com a convidat, enviat
per la Filharmònica de Berlín, per preparar el Requiem de
Fauré que havia de dirigir Simon Rattle i la veritat és que no
vaig imaginar mai que més endavant tindria contacte amb la
institució. Vam passar uns moments fantàstics amb l’Orfeó

18 • REVISTA MUSICAL CATALANA

Català, i vaig gaudir moltíssim de la ciutat i de la seva gent,
i de la magnífica sala que és el Palau de la Música. Per tant,
quan vaig saber que estaven interessats a tornar a col·laborar
amb mi i vaig comprendre quin magnífic grup de persones hi
ha aquí i la història tan inusual que té aquest cor, vaig pensar
que aquesta era una proposta diferent de les habituals. Perquè
a la gran majoria de ciutats l’orquestra simfònica ve primer i
després als anys seixanta, la gran majoria d’orquestres funden un cor.”
UN PROJECTE GUANYADOR

Simon Halsey dóna molta importància al fet que l’Orfeó Català és una entitat independent, que no està lligada a cap
orquestra, un fet que, sumat a la comunitat i estructura que
l’Orfeó Català ja té construïda, li fa pensar que “aquí arribo
amb la batalla ja guanyada! El cor ja hi és, té la millor sala de
concerts del món i, a més, tot allò que sempre he de construir
quan arribo a un nou cor –un projecte educatiu, un cor jove,
un projecte social...– aquí ja s’ha fet! I per reblar el clau, hi ha
moltes institucions que no es poden permetre tenir un cor professional, i fins i tot aquí hi és! La sala, la gent, la història...
això és el paquet complet.” I si això fos poc, Halsey afegeix:
“La següent cosa que faig quan arribo a un lloc nou és posar
èmfasi en la necessitat d’establir col·laboracions internacionals per atreure grans conferències i congressos, però un cop
més, això aquí ja s’ha fet, perquè la FCEC té presència important en la federació internacional i el 2017 acollirà el proper

Simon Halsey al
Palau de la Música
Catalana, on ja se
sent com a “casa”.
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EL VÈRTEX DE LA PIRÀMIDE: EL COR DE CAMBRA
5 D’ABRIL
ORFEÓ CATALÀ
REQUIEM DE
DURUFLÉ
AL PALAU DE
LA MÚSICA

Simon Halsey considera simptomàtic de la bona salut d’una societat l’existència de cors professionals. Com a director del Cor de
Cambra del Palau de la Música, creu que aquest ha d’estar situat al cim de la piràmide en l’estructura de l’Orfeó Català, igual que un
equip de futbol professional ho està respecte de l’estructura del club que representa, sempre que “aquest equip professional sigui
el millor equip del món”. Els cors professionals, “han de liderar i mantenir l’estàndard d’excel·lència. I una de les maneres d’aconseguir
això i que esdevinguin imprescindibles, és que siguin líders pel repertori que interpreten”. En el cas del Cor de Cambra, Simon Halsey
té molt clar els precedents i lloa la feina feta durant els darrers anys per Josep Vila, i creu que la línia que cal seguir és l’existent, per
aconseguir “que siguin absolutament famosos pel que fan, de manera que la gent viatgi a Barcelona o bé on sigui, només per sentir-los”.
Per això, considera que la reflexió que cal fer és cap a on s’han de dirigir: “¿Ens hem de centrar en un únic repertori? O ¿volem ser una
finestra d’un repertori ampli per a un públic només català? ¿Volem ser un referent nacional o també internacional? Aquesta primera
temporada el Cor de Cambra treballarà amb molt bons directors internacionals per tal de centrar-se en el so del conjunt i en la forma de
comunicar-se. I també provarem repertori variat per veure on som d’aquí a dos o tres anys.”

ca, i la música. I amb la música coral és més fàcil, perquè si un
nouvingut en aquest món vol fer música, només per tocar el violí
en una orquestra amateur necessita com a mínim cinc anys. En
canvi, per cantar en un cor amateur, ho pot fer pràcticament de
manera immediata. Cantar pot curar la por; hi ha massa por al
món en aquests moments i poder fer sentir un grup de gent ben
avinguda, i cohesionada, això és el més important.”
El director britànic és optimista i es mostra molt satisfet i
il·lusionat amb l’equip que actualment treballa per a l’Orfeó
Català. Les seves línies de treball se centren en la formació de
directors corals, per la via d’una escola de direcció per a cors
de tots tipus (des dels cors infantils als cors de gent jubilada):
“La gent mai no hauria de sentir-se sola. Recordo que quan era
jove, al cor de la universitat, hi havia un home molt gran que
tenia més de 65 anys i un dia li vaig preguntar com era que havia
decidit unir-se a aquell cor, i em va contestar: «La meva dona
va morir l’any passat, els meus fills viuen a Austràlia, i em sento sol. Però els dijous a la nit em reuneixo amb dos-cents joves,
plens d’expectatives i alegria i després prenc una birra amb ells
i la meva vida es transforma». Recordo que vaig acabar plorant
i vaig pensar: «Algun dia aquest home puc ser jo.» El més important d’un director és saber transmetre a la gent les ganes de can-

Simposi Mundial de Música Coral, a Barcelona! Per tant, aquí ja
s’ha fet tot! O sigui que jo només puc venir a donar energia, ajudar a moure, i fer connexions tot aportant aquests contactes que
tinc amb Barenboim, Rattle, Dudamel i tots aquests bons directors amb els quals, de fet, l’Orfeó Català ja té relació. Vull pensar
que el que puc aportar és una consolidació, i una acceptació per
part de la resta del món que l’Orfeó Català és un cor amb el qual
és necessari col·laborar.”
En aquest afany internacionalitzador, Simon Halsey no pot
evitar fer al·lusió a les conseqüències que el Brexit té a nivell
ideològic en el context europeu: “Crec que la decisió de sortir
de la Unió Europea és un desastre absolut. I si puc mantenir connectat Londres amb Barcelona, voldria que els britànics veiessin
què s’està fent aquí. En aquests moments això és molt important.
La relació que s’estableix entre l’Orfeó Català i la London Symphony Orchestra té quelcom de simbòlic, com ho tindrà en el futur la relació d’aquesta orquestra amb els altres cors de l’Orfeó.”
Una de les coses que més defineixen la personalitat de Simon Halsey és la vehemència amb què s’explica, una vehemència que es tradueix també a l’àmbit musical. Aquest carisma amb què Halsey atrapa el cantaire als assajos és extensible
a tots els àmbits, en els quals sembla capaç de convèncer
qualsevol de la importància de la música i, sobretot, del cant
coral: “Quan estem preocupats per quin és el futur dels nostres
països, les úniques dues coses que ens poden ajudar són, d’una
banda, els esports, amb uns Jocs Olímpics com a prova icòni-
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Simon Halsey en els
primers assajos com a
nou director de l’Orfeó
Català, al Petit Palau.

tar. Ens hem d’assegurar que els joves tinguin ganes de cantar
amb l’Orfeó Català, i m’agradaria poder contribuir a engrandir-ne la família, perquè els que entrin de nens, vulguin passar
tota la vida cantant amb l’Orfeó Català, fins que es retirin amb
vuitanta anys. Igual que passa a Birmingham!”
UN BON NIVELL INTERNACIONAL

Un altre dels punts importants en els quals Halsey vol centrar
la seva activitat és la creació coral: “Tenim el deure envers els
nostres mestres fundadors de fer obres històriques, però també
hem d’aprendre a fer un repertori ampli, que inclogui el repertori
antic i també l’actual. Hem de contribuir a construir l’escola de
música catalana i animar compositors internacionals perquè posin música a textos en català. Per exemple, el cas del nord-americà David Lang, de qui vaig descobrir que la seva mare va viure
a Barcelona a les darreries dels anys trenta fugint d’Alemanya,
on esperava obtenir un bitllet de Liverpool a Nova York. Ja s’ha
mostrat voluntari a escriure una obra amb text en català en memòria de la seva mare. Crec que trobarem milers de connexions
com aquestes amb veus internacionals. I entrarem a formar part
també d’encàrrecs internacionals, potser en col·laboració amb
altres institucions de Berlín o Londres, amb qui, de fet, ja hem començat a treballar en una obra encarregada tant en anglès com
en alemany. Això, de fet, ja es feia al segle XVIII. Quan Haydn va
escriure La Creació, aquesta va aparèixer en diversos idiomes al
mateix temps. Per tant, nosaltres farem les estrenes catalanes de
grans obres internacionals, tot i que traduïdes al català.”
Halsey té idees molt clares respecte del paper que l’Orfeó
Català ha de tenir a la societat catalana i que estan alineades
amb el rol que aquesta formació coral tenia quan es va fundar:
“Vull que tothom se senti convidat a cantar amb l’Orfeó Català i
que tothom que vulgui cantar pensi com a primera opció en l’Orfeó Català”, però sense oblidar que l’Orfeó Català viu en ple segle XXI: “És temps de tenir més dones compositores, més dones
directores. Quan vaig veure la meva foto al costat de la dels altres
vuit directors que m’han precedit, vaig pensar: la següent ha de ser
una dona!” El director britànic vol potenciar tot allò de bo que
té l’Orfeó Català per tal de fer un salt qualitatiu que li permeti
entrar a la Champions League de l’àmbit coral: “Necessitem tenir un sentiment de competitivitat per poder assolir un bon nivell
internacional. Tota la resta és una continuació del que Josep Vila i
el seu equip han estat fent i fan fins ara. No cal fer cap revolució al
cor. Només ens hem de preguntar: com de bons podem ser, com de
bonic i expressiu podem cantar. Cal revisar les coses que són importants en la vida coral: entonació, balanç, escolta, color..., coses
que es poden desenvolupar en endavant. Vull que la raó de fer un
concert amb una orquestra de renom, amb aquestes col·laboracions que puguem establir amb directors i formacions de prestigi,
sigui el cor. Encara que la raó per fer una Novena de Beethoven
sigui el mateix Beethoven, per a nosaltres ho ha de ser el cor.”
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