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Entrevista Joaquim Piqué
Director de l’àrea de cant coral del Teatro del Lago de Frutillar, a Xile. La ciutat, de 14.000 habitants, va ser colonitzada el segle XIX pels alemanys. Ara
és l’entorn natural d’un teatre que té com a segell la pedagogia i la formació a la comunitat. Aquesta filosofia ha seduït el monistrolenc Joaquim Piqué

«Ser aquí és com viure en un altre planeta»
Piqué s’ha traslladat a Xile per dirigir l’àrea coral del Teatro de Frutillar i aplicar-hi un model propi fruit de la seva experiència
Maria Oliva
MANRESA

Joaquim Piqué va néixer a Monistrol de Montserrat el  i, ben
aviat, als  anys, va iniciar la seva
vida musical com a alumne de
l’Escolania, on més tard va exercir
de mestre i director. Segurament,
en aquella època mai no s’hauria
imaginat que ara, als  anys, i després d’acumular una llarga trajectòria a casa nostra, trobaria a la Patagònia xilena el seu propi projecte vital: des d’aquest dimarts, és
oficialment el nou director de
l’àrea de música coral del Teatro de
Frutillar de Xile, un espai cultural
que combina la programació d’alt
nivell amb la vocació social i pedagògica. La llunyania del projecte l’ha obligat a traslladar-se i a deixar enrere la seva tasca de direcció
a la Unió Musical del Bages, al cor
Romança de Callús i a l’Orquestra
de Flautes de Barcelona, així com
el seu paper de subdirector al Cor
de Cambra del Palau de la Música.
P

Com ha anat a parar a Xile?
Sóc a la Patagònia! [riu] Doncs
a través de l’Escolania de Montserrat. El Teatro del Lago de Frutillar
volia internacionalitzar la seva tasca i s’hi va posar en contacte. La
presidenta, Nicola Schiess, buscava per Europa candidats per l’àrea
de música coral. Jo hi vaig enviar
el meu currículum i vaig entrar en
el procés de selecció. Després de
diverses entrevistes, finalment
van optar per mi, i aquí em teniu.
P Des de quan hi és?
R Tècnicament, vaig començar
aquest dimarts, tot i que quan
m’ho van confirmar ja em vaig posar a treballar. Al juny vaig venir
vuit dies per conèixer l’equip i fer
una masterclass, i ara hi he aterrat
fa poc més d’una setmana per instal·lar-m’hi. El teatre és molt nou,
amb un equip jove que té molta
empenta; ja estem programant les
temporades del  i el .
P S’ho esperava?
R Era una opció, però era conscient que era difícil. La directora
del teatre ve d’una família austríaca, i havia estat a la Filharmònica
de Viena. Jo sabia que hi hauria
candidats d’arreu del món. Sempre tens la il·lusió, però fins que no
vaig començar a fer entrevistes i
R

reunions no vaig veure que tenia
possibilitats reals. Ells estaven força d’acord amb el que jo els proposava, vam encaixar molt. És un
projecte bonic i engrescador. Tot i
que sigui molt lluny de casa, professionalment és un orgull.
P Quina és la seva tasca?
R La feina consisteix a estructurar
un model d’escola coral; el teatre,
a part de tenir una programació
estable, és un centre pedagògic i
social. Hi ha tres àrees educacionals: la de dansa, l’apartat instrumental i l’àrea coral, una mena
d’escola que inclou cor d’adults,
cor de joves i dos cors infantils. Jo
em faig càrrec d’aquesta estructura i de crear un mètode de formació que no existia. També dirigiré
el cor d’adults i m’encarregaré de
la selecció. Paral·lelament, coordinaré la formació que el teatre fa
a  directors de  cors d’escoles
de la regió. El més bonic és aquesta
potencialitat pedagògica, i estic
content de poder col·laborar a donar reconeixement a la música.
P La feina és semblant al que ja
havia fet anteriorment?
R Jo aprofito tota la meva experiència a l’Escolania, que he viscut
com a alumne, com a mestre i com
a director, i els anys com a cantant
professional al Cor de Cambra,
d’on he estat subdirector. El meu
model, que intentaré aplicar aquí,
beu de tota aquesta experiència de
 anys de professió.
P El millor és l’entorn natural on
està situat el teatre?
R El paisatge és descomunal, però
el millor de tot és el teatre. És com
viure en un altre planeta; no diries
mai que ets en una regió del centre-sud de Xile. El van construir fa
 anys i és molt modern. Té una
sala de concerts per a . persones i una acústica brutal. I la programació és extraordinària, de primera fila. Hi ha gent del Brasil o
l’Argentina que ve a veure concerts
aquí. A més, és en un entorn privilegiat: des de la cafeteria veus tres
volcans; tens una mena de mont
Fuji que et presideix. Ara mateix,
per la finestra, veig un llac.
P I l’adaptació, com està anant?
R És molt fàcil. Si volgués, ja tinc
equip de futbol i tot. Des de Catalunya, vaig llogar una casa enmig
d’un prat i m’hi estic instal·lant;
aquí les parcel·les són de .
metres quadrats. Schiess s’ha assegurat que al teatre hi hagi un ta-

ARXIU/TEATRO DEL LAGO DE FRUTILLAR

A partir de la meva
experiència de 30
anys de professió, crearé
un model d’escola coral»
El teatre ha apostat
per mi; ara és el
meu projecte vital a llarg
termini i ho vull aprofitar»

Piqué, aquest juny passat, al Teatro del Lago de Frutillar de Xile

rannà determinat, que irradiï una
manera de ser, i que les activitats
que s’hi fan aportin beneficis a la
comunitat. Per exemple: es dóna
formació a la gent dels hotels de la
zona, i l’altre dia feien un taller de
creativitat per a tots els treballadors de l’àrea administrativa. Hi ha
gent de seguretat que canta al cor.
P Suposo que aquesta manera
de fer el va ajudar a decidir-se.
R Sí, és el que més em va agradar.
Quan em vaig reunir amb Schiess
a Barcelona va ser una impressió
reveladora. Hi ha molta química,
comunió i transversalitat entre els
caps de departament; tothom va a
l’una i té ganes d’experimentar i
crear una estètica comuna. Hi ha
una sinergia entre les tres àrees,
que busquen treballar les unes
amb les altres: que un noi que vingui a estudiar instrument rebi un
treball de cos amb la dansa i una
formació coral potent. Aquesta in-

teracció es potencia des de la direcció del teatre. A més, et tracten
amb molta familiaritat.
P Què és el que més troba a faltar de Catalunya?
R La família i les amistats; la gent
que estimo. Hi ha  hores de viatge i  hores de diferència. No sempre pots contactar quan vols, i això
és el més dur.
P Per iniciar aquesta nova aventura, també ha hagut de deixar
enrere molts projectes.
R Evidentment. Els lligams hi són,
i en tinc molt bon record, però
compaginar-ho tot es fa inviable.
Estic en contacte amb la coral Romança i amb els meus amics del
Cor de Cambra i la Unió Musical
del Bages, però ara aquest és el
meu projecte vital a llarg termini,
i hi estic centrat. Han apostat per
mi i tinc un contracte indefinit.
Vull aprofitar-ho; és una experiència més en la meva formació.

P Així, s’hi veu vivint per a molt
de temps?
R Tant de bo pugui estar-hi molts
anys. És un bon lloc per viure; tenen una altra mentalitat i un altre
ritme. Si en el futur trobo un projecte semblant que m’il·lusioni a
Catalunya, m’agradaria tornar,
perquè és casa meva. Però el que
veig aquí cada dia és increïble,
sembla irreal. Em sento afortunat.
P A Xile, el nivell és més alt o més
baix que a casa nostra?
R Des del punt de vista professional, hi ha molts músics que han
vingut de fora. Hi ha nivell, però la
capital és una ciutat molt potent, i
les regions són més rurals. La música està més deixada que no pas
a Catalunya, on des de fa temps hi
ha un procés per potenciar-la. El
teatre, però, ofereix la possibilitat
als joves de preparar-se per poder
estudiar música a la universitat.
Això exerceix de focus, i atrau famílies formades i amb fills petits.
P Qui valora més la cultura, els
xilens o els catalans?
R A Catalunya, el fet de tenir-hi
tant d’accés fa que la gent deixi de
donar-li valor, que sigui més elitista. Aquí passa al revés: s’està apropant a la gent amb un procés més
sa. No tenir tanta oferta fa que tothom ho valori més. Els nens, que
viuen a  i  hores de distància, vénen a fer instrument becats, i és tot
gratuït. A Catalunya no conec cap
centre equivalent; els teatres han
deixat de fer aquesta funció social
i pedagògica. El Liceu té el seu
Conservatori, però no deixa de ser
un negoci, i no va més enllà de fer
calaix i omplir el teatre amb noms.
Potser és inviable; aquí el projecte
neix d’una dona que hi creu i que
té una visió romàntica de la música. El segell del teatre és l’enriquiment cultural de la comunitat.
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Batecs d’un jove cor
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Andreu Martínez Miret (http://www.nuvol.com/autor/andreu-martinez-miret).
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@Andreu_M_Miret

Aquests darrers dies em desprenc d’una part de mi mateix.
De forma inevitable, però necessària, tot complint i entonant
l’acord del temps a l’hora escrita; ni massa tard ni massa
d’hora, però esgotat. Acaben els meus dies al Cor Jove de
l’Orfeó Català. Cadascun dels batecs cavernosos dins del meu
pit esdevenen, però, una constant incapaç de discernir allò
passat d’aquest present que ja se situa en un altre paradigma.
Com aquell jugador de La Masia (tot i que ara sembli una
formulació utòpica) que finalment trepitja el Camp Nou amb
el primer equip al cap de vint anys d’escola. Encara que
esdevingui un simple pas evolutiu dins la continuïtat d’una

(http://www.twitter.com/Andreu_M_Miret)
+ Altres articles d'aquest autor
Minkowski i l’encanteri del Trencanous
(http://www.nuvol.com/noticies/minkowski-ilencanteri-del-trencanous/)
Un incendi de passió, dansa i llegenda
(http://www.nuvol.com/noticies/un-incendi-depassio-dansa-i-llegenda/)
El retorn a l’Auditori de la Film Symphony
Orchestra (http://www.nuvol.com/noticies/elretorn-a-lauditori-de-la-film-symphonyorchestra/)
Una flama, càlida i brillant
(http://www.nuvol.com/noticies/una-flama-calidai-brillant/)
Fotogrames a la catalana
(http://www.nuvol.com/noticies/fotogrames-a-lacatalana/)

institució, s’assoleix una meta immensa que obliga a un
mateix a fer retrospectiva de tots aquests anys viscuts a la
casa dels cants.
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El Cor Jove de l’Orfeó Català
És el record del bombeig accelerat dels dilluns i dimecres a la nit,
escapant dels sorollosos carrers d’una metròpoli atapeïda a la fi d’un dia
laboral. Creuant les portes d’un indret aïllat del món terrenal; les
mateixes que em van veure entrar per primera vegada amb cinc anys
l’estiu del ’97. De nen a home. I més que un home, ha estat el Palau de
la Música Catalana, l’Orfeó Català, allò que ha fet de mi la persona que
sóc ara mateix. Atenent-me als darrers nou anys al Cor Jove que ara
deixo enrere, són aquells que m’han forjat com a individu dotat de
maduresa i han germinat en mi la força i l’afany d’acabar dedicant-me
professionalment a allò que més feliç em fa: la música.
La realitat d’un Cor Jove és realment complexa, més enllà de la posada
en escena a les sales de concerts on es mostra en acció davant d’un
públic. Fins i tot més enllà dels assaigs rutinaris. Al darrere s’hi amaga
una realitat social molt diversa on, persones de distinta sensibilitat,
procedència, edat, amb diferents finalitats i objectius, acaben creant el
seu propi ecosistema. La representació de la mateixa societat on,
paral·lelament a l’activitat musical, un mateix es relaciona de forma
diversa, se sent eufòric, s’emociona, es diverteix, plora, s’enamora,
discuteix, “posa a parir”, fa el seu grupet… aprèn a viure i a sobreviure, a
perdonar, a créixer… Entenem que només podríem sonar com una gran

(http://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1101__zoneid=55__cb=ee0e1627ed
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massa coral no només per la professionalitat musical, sinó perquè
aquest cor és també el nostre motor orgànic, una important part de la
nostra vida que es regeix per les lleis universals més essencials de

Rent a Scooter

l’home.

(http://www.via-

Creuo la porta de sortida de la sala d’assaig tal i com vaig entrar en
aquell aleshores, tot entonant el My way i amb una carpeta on m’enduc
els records més transcendentals de la meva vida. Sí, crec que junts hem
estat un cor lluitador davant les adversitats que han acabat per refundar
els pilars del nostre Palau. Tot va començar amb els 4 Coronation
Anthems de J. F. Haendel que Harry Christophers ens va dirigir amb la
prestigiosa formació barroca-anglesa The Sixteen, i, des d’aleshores

vespa.com)
(http://www.viavespa.com)

Barcelona és un vesper.
Vola per Barcelona amb una
Vespa!

(2008-2009), a cada temporada han anat sorgint nous projectes que

Núvol, digital de cultura

han fet créixer el cor d’una forma increïble, ens han portat a viatjar

28.430 M'agrada

lluny, i han fet que ens afrontéssim a tota mena de repertoris; destacant
sobretot els grans oratoris amb presència coral – Rèquiem de Fauré,
Rèquiem für Mignon de Schumann, Rèquiem de Mozart, Rèquiem de
Verdi, Magnificat de Bach, Magnificat de John Rutter, Missa de Glòria

M'agrada la pàgina

Registra't

A 14 amics els agrada

de Puccini, Messe de minuit pour Noël i Te Deum de Charpentier,
Messies de Haendel… – tot comptant amb les millors orquestres i
directors del moment.
Inevitable poder prescindir, d’entre aquesta trencadissa de vitralls del
passat, d’aquells petits instants, alhora els més immensos i lluents. Els
intensos caps de setmana de treball, quan encara organitzàvem partits

Núvol, digital de cultura
hace 12 horas

Els dits grassonets cargolats al
voltant del teu polze fan força cap a la
zona prohibida mentre se li escapa un
«aaa, aaa».
#PremiNúvolContes17

de futbol contra el cor Albada, i els darrers anys a Gurb, quan els paons
de la granja ens venien a fer una visita mentre preparàvem el repertori.
Les solitàries estones al piano, durant les pauses d’assaig, com si aquest
fos un element subjectiu més de la sala que observa el seu entorn on la
quotidianitat pren forma. Quan un desembre congelat vam oferir la
primera prova acústica a l’interior de la Sagrada Família on, tot i les
estufes, no sentíem el tacte a les mans amb què agafàvem les partitures
degut al fred que penetrava pels finestrals encara descoberts del temple,
tot cantant Lo noi de la mare d’Antoni Nicolau i Jacint Verdaguer.
L’essència única de cadascun dels concerts de Sant Esteve, aquell
esperit de caliu conformat per tots els cors de la casa al moment de
culminar amb l’apoteòsic Cant de la Senyera del mestre Lluís Millet. La
sensació de calma i tristesa en acabar l’òpera Dido i Aeneas de H.
Purcell amb l’exitosa producció que vam oferir al Petit Palau. L’èpica
viscuda amb Catalunya 1714, de Salvador Brotons, i cadascuna de les
diades efervescents on el Cor Jove s’ha trobat al costat d’un poble que

(http://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1090__zoneid=127__cb=8c7d5719
lestartit-8.html)

lluita per la seva identitat, conjuntament amb el Cor Jove dels Països
Catalans. Un Cor Jove ple de pau, amb la recuperació de l’Himne de les
Nacions Unides de Pau Casals i el seu magnificent oratori de Nadal, El
pessebre. El commovedor eco de la tradicional americana folk song,
Shenandoah, com un riu llunyà d’entre les parets de la immensa

(http://www.pinterest.com/nuvolcom)

basílica de Santa Maria del Mar amb el cor escampat per la nau.
L’esperit modernista amb les animoses sardanes d’Enric Morera,
davant les vistes al mar, en el marc del seu 150è aniversari al Museu
Maricel de Sitges. Sentir-nos part de l’univers d’Albert Guinovart,
encomanats d’aquelles nits musicals, fins a extasiar-nos, com un cavall
desbocat per les ones. Un Cor Jove de pel·lícula que sempre s’ha
debatut entre els dos costats de la força, amb el retorn a la pantalla
d’Star Wars i l’especial que es va viure al Palau; amb els fragments més
cèlebres de la partitura de John Williams. La immensitat d’un Auditori
a vessar, durant la projecció de la primera entrega de El senyor dels
anells, amb música de Howard Shore… Impossible no endur-me al
record dels tenebrosos passatges de cor d’homes de les mines de Mòria i
el Balrog. Així, una mica com el viril “In taberna” del Carmina Burana i
l’exultant “Ave formosíssima” final de l’obra de Carl Orff. En aquells
anys de celebracions finals, eixordar amb el clam del Camp Nou en

(http://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=872__zoneid=187__cb=b210c61f50
gramatica-de-la-llengua-catalana.html)

acabar de cantar l’Himne del Barça enmig de la gespa i sentir-se
aclaparat per la immensitat d’un estadi sota els milers de flaixos. Els
moments de Champions viscuts als assaigs, com el del “Iniestazo” al
2009 i la “Remuntada” del 2017, paradoxalment assajant en els dos
casos la mateixa obra, El mirador, de Josep Vila.
Aquesta darrera, una obra que amb especial amor duc al cor, i que ha
marcat el meu inici i el meu final en aquesta etapa tan important de la
meva vida. Ha estat també el meu mirador particular, que resumeix els
milers de vivències que ara observo satisfet en la llunyania del temps.
Així com el fet de preservar les amistats que m’han donat la mà, les
persones més importants de la meva vida que m’han fet costat.
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No podria tancar aquest escrit sense anomenar la figura imprescindible
per tal que aquest cor recorregués un llarg camí. Després de tots aquests
anys, un mateix arriba a la conclusió que la figura del director acaba
esdevenint com la d’un pare. La pots acceptar, però no qüestionar-la.
També pots no acceptar-la i tocar el dos. Potser, tots aquests anys sense
l’Esteve Nabona haguessin fet del Cor Jove un cor més banal, amb
menys ímpetu. És precisament l’element temperamental d’aquesta
relació d’equip aquell que ens ha portat a ser com una família que
s’estima, es baralla i es reconcilia. Sempre ha aflorat el sentiment, i hem
viscut tota mena d’episodis que em porten a pensar en la magnitud
afectiva de tots aquests anys com a cantaire. Potser, mai hagués
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començat a prendre’m seriosament la meva carrera com a solista si no
se m’hagués ofert l’oportunitat de començar a cantar sol davant dels
altres, si no se m’haguessin apropat i m’haguessin dit – Ep, Andreu.
Vinga prova-ho! Tu pots fer-ho!
Com diu el mestre, potser és cert que una part de cadascun de nosaltres
sempre seguirà viva al Cor Jove al pas dels anys, tot i haver partit
nosaltres i havent entrat nous cantaires. Quan per darrera vegada he
sortit un temps lluny del Palau, em venen al cap aquelles paraules que
va dir un jove bruixot després d’acabar el curs escolar a la màgica escola
de Hogwarts: “No me’n vaig a casa. No, realment…”

Gràcies, Esteve. Gràcies també als grans pianistes imprescindibles del
cor, Pau Casan i Josep Buforn, a tot el Cor Jove i a totes les
generacions de cantaires amb qui he tingut l’honor i el privilegi de
compartir una part d’aquest univers.
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