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Juan Antonio Bayona, que està en ple rodatge de 
Jurassic world II, ha confirmat que hi haurà una tercera 
part. La primera, dirigida per Colin Trevorrow, és la 
quarta pel·lícula més taquillera de la història.

‘JURASSIC 
WORLD’ SERÀ 
UNA TRILOGIA

Fins al 15 de setembre es pot visitar a Can Framis 
Periquito Pastor. El Poblenou torna a ser nou, una 
mostra que recull els 90 originals que l’artista ha 
dedicat al barri barceloní, on té l’estudi des de fa anys. 

PERICO PASTOR 
EXPOSA EL SEU 
POBLENOU

gu, i això és el que em sembla més 
interessant d’ella”. La noia es deixa 
arrossegar pels encants de la Suzan-
ne, que després de demanar-li que 
robi paper higiènic d’una botiga se 
l’emporta al ranxo. L’autora el des-
criu sense ni una engruna de fasci-
nació. “Una casa vella de fusta –es 
pot llegir–: les rosasses protube-
rants i les columnes de guix li dona-
ven aparença de castell petit. For-
mava part d’un complex fet a mida 
que incloïa, que jo pogués veure, un 
graner i una piscina d’aspecte pan-
tanós. Sis llames perdudes s’endor-
miscaven en un corral. Figures llu-
nyanes tallaven matolls al llarg de la 
tanca. Van alçar les mans per salu-
dar-nos, i van tornar a la feina”. 

Allunyar-se dels crims 
Molt ben traduïda per Ernest Riera, 
Les noies avança a dos temps –un de 
situat al present i el de l’estiu del 
1969– per estudiar l’erràtica i trau-
matitzada Evie Boyd. “El meu per-
sonatge principal és una outsider 
–admet Cline–. En un grup tan ter-
rible com el de les noies, és fona-
mental que ella se’n mantingui a 
distància. L’Evie és una noia aliena-
da d’ella mateixa i de la societat on 
es troba”. La novel·la dibuixa un 
sensorial retrat de l’adolescència, 
en què abunda la metàfora i la sines-
tèsia. “Volia escriure una història 
on hi hagués un crim però en què 
aquest crim fos la cosa menys im-
portant”, diu.  

Qui busqui al llibre grans dosis de 
violència i de perversió en sortirà 
decebut. L’autora, però, afegeix un 
interessant matís a les seves parau-
les prèvies: “La violència més òbvia 
és la de l’assassinat, però em fixo 
també en les petites violències, les 
violències quotidianes que sovint 
tenen a veure amb la vergonya i la 
traïció”. Entre els moments més 
foscos del llibre hi ha una festa on 
corre la cocaïna que acaba amb un 
ménage à trois i el peatge sexual que 
l’Evie ha de pagar per poder formar 
part del clan del Russell. 

“Sóc de Califòrnia i crec que és 
una regió molt bonica –diu Cline–, 
però sota aquesta bellesa superfici-
al hi ha alguna cosa fosca”. Les no-
ies vol fer aflorar aquesta dimensió 
soterrada, i després d’exhibir-la 
amb un desplegament verbal potent 
la protagonista queda ferida per 
sempre més. “Una cosa que no volia 
era que la novel·la tingués cap mo-
ral –reconeix–. La història que ex-
plico no té com a conseqüència el 
creixement del meu personatge. 
Quan es fa gran no és millor que 
quan era jove. De vegades, el passat 
queda atrapat en la teva vida i t’im-
pedeix evolucionar”. Cline, que de 
petita va actuar en dues pel·lícules, 
va estudiar belles arts, té un màster 
en escriptura creativa de la Univer-
sitat de Colúmbia i gaudeix d’un 
present immillorable –pot dedicar-
se al seu somni, escriure a temps 
complet– i d’un futur ple de no-
vel·les. Fa un any i mig que ja treba-
lla en el seu pròxim llibre, però en-
cara no en pot avançar res.e

Simon Halsey: “Tothom ha  
de tenir l’oportunitat de cantar”

construïda fins aquí –diu movent la 
mà a l’altura del front–, i a mi em 
correspon apujar-la una mica més, 
però no fer-ne els fonaments”. 

Halsey transmet rigor i entusias-
me. Per exemple, quan recorda l’ex-
periència de dirigir més de mil veus 
al Lincoln Center de Nova York in-
terpretant The public domain de Da-
vid Lang. “Va venir gent de diferents 
llocs per cantar música contempo-
rània”, exclama abans de lloar el 
sentiment de comunitat que es ge-
nera en els cors. “Té a veure amb la 
manera com es representaven els 
misteris en l’Edat Mitjana”, afegeix. 
Uns minuts abans, quan parlava del 
Rèquiem de Verdi, insistia en un as-
pecte que de vegades s’oblida: “Ver-
di va escriure el Rèquiem per a la 
gent de Milà, i el cor és la veu de la 
gent”. Per tant, el cor no és un ele-
ment aïllat de la societat, sinó una 
representació de la societat. “Un 
gran cor necessita gent de diferents 
generacions i de diferents orígens 
socials”, assegura.  

La importància de cantar 
“Tothom ha de tenir l’oportunitat 
de cantar”, diu el director anglès, 
que fa una comparació amb l’esport 
per explicar l’ideal que persegueix. 
“Els caps de setmana nens, joves i 
adults juguen a futbol, i molt pocs 
són professionals. El que és impor-
tant és que hi ha 22 milions de per-
sones a Europa que juguen a futbol. 

Els professionals, els que surten 
per la televisió, són els que mar-
quen el model que segueixen els 
nens al carrer. I amb la música ha 
de ser igual”. En la teoria de Hal-
sey, els cors professionals són 
“exploradors que assenyalen un 
camí, que mostren noves possibi-
litats musicals”. “Directors com 
William Christie i John Eliot 
Gardiner fan aquesta feina, i al 
cap d’uns anys un cor juvenil ja 
pot interpretar aquelles peces”, 
diu un home que té com a objec-
tiu que “l’Orfeó sigui el millor cor 
possible” i que “transmeti una 
gran passió per la música”. 

Halsey arriba al Palau de la 
Música amb “deures”. “Primer, 
tenim un deure amb els funda-
dors de l’Orfeó. He de construir a 
partir de la feina dels anteces-
sors. I hem de treballar reperto-
ri internacional i català, perquè 
tenim el deure de promoure els 
autors locals i els directors corals 
locals”, diu abans de fer una pau-
sa, com si demanés una mica de 
paciència. “Pel que fa a la músi-
ca catalana, encara n’he d’apren-
dre. Pensa que tot just és el meu 
cinquè dia aquí”, recorda. I ales-
hores va més enllà, perquè també 
reconeix un deure amb la música 
contemporània, la qual cosa, se-
gons Halsey, no es contradiu amb 
la necessitat de construir “un re-
pertori inclusiu”.e

El músic anglès s’estrena com a director artístic dels cors de l’Orfeó Català

Simon Halsey (Londres, 1958) té un 
currículum més eloqüent que l’allau 
d’elogis que ha rebut al llarg de tren-
ta anys com a mestre del cant coral 
europeu. “Tinc un peu a Berlín, un a 
Londres, un a Nova York i ara un 
aquí”, deia Halsey ahir al matí al Pa-
lau de la Música, unes hores abans 
de debutar com a director artístic 
dels cors de l’Orfeó Català en el Rè-
quiem de Verdi interpretat per la 
London Symphony Orchestra, de la 
qual és director coral. També és di-
rector artístic del programa coral de 
joves de la Filharmònica de Berlín, 
assessor del cor del Schleswig-Hols-
tein Musik Festival, director dels 
cors de la Simfònica de Birmingham 
i del cor jove del BBC Proms, a més 
de director honorífic del cor de la 
Ràdio de Berlín.  

“Sí, tinc molta feina”, diu Halsey. 
Això mateix va pensar quan el direc-
tor general del Palau de la Música, 
Joan Oller, va oferir-li fer-se càrrec 
de l’Orfeó Català. Va acceptar per-
què “l’oferta era molt interessant” i 
“no havia de construir els cors de ze-
ro” perquè el seu antecessor, Josep 
Vila, “havia fet una feina fantàstica”. 
“A més, el sistema educatiu musical 
ja existeix, l’edifici és magnífic, hi ha 
molt bona energia i l’administració 
funciona molt bé. La casa ja està 
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Simon Halsey, nou director artístic dels cors de l’Orfeó Català i assessor artístic del Palau de la Música. PERE TORDERA

Objectius  
Simon Halsey 
vol que 
l’Orfeó  
Català sigui 
“el millor cor 
possible”

Propòsit  
“Tenim el  
deure de 
promoure 
autors i 
directors de 
cor locals”, diu
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