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"A l’Orfed no li cal un grankondres. Enviada especia

~ 1 que identifica el nou
m I ¯ director de l’Orfe6 Ca-~,~ talS., Simon Halsey Ca~Vi~

nomds anar rodsenlli~

m , ¯ (Londres, 1958), no 6s 
~ que estigui al cim de la
direcci6 coral 6s director del cot
de la London Symphony i del de
Birmingham, del cot jove dels
Proms, i fins ara del cot jove de la
Filharm6nica de Berlin, a m6s de
ser honorific del cor de R~dio Ber-
lin-, sind el let que conserva aquella
il.lusid dels nens que canten junts.
Sens dubte 6s un mestre inspirador.
Se liveu als ulls quan arriba a aques-
ta entrevista, en un car6 londinenc,
directe des de Birmingham. Ha as-
sajat per als Proms amb 300 nens.
"Cada any seleccionem joves de
cots de tot el pals per a una gran i
flnica actuaci6.Arriben aquestatar-
da en vuit autobusos per al concert
de la nit, que es veurfi per televisi6".

Quina hupressi6 li fa la tradici6
coralcatalana?
A Catalunya passa una cosa sem-
blant a Anglaterra: hi ha cots pro-
fessionals reconeguts, perb no gai-
res. La BBC en t6 un amb 24 can-
tants, els finics del pals amb
contracte. I hi ha el Tallis, amb no-
m~s 16. La tradici6 ~s amateur i es
nodreix de les escoles iuniversitats.
l~s aMemanyaon funciona comuna
cosa professional, perqu6, vejam,
quantes companyies d’6pera t6 la
Gran Bretanya? Cinc? 200 persones
canten als seus cors, mentre que
Alemanya t6 aquesta quantitat no-
m6s comptant-hi Berlin. Resumint,
que la situaci6 del Palau de la Mfisi-
ca m’ds familiar. El meu pare era un
farads director de cors.., quan tenia
25 anys valgassistir a una conferbn-
cia on hi havia tots els grans noms,
desesperats perqub la mtlsica coral
es moria. I van decidir que cadasctl
havia de fer alguna cosa. Jo vaigini-
ciar una comunitat a Birmingham
arab un cor enorme, i vaiginstaurar
la idea que les orquestres simf6ni-
ques necessiten cors joves. A1 cap
de 30 anys, totes les del pals en te-
nen. I el govern nom6s els ddna di-
ners si tenen programes educatius.
Les orquestres han vist que era m~s
pr~ctic educar a trav6s de les veus
m6s que delsinsu’uments. I per aix6
emvan cridar de la Filharmbnica de
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Berlin. En general em contracten
per reformar un cor adult i muntar
un projecte educatiu. Per6 al Palau
tenen cor adult, que necessita, sl, fer
un pas endavant per6 que no co-
men~:a de zero, i despr6s descobrei-
xo que ja tenen una escola coral i
cots de joves! Jo no 6s que necessiti
una akra feina, per6...

No la necessita pas.
Per6 ja no tinc Berlin. I m’acabo de
casar. La meva dona volia que aga-
f6s un projecte nou per la nova eta-
pajunts. A m6s, quan tens cinquan-
ta anys i v6ns del nord d’Europa
gaudeixes d’una mica de sol. Quina
calor m6s meravellosa! Aquestaset-
mana comen~arem a buscar pis.

Volem viure al mar! D’altra banda,
he treballat durant anys a Gal.les i
Esc6ciai,tot iquevalgn6ixer aLon-
dres, fins ara no havia treballat a la
ciutat. I m’adono de fins a quin punt
la Gran Bretanyaesth centralitzada.
A Londres no s’assabenten de res
del que passa a fora, i als de fora els
queda molt lluny la capital. Com-
prenc, doncs, la necessitat dels es-
cocesos de set ells mateixos. En un
mdn perfecte, la diversificacid era
possible perqu~ est~tvem sota el pa-
raigua de la UE, perb el Brexit ~s un
desastre. Tot allb en qu6 he cregut al
meu pals s’ha tornat negatiu. I ja sd
que el paral.lelisme no ds exacte,
perb entenc la necessitat dels cata-

lans de ser ells mateixos. I tenir un
cor que representa alx6. Instintiva-
ment ho he compr6s.

La seva felna ~s ajudar a elevar
laveu, per dir-ho aid?
M’agraden els principis fonamen-
tals del’Orfe6. Ha de ser una fabrica
potent per a la mfsica catalana, que
no vol dir estreta: acabo d’encarre-
gar al compositor nord-americ~t
David Lang una p%:a en catal~, per-
qu6 la seva mare va viure a Barcelo-
na. Aix6 animar/t compositors i di-
rectors catalans. Necessitem difon-
dre’ns m6s a Espanya, al mdn.., ijo
puc aportar els meus contactes in-
ternacionals.

Quirts contantes? Ens visitar~.
m~s sovint Shnon Rattle, ara que
assumelx la direcci6 de la London
Symphony?
Hi haur~ m6s intercanvis amb la
London Symphony. Si ahem alBre-
~t, el meu deure 6s portar els can-
rants britfinics a Berlin, a Barcelo-
na... intentar entomar aquest desas-
tre. Aquest enc~xrec de qu6 parlem
tindr~tpremibres a Londres, Berlin,
Barcelona i Nova York. Aix6 ja posa
el Palau a la primera divisi6 de la
mtlsica internacional. Per aix6 6s
tan important que gent corn Rattle
vinguin m6s sovint. El Palau ja ho
est~ fent b6. No caldr/~ una revolu-
ci6, nom6s anar m6s enll~.

Hauria acceptat el c/wrec si el
Palau no fingu6s les temporades
que t67
S6n bons programant. Aquestes s~-
ries que fan s6n perfectes, Dudamel
venint aquests anys segaits.., fa sen-
saci6 de familia. A rods aquests s6n
els meus col-legues favorits.

Vost~ 6s I’home invisible treba-
llant amb els grans noms.
3o tenia 25 anys quan Rattle em va
dir "no siguis director d’una or-
questra de segona, hi ha feina pre-

parant cors per a orquestres". $6c
l’home invisible, sl, per6 als millors
llocs: els Proms, la Filharm6nica de
Berlin, la de Viena, el Palau de la
Mfisica... No hauria estat possible
sense especialitzar-me. Als Proms
no sortir6 per la tele per6 el que
compta 6s que hi haur~ 300 adoles-
cents motivats. Tant 6s qu6 dirh el
Times. No 6s el que em mou.

Qu~ implica que vost~ s’~ul as-
sessor artistic del Palau?
Tinc lxenta anys d’experi6ncia, he
treballat en una desena de pffisos,
conec el repertori, la gent, s6 corn
fer que funcioni un programa edu-
catiu. Puc aportar idees... Aspiro a
una vida simple per6 tendeixo a
complicar-me-la, i quart van venir a
buscar-me tan entusiasmats no valg
poder-m’hi negan M’hi estar6 dot-
ze setmanes l’any, treballar6 cada
projecte, escollir6 la pe~a, veur6
qu66s el que no funciona...

Necessita una renovaci6 de
gent, l’Orfe6?

LA SEPARACI(~ DE LA UE

"Si lirem endavant el
’Brexit’ el meu deure
6s portar els cantants
brit/mics per Europa"

ENC~,RREC MUSICAL EN CATALA

"Hi haur/ una estrena
de David Lang que
posar/ el Palau a
primera divisi6 al m6n"

No treballo alxl. Hi haur/~ gent que
preferira marxar, i encara hi a espai
per a m6s gent... Jo m’involucrar6
en l’escola coral, espero que quart es
gxadffin vulguin unir-se a l’Orfe6, i
que al cap de dos anys la gent co-
menci atrucar a la meva porta.

I elCor de Cambra?
Tot cot professional ha de justificar
la seva exist6ncia a trav6s de la qua-
litat. E1 Cor de Cambra t6 potencial
per6 necessita una altra visi6. Arri-
bar/t. Farem s6ries de programes a
cappella amb grans directors inter-
nacionals. I veurem en qu6 es poden
especialitzar: catalana, espanyola,
Renaixement... l~s un m6n on no hi
halloc per grups no especialitzats. ̄
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