
EntrevistaSimon Halsey El nou director artistic
dels cors de I’Orfe6 Catalh vol renovar amb nous
cantaires els grups i internacionalitzar-los al mhxim

"Necessitem sang
nova per renovar els

cors de I’Orfe6"

BARCELONA

A
Simon Halsey se E gL~a fel-
n~ no nom6s s’ellcarregar~
a partir d’aquest setembre
del conjunt dels set cors de

rOrfe6 Cata~ sin6 que tamb~ ssra
assessor artistic del Palau de la Mfi-
sica, Per5 aix5 no l’espanta. Aquest
prestigiSs director de cors brit~nic,
superactiu a los xarxss, destaca per
la seva gran capaeltat de treball i cu-
riositat. Diumenge mateixvaviure
la seva ssgona Diad~= "No conec
prou h situael5 politica per ophn~r,
per5 si que crec que elBrav/t ~s un
desastre a tots els nivells!"

~m ha trobnt o15 ~¢a?
l~s faselnant perqu~, per coincid~n-
cia, la setmanapassada, aquesta ila
que ve, dirigeixo elRequiem de Ver-
di arab diferents grups. La setmana
passada amb el British Youth
Choir, aquesta arab l’Orfe5 Catal~ i
el Cor Jove, i ]a que ve arab el Lon-
don Symphony Choirl Aixb em per-
met comparar i m’adano de la gran
for0a dels cots d’aquiperqu6 el so ~s
molt distintiu, memvellosameut
projectat. Supeso que 6s per lallen-
gua, i perqu6 tothom aqui rep lli-
~ons de cant. Tenon un cant molt
brillant i estic entusiasmat.

~ ~1 mlllor~r?
Estic obsedit per la precim’5 ien aix6
insistL~ molt, fins a arr~ar a ravorri-
ment. Els cantants han de sen~ir que
cada notaval elmateix clue les ~dtres,
ien els crescendos tom els cantaires
ban de cantar m6s fort exactament
arab la mateixintensitat per aconse-
guir un so net. Aix5 forma part de
l’antrenameut avorrit, per5 ~s tm
treball que hem ffanar font. El corja
ho feia, elx5, i ss nora que el meu pre-
decessor, Jossp ~rfia, va fer molta fel-
ha, abd que jo nom~s conti~uar~
construint el cor. De vegades, quan
t’enfrontes a un nou trebell ho enfc-
ques corn unarevoluciS: aqui caluna
suau evoluciS.

~m vol ampllar Ms (:ors?
Necessitem els ssients plens, per5
aix6 vindr~ aviat arab sessions pfi-
bliques, perqu6 hem de for els cors

Simon Hal~y, ahir, al Palau de la Mdsica Catalana I~ ORIOL DLIRAN

m~s access~les a la gent. Teifiln conegut la mare del qual va estor
una s~rie d’assajos oberts, etc. No- aqul durant la Segona Guez~ Mun-
cessitem tres o quatre cant ants dial, per5 no us puc dir encara qui
m6s en cada secciS. Laidea ~s que ~s... Hem d’esperar!
cada any es renovi, corn un arbre,
sobretot arab gent jove, sefise obli- Corn anir~ la col,laboraci6 amb la
darlesgeneracions m~s grans que London Symphony Orchestra?
aporten ex2aeri~ncia. ]Necessitem, Comen~arh al mar~, i vindr~ regu-
petS, sang nova per renovar els lacment, aixi corn els seus directors,
cots. i evidentment port~u-~ el meu amic

col.laborador Simon Rattle (encara
~ tc~ha|lol~l la pc~|~:~i& intoma- hem de t~u¢car una data). Velem
~lel~l I~ I~¢I~? col.laborar per encarregar junts no-
Un cot ha de ferla se~ seu, i fern un ves composicions, cantar jm]~s, etc.
treball fantastic a Barcelona~ Aix5 De manera que els corn tindran una
implica no nom6s els concert s que fa- projeccib int ernacional i aix6 6s fo-
rein, si~5 tamb~ encarregar noves namenta] per al pals ila ciuta~. E]
partitures, cantinuar tmballant an]b millor per a aquesta regis Es tmfir
elllegat d’autors catalans, aixi com una reputaci5 inte~acional, i ~re-
nous compositors. M’intomssen es- bailm~em fore en aixS. Aquest tipus
pecialment els compesitorsintema- de col.laboracib 6s dmcai ha estat
elanals quetonan unvincte arab Ca- gr~cies al fet que ~amb6 estic a la
taluny~ Ja tonim elprimer enchm~c London Symphony Orquestra, aZxi
aun compositorinternaelonahnolt que he ajuntat [es dues families!
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