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“No malbarateu
l’Orquestra”

MÚSICA

MARTA PORTER
BARCELONA

El director nord-americà Lawrence
Foster torna a Barcelona per dirigir
aquest cap de setmana el concert de
l’OBC, de la qual va ser director titu-
lar durant sis anys. Des del 2005 que
no venia a Barcelona i el seu retorn el
fa amb l’extraordinària violoncel·lis-
ta Alisa Weilerstein, a qui ja va diri-
gir el 1998 a Barcelona en el debut eu-
ropeu de qui aleshores era una nena
prodigi de 15 anys.

Per què feia tant temps que no venia
a L’Auditori?
Quan era director titular hi va haver
algunes divergències artístiques i
polítiques amb la direcció de L’Au-
ditori. No vaig estar d’acord en com
se’m va acomiadar i, simplement, en
no haver-hi bones relacions no se’m
va convidar més. Ara estic molt agra-
ït a Pablo González [director de
l’OBC] i a Fronçois Bou [el gerent]
d’haver-me convidat perquè men-
tre vaig ser director titular vaig do-
nar molt de mi mateix a l’Orquestra,
a la ciutat i també als compositors
catalans, sobretot Montsalvatge i
Gerhard, i també vaig fer l’enregis-
trament d’El pessebre, de Pau Ca-
sals. M’emociona tornar, és molt im-
portant per a mi, perquè vaig marxar
amb una ferida i ara s’ha guarit.

Com ha trobat l’Orquestra?
En molt bona forma, amb una sono-
ritat molt bella, molt homogènia i
des del principi he estat molt agrada-
blement sorprès. Ha estat realment
un plaer treballar amb ells.

A causa de la crisi, l’OBC té 5 o 6 pla-
ces no cobertes, i no sembla que hi
hagi diners per contractar a ningú.
Com veu la situació?

Lawrence Foster torna a dirigir l’OBC després
de set anys sense trepitjar Barcelona. CÈLIA ATSET

Espero que l’Orquestra es mantin-
gui. Sempre hi ha hagut la contradic-
ció que l’Orquestra està musical-
ment en un nivell molt alt i econò-
micament molt baix, i és molt difí-
cil persuadir els polítics de sostenir
orquestres quan ni tan sols poden
sostenir auditoris. Però aquests di-
es a Barcelona he vist grups de nens
petits, de 6 a 8 anys, que venien a
L’Auditori. I em pregunto què serà
la vida en el futur si aquests infants
no tenen la cultura del seu país ben
representada. Cal fer conèixer al
món sencer la meravella que hi ha
aquí. L’Orquestra és com una joia: si
tens or i el preu és baix no el venguis;
fica’l dins el cofre, tot i que la gent
tingui por de guardar-lo, i quan el
preu pugi s’haurà revaloritzat. El
mateix passa amb l’Orquestra. No
malbarateu l’Orquestra ara. Salva-
guardeu-ne la qualitat i quan les co-
ses vagin millor estareu molt con-
tents de tenir una orquestra de pri-
mera classe. I això es pot aplicar als
museus, a l’educació, etc. Ara és el
moment d’invertir per al futur.

¿Als Estats Units la crisi també ha
afectat tant el món de la cultura?
ElsEstatsUnitssónunpaísmoltgran,
però generalitzant es pot dir que tant
lamúsicaclàssicacomelmóndelacul-
tura estan molt malament. Aquí hi ha
moltíssima més gent, de qualsevol
professió,quereconeixlaimportància
que té la cultura. Allà hi ha molt poca
gent a qui li interessi. Hi ha un nivell
molt baix d’educació. Difícilment et
diran on és Barcelona i si a les univer-
sitats preguntes contra qui lluitaven
els Estats Units a la Segona Guerra
Mundial no ho saben. No coneixen la
pròpia història!

El programa que ofereix a L’Audito-
ri inclou Montsalvatge i repeteix el

Concert per a violoncel d’Antonín
Dvorák amb Alisa Weilerstein.
Adoro Montsalvatge des que vaig
venir a Barcelona, i a més era un
bon amic meu. Em va ajudar molt
mentre vaig ser aquí. D’ell tocarem
Desintegració morfològica de la Xa-
cona de Bach. I el concert de Dvorák
és molt sentimental i va ser el debut
d’Alisa Weilerstein a Europa, pre-
cisament a Barcelona amb l’OBC
dirigida per mi, al Palau de la Músi-
ca, fa 15 anys.

Per què ha repetit concert i solista
per al seu retorn?
Volia fer un programa popular. Ella
acaba d’enregistrar el Concert per a
violoncel d’Elgar amb Daniel Baren-
boim, però jo preferia el de Dvorák
perquè volia recordar aquell debut
de fa ja tant de temps. A més, el con-
cert de Dvorák és una simfonia amb
molt de violoncel. És el més simfònic
de tots els concerts per a violoncel a
excepció, potser, del de Dutilleux, i
això dóna molta satisfacció a l’or-
questra a l’hora de tocar-lo. He fet un
concert que permetés a l’Orquestra
mostrar tot el potencial.

Què en pot dir d’Alisa Weilerstein
com a intèrpret?
És la més gran violoncel·lista del mo-
ment. Tan simple com això.e

Retorn “Vaig marxar de L’Auditori amb una ferida
i ja s’ha guarit” OBC “L’Orquestra està musical-
ment en un nivell molt alt i econòmicament molt
baix” Cultura “És el moment d’invertir en el futur”

Rendiment
“L’Orquestra
està en molt
bona forma,
amb una
sonoritat
molt bella”

Lawrence Foster
DIRECTOR D’ORQUESTRA, EXDIRECTOR DE L’OBC

La violoncel·lista Alisa Weilerstein torna 15 anys després
M.P.

BARCELONA. Amb només 30 anys, la
nord-americana Alisa Weilerstein
s’ha posicionat com una de les més
grans violoncel·listes del moment.
Fa 15 anys va fer el seu debut a Euro-
pa tocant el Concert per a violoncel
d’Antonín Dvorák a Barcelona. Avui,
i fins diumenge, podrem recordar
aquell moment amb el retorn d’una
ja consolidada intèrpret.

“Vaig començar a estudiar el Con-
cert de Dvorák als 12 anys i el vaig to-
car en públic als 14. És una peça molt
sentimental i, tot i que aquesta part
emocional la vaig entendre molt de
pressa, l’estructura, les frases i els
detalls els vaig aprenent cada vega-
da que el toco”, explica aquesta no-
ia, que als 4 anys va demanar als seus
pares, també músics, que volia un vi-
oloncel. L’apassionament amb què
toca i una tècnica virtuosa han acon-

seguit l’impensable: que Daniel Ba-
renboim hagi tornat a dirigir i enre-
gistrar el concert d’Elgar (Decca),
que no dirigia des de feia 40 anys,
quan la seva esposa i mítica violon-
cel·lista Jacqueline du Pré es va ha-
ver de retirar. “Era la meva heroïna.
De petita escoltava el seu disc dos
cops al dia, o sigui que imagina’t el
xoc que vaig tenir quan Barenboim
em va proposar tocar-lo amb la Fil-
harmònica de Berlín”, exclama.e

Ocellot escampa
psicodèlia

a l’Heliogàbal

X.C.

BARCELONA. El grup barceloní Oce-
llot és un dels protagonistes d’una
nova jornada del projecte Make
Noise, que avui programa diferents
concerts a quatre sales del barri de
Gràcia de Barcelona: Heliogàbal, La
Milagrosa, Sonotek i la botiga de la
discogràfica BCore. Make Noise és
una iniciativa de la plataforma mu-
sical This is Underground i la mar-
ca de sabatilles Converse que vol
contribuir a la difusió de grups
emergents com ara Ocellot, una de
les petites revelacions del 2012 grà-
cies a les cançons d’un EP publicat
pel segell Discos La Gàbia.

La psicodèlia d’Ocellot, amarada
de l’esperit juganer del grup nord-
americà Animal Collective, ha cres-
cut sobretot en directe, tant en sales
com en festivals com el Faraday. “El
nom d’Animal Collective surt sem-
pre que parlen de nosaltres”, diu
Marc Fernández, part essencial
d’Ocellot juntament amb Elaine
Phelan. La connexió de Fernández
amb la psicodèlia ve de lluny, dels
temps en què actuava sota el nom de
Desmond. “Seguim una mica el que
ja feia, però amb un format elèctric
més sorollós i alhora més pop. Vaig
estar escoltant molta música dels
anys 60, sobretot dels Beach Boys.
Ho vam barrejar i va sortir així”, ex-
plica de cançons com Escola de colors
i Qui serem demà. Aquest camí el
continuaran explorant en l’àlbum
que estan enregistrant, que publica-
ran al març i en què inclouran alguna
peça en anglès.

A l’Heliogàbal, a partir de les 10
del vespre, Ocellot actuaran en for-
mat de quartet i amb la col·labora-
ció de les imatges oníriques de Llu-
ís Huedo, autor del videoclip d’Es-
cola de colors. “En els concerts, el
Lluís projecta el que va filmant i
modificant en directe”, diu Fernán-
dez. Tot plegat, amb un bon marge
per a la improvisació, com el que
guia altres grups barcelonins com
ara Sun Color, Za! i Cuchillo.e

Sorpresa
Ha fet que
Barenboim
torni a dirigir
el concert
d’Elgar

Antoni Vila Casas
rep la Medalla d’Or

al mèrit cultural

ARA

BARCELONA. Ahir al vespre l’alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias, va
lliurar la Medalla d’Or al mèrit cul-
tural a l’empresari farmacèutic An-
toni Vila Casas “per la seva labor de
mecenatge en la difusió i promoció
de l’art contemporani català”, que
es concreta en quatre espais d’exhi-
bició a Catalunya. En el mateix ac-
te, es va reconèixer amb la Medalla
d’Or al mèrit científic l’empresari
Pere Mir “pel seu decidit i generós
mecenatge destinat a fomentar la
recerca i el desenvolupament en els
àmbits de la química, la física i la bi-
omedicina al nostre país”.e
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