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L’histriònic director japo-
nès d’orquestra Eiji Oue
marxarà de Barcelona sen-
se rancúnia. «És un punt
de vista amb el qual es pot
estar d’acord o no –contes-
tava Oue quan se li va pre-
guntar sobre la seva poca
implicació en l’elaboració
de la programació de les
temporades de l’OBC, que
és el principal motiu esgri-
mit per L’Auditori per no
renovar-li el contracte–. Si
hi ha coses per les quals
m’haig de sentir culpable
són el gran amor pel que
he fet i la voluntat d’in-
cloure en el programa no-
més el que realment tenia
al cor.» Oue exercirà per
últim cop de director titu-
lar de l’OBC a principi de
juny en què abordarà el
que, segons Joan Oller, di-
rector de L’Auditori, es
pot convertir en la millor
direcció del japonès a Bar-
celona: La resurrecció de
Mahler. Durant la tempo-
rada 2010-2011, amb el
jove director asturià Pablo
González (Oviedo, 1975)
al capdavant ja de l’OBC,
Oue no dirigirà a L’Audi-
tori malgrat que per a les
pròximes ja s’estan bus-
cant dates perquè el japo-
nès, que a diferència del
seu predecessor, Ernest
Martínez Izquierdo, ha es-
tat acceptadíssim pels mú-
sics de l’orquestra, torni a
L’Auditori com a director
convidat.

«A Oue li hem de valo-
rar la predisposició i rigor
amb el qual ha tractat mú-
sics catalans com ara Al-

béniz i Gerhard, el carisma
amb el qual ha seduït tant
el públic com l’orquestra i
les excel·lents versions
que ha fet d’obres com la
novena de Mahler o la se-
gona de Rakhmaninov», li
agraïa Oller, que li va pro-
metre que L’Auditori
«sempre seria casa seva».
«A L’Auditori hi he trobat
una gran efectivitat i efi-
ciència –va dir Oue–. La
resposta del públic, tots els

seus somriures m’han ge-
nerat la sensació que en els
concerts creàvem ple-
gats.» Dels músics, que
quan l’any passat es co-
mençava a parlar de la
marxa del director, en van
reclamar la renovació qua-
si per unanimitat, va defi-
nir-los com a «mestres» i
«amics». «Des d’ara, faré
d’ambaixador per fer sa-
ber al món la qualitat de la
gent i dels músics de Cata-

lunya», va proclamar.
Finalment, Oue, un

showman que a l’escenari
de L’Auditori, on se’l ha
victorejat sovint amb el
càntic «oué, oué, oué», ha
arribat a dirigir els músics
amb la samarreta del Bar-
ça, no va donar pistes so-
bre el seu futur, encara que
no dubta que el seu pas per
Barcelona ha estat un èxit:
«De cada deu taxistes, sis
ja em reconeixen.»

Eiji Oue: «Els músics de l’OBC
han estat uns mestres per a mi»

El director s’acomiada de Barcelona tot comprometent-se a fer d’«ambaixador»

El director japonès, en el seu primer concert com a director de l’OBC, el 2006. ( A. BURGUÉS

● El japonès Eiji Oue, director titu-
lar de l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya
(OBC) en les darreres quatre tempo-

G. VIDAL / Barcelona rades, es va acomiadar ahir dels mit-
jans de comunicació amb una lloan-
ça apassionada tant dels músics que
ha dirigit com del funcionament de
L’Auditori de Barcelona, tot i que el

consell rector d’aquesta institució va
decidir l’any passat que no li renova-
ria el contracte en considerar que no
havia estat a l’altura en tasques com
l’elaboració de la programació.

● Una companyia de tea-
tre napolitana presenta la
comèdia d’Eduardo di Fi-
lippo Natale in casa Cu-
piello a la Biblioteca de
Catalunya fins al 14 de
març. Tot i que l’estrena
sigui demà, ahir ja van co-
mençar les prèvies per
adaptar al nou espai la co-
producció estrenada di-
vendres passat al Teatre
Fortuny de Reus (CAER).
Per Pep Cruz, que celebra
el gust pel teatre artesanal
de Broggi (amb qui es va
meravellar arran de la pro-
ducció d’Antígona, ja que
«quan hi ha un èxit és més
fàcil enamorar-se»),
aquesta peça «és l’Eduar-
do di Filippo més català».

L’obra és una coproduc-
ció entre la companyia La
Perla29 i el Centre d’Arts
Escèniques de Reus. El
CAER, tot i que ha poten-
ciat una línia de teatre no
gestual amb la nova direc-
ció de Cèsar Compte,

manté peces amb una forta
càrrega textual com la de
De Filippo. Aquest drama-
turg és una referència del
seu Nàpols natal, amb uns
textos que reproduïa les
escenes quotidianes amb
una dosi d’humor i trobant
un text proper i culte alho-
ra. Com recorda l’actor
Ramon Vila, De Filippo
explicava «que la família
que retrata l’obra la conei-
xia».

Natale... situa l’especta-
dor en la nit abans de Na-
dal, mentre una família na-
politana que li costa arri-
bar a fi de mes prepara les
festes. El teòric pare de fa-
mília només es preocupa
del pessebre, i en canvi la
mare intenta apaivagar les
diferències entre germans
i sobrevinguts. En els can-
vis d’escena, els actors
trenquen la quarta paret i
interrelacionen amb el pú-
blic en italià. Bruno Oro,
de família napolitana, és el
fill espavilat de la família.

Pep Cruz: «‘Natale in casa
Cupiello’ és l’Eduardo di

Filippo més català»
JORDI BORDES / Barcelona

Un instant de la peça, a Reus. / CARLES FARGAS

● És l’última temporada de la companyia La Per-
la29 a la Biblioteca de Catalunya. Després de cinc
anys (des que al 2004 van temptar la sort amb un
Molière a una de les ales de la biblioteca), l’estruc-
tura de la companyia s’ha fet massa gran i ja no hi
cap a la Biblioteca. Com ja va informar recentment
aquest diari, Oriol Broggi planteja trobar un espai
de dimensions notables per habilitar-hi un teatre,
un espai que serà de lloguer i que confia a comptar
amb el suport municipal i de la Generalitat, tot i que
no demana un espai públic: «Entenem que és l’hora
d’assumir riscos.» El més previsible és que la nau
de la biblioteca continuï programant teatre. L’espai
s’ha visualitzat a la cartellera gràcies a les ofertes
del Grec i sobretot als títols de La Perla29.

La Perla29 s’acomiada de
la Biblioteca de Catalunya

● El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras,
culpabilitza el «dèficit
acumulat de Cultura» de la
situació d’ofegament eco-
nòmic de la companyia de
ballet David Campos. El
conseller va aclarir ahir
que «hi ha un instrument
[el Consell de les Arts] per
separar l’activitat creadora
de l’acció de govern». El
consell, que tot just ha co-

mençat a exercir fa uns
mesos, és el responsable
de distribuir les subven-
cions i pel que es veu hi ha
hagut unes variacions de
criteri que han perjudicat
l’única companyia estable
de ballet catalana. Tresser-
ras va insinuar que caldria
mirar la conveniència de la
supervivència d’aquesta
companyia, que ajuda a
normalitzar la clàssica a
Catalunya i que té una im-

portant projecció interna-
cional.

A la retallada del Con-
sell de les Arts, se li afe-
geix la del Ministeri de
Cultura (40.000 euros) i la
de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, on
està establerta. Tal com ja
va publicar aquest diari fa
uns dies, David Campos
s’ha vist obligat a acomia-
dar els seus dotze ballarins
i es planteja tancar la com-

panyia, que ha presentat
vuit produccions des de la
seva fundació, el 1999.
Ahir al vespre, membres
de la companyia estaven
reunits amb representants
de Presidència. Aquest de-
partament es va interessar
per la situació de la com-
panyia arran d’un manifest
penjat a internet i que ja té
més de 300 firmes de su-
port, segons fonts de la
companyia de Campos.

Per Tresserras, el dèficit acumulat a Cultura
ha provocat la crisi del ballet David Campos
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