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CULTURA
ESPECTACLES

Jordi Herralde
ven l’històric
segell a la
italiana
Feltrinelli, en un
procés gradual

S’intercanvien
cançons en un
disc que simula
un concert
a l’Olympia
de París

Albert Pla i
Joan Miquel
Oliver fan
de les seves

L’editorial
Anagrama
tindrà
accent italià

“En aquests moments em
sento més necessitat al Pa-
lau que a l’Auditori”. Joan
Oller, nou director del Palau
de la Música Catalana en
substitució de Joan Llina-
res, afronta el càrrec amb
ganes d’engegar un projec-
te de nova planta que doni
una orientació clara a la ins-
titució centenària després
del sotrac del cas Millet.
“L’Auditori és una nau que
segueix una direcció clara,
mentre que al Palau s’ha de
construir un projecte des-
prés de les eleccions”.

Oller se sent “identificat”
amb els objectius de la nova
junta de l’Orfeó i valora el
“consens” que aquesta ha
mostrat a l’hora de triar-lo
per tirar del carro de la
institució. “Em fa molta il-
lusió treballar al Palau i
penso que puc fer-hi una
bona feina”.

Com serà el nou projecte
d’Oller? El futur director no
va voler ahir avançar cap lí-
nia en la trobada informal
que va mantenir amb la

premsa. Amb tot, va expli-
car que veu més punts en
comú entre l’Auditori i el
Palau que diferències:
“L’edifici, la història i la
potencialitat és diferent,
però els objectius són simi-
lars”. Seguint la seva filoso-
fia de gestió –“els equipa-
ments culturals seran
socials i educatius o no
seran”– el nou director
preveu “desenvolupar ser-
veis conjunts” i “coordinar
programacions”.

Reptes pendents
Joan Oller deixa l’Auditori
però no perquè considerés
que la seva feina al capda-

vant d’aquesta institució
estigués “esgotada”. Ans
al contrari, vol fer feina
abans d’incorporar-se al
Palau al febrer de l’any vi-
nent, sobretot aclarir el
sistema de venda d’entra-
des. Partidari d’un servei
centralitzat, el gestor creu
que el Palau també se’n be-
neficiarà dels canvis rea-
litzats en aquest sentit.

Respecte a l’Auditori, hi
ha dos reptes que li sap
greu perdre’s: la feina de
Pablo González com a nou
director de l’OBC i l’adap-
tació de l’entitat als nous
recursos minvats per la
crisi. Sense voler caure en
balanços oficials, Oller va
dir: “Han estat deu anys
molt intensos amb en-
certs i errors, però amb el
suport de les institucions
en tot moment”.

En qualsevol cas, el di-
rector no va tenir dubtes a
l’hora d’acceptar el càrrec:
“Al Palau és on vaig co-
mençar a estimar la músi-
ca”. Així, va evocar quan
tocava en una orquestra
de flautes dolces a l’escola i
van actuar al Palau; quan

el seu oncle, un abonat, els
convidava de tant en tant
a algun concert, i quan, ja
estudiant, va compartir
un abonament amb el seu
germà al segon pis. “Era
com la meva segona casa”.

Director artístic?
Després de la primera re-
unió de la junta que va te-
nir lloc a principi de mes,
Mariona Carulla, presi-
denta de l’Orfeó Català, va
insistir que calia un direc-
tor artístic a banda del ge-
neral. Oller es va mostrar

ahir prudent i va dir que
encara no havia parlat
amb Antoni Ros Marbà,
responsable de la comissió
artística. Mentrestant,
Jordi Martí, delegat de
Cultura de l’Ajuntament i
president de l’Auditori, va
afirmar: “Carulla ho va dir
abans de saber que Oller
seria el director general”.
Martí va parlar també del
“repte” que suposa ara
buscar la persona que
dirigeixi l’Auditori. Tot i
així, va assegurar que “la
institució funciona nor-

malment.” En el pròxim
consell general del Con-
sorci de l’Auditori, al ge-
ner, es tractarà el tema i
es proposarà un concurs
per rellevar Oller.

D’altra banda, Joan Lli-
nares, que va assumir el
càrrec de forma provisio-
nal l’estiu del 2009, just
després de destapar-se el
cas Millet, s’acomiadava
ahir al matí dels treballa-
dors del Palau i dels can-
taires de l’Orfeó Català en
un acte emotiu al mateix
edifici modernista. ■

“Em sento
necessitat
al Palau”

Joan Oller afronta el nou càrrec de
director motivat per engegar un nou
projecte i satisfet pel consens general

Valèria Gaillard
BARCELONA
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“Al Palau és on
vaig començar
a estimar
la música”


