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Pons i Casablancas 
s’alien a l’Auditori
3 El mestre dirigeix l’obra ‘Alter Klang’ amb l’OBC

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

E
l director musical Josep 
Pons sempre ha apostat 
per la música de Benet Ca-
sablancas. Va ser ell qui va 

estrenar Hamlet, la seva obra més 
coneguda, al Lliure de Gràcia, amb 
la desapareguda orquestra que va 
fundar. També va ser Pons qui li va 
encarregar Alter Klang, que avui es-
trena a l’Auditori l’Orquestra Sim-
fònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC). 
 Va ser el 2006, tres anys després 
del seu desembarcament a l’Orques-
ta i Coro Nacionales de España (OC-
NE), que aquest estiu abandonarà 
per fer-se càrrec dels músics del Li-
ceu. «Certs compositors com Casa-
blancas i Ginjoan s’estan tornant 
clàssics perquè la seva música, com 
que té qualitat, es toca sovint i s’ha 
anat sedimentant en el mercat. Pro-
gramar-los ja no sorprèn a l’Audito-
rio Nacional ni aquí i això es nota. 
Molts solistes ja saben com l’han de 
servir», afirma Pons. «I això és impor-
tant perquè el públic detecta de se-
guida quan hi ha empatia i ganes de 

transmetre una obra», remata Casa-
blancas, acostumat que les seves pe-
ces sonin més a l’estranger que aquí. 
«En els assajos he sentit que torno a 
casa. L’OBC és un instrument sòlid i 
segur, amb un potencial extraordi-
nari».
 Malgrat la crisi, les retallades, el 
superat ERO i l’adéu d’Oriol Pérez 

Treviño de l’Auditori aquest duo mi-
ra al futur amb optimisme. «Es par-
la massa de la crisi», sentencia Pons. 
«Hem avançat molt musicalment. 
La creació de joves orquestres ha 
marcat un abans i un després. Ara 
hi ha músics espanyols a tot arreu 
però encara falta molt per arribar a 
l’estatus d’altres països». Per Pons és 
vital evitar instal·lar-se en la queixa. 

«Necessitem missatges positius pe-
rò actius. I molt clars. Si volem apos-
tar per la nostra identitat, s’ha de fer 
al màxim. El país té artistes i compo-
sitors bons. ¡Ajudem-los!». El que sí  
que els preocupa és la falta de bons 
gestors. «El que ha passat al Liceu, 
aquesta inseguretat que ha creat, 
és terrible», assenyala Casablancas. 
El compositor i pedagog espera es-
trenar-hi Io, la seva primera òpera, 
amb llibret del filòsof Rafael Argu-
llol basat en la fi del món com a obra 
d’art. Arribarà a escena a partir de 
la temporada 2014-15. «Esperem po-
der quadrar l’agenda per poder di-
rigir-la», diu Pons, que té la inten-
ció, avança, que la posada en esce-
na vagi a càrrec de La Fura dels Baus, 
amb la qual ja va estrenar  D.Q., de Jo-
sé Luis Turina, i va treballar als Jocs 
de Barcelona. H

UNA SÒLIDA UNIÓ MUSICAL

33 Benet Casablancas (esquerra) i Josep Pons, ahir, a l’Auditori.

MAIRA VILLELA

El director d’orquestra 
també s’encarregarà 
de la primera òpera  
del compositor  
al Liceu amb La Fura


