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D
e la seva experièn-
cia n’extreu una
filosofia. “L’única
manera de dema-
nar diners és dema-

nant-los sense embuts. Te’ls po-
den donar o no, però ja saben què
és el que vols”. Bisila Bokoko es
presenta com una fusió de tres
continents. “L’Àfrica és el meu
origen; vaig néixer i em vaig criar
a Espanya, i als Estats Units m’hi
he format professionalment”.
Des del febrer, aquesta valencia-
na de bressol, que en complirà 40
el propermes de juny– “m’encan-
ta dir l’edat”–, s’ha convertit en
la responsable de la Liceu Bar-
celona Opera US Foundation a
Nova York.
Aquesta entitat sense ànim de

lucre, ideada i posada en marxa
perMarc Busquets, melòman i li-
ceista de coneixements pro-
funds, i impulsada per la societat
Llevant Capital Partners, té l’ob-
jectiu de recaptar fons de la filan-
tropia dels Estats Units per al
GranTeatre. Busquets, que va fer
unmàster de gestió cultural aNo-
va York, es va inspirar en el mo-
del dels amics americans del festi-
val de Salzburg (Àustria). Li van
comunicar de sobte el seu relleu
al gener, dos dies abans del seu
vol de tornada a la Gran Poma.
La seva substituta –experta “a
obrir portes a empreses europees
i facilitar la seva entrada als
EUA, Àsia i Àfrica”, segons la se-
va definició– s’ha buscat un altre
perfil. Bokoko aplicarà a la terra
promesa delmecenatge els conei-
xements adquirits organitzant ac-
tes de recollida de fons, les deno-
minades fund raising.
“Moltes vegades –explica– te-

nim por, sobretot a Espanya, de

parlar dels diners. Fins i tot ho
evitem quan fem negocis. Però
als Estats Units és normal. Tru-
ques a algú i et diu ‘en què et puc
ajudar, què vols’. És molt fàcil.
Aquesta feina és més senzilla que
a qualsevol altra part del món.
Ningú no se sent ofès. Ser solida-
ri forma part d’aquesta societat”.

El 23 de desembre passat va as-
sistir per primera vegada a una
òpera al Liceu. Va veure una de
les representacions de Cendri-
llon, o la Ventafocs en quatre ac-
tes de Jules Massenet. La va
impressionar aquest conte de fa-
des –“sóc molt romàntica”– i la
va fascinar el teatre líric barcelo-
ní, en el qual mai no havia entrat.
Aquesta experiència sustenta el
seu “absolut” optimisme. “Si no
cregués en aquesta idea –insis-
teix–, no hauria acceptat el repte;
l’únic que pot fer aquest projecte
és aportar, sumar, no hi ha res a
perdre en l’intent”.
El seu pare i la seva mare, als

18 i 14 anys, respectivament, van

fugir de la dictadura guineana i
van trobar refugi a València. Ell
es va fer advocat; ella, infermera,
i van tenir quatre fills. La Bisila
va estudiar Dret i Econòmiques a
la seva ciutat i a Madrid. L’Insti-
tut Valencià de l’Exportació
(IVEX) li va concedir una beca el
1999. Al cap d’un any, la van envi-
ar a Nova York. Hi va arribar, va
treballar i es va casar. Té dos fills.
El 2005 va accedir a la Cambra

de Comerç Spain-US, on va asso-
lir el càrrec de directora executi-
va, que va deixar el febrer del
2012. “Sempre vaig tenir por de
ser una emprenedora”, confessa.
“Sempre havia treballat en orga-
nismes semipúblics –prosse-

gueix– i fer el salt, de sobte, em
feia vertigen. Ara no tornaria en-
rere”. A mitjans d’aquest 2012 va
inaugurar la seva empresa
(BBES) d’assessorament i va
crear la seva fundació –Bisila
Bokoko African Literacy Pro-
ject–, amb la finalitat de cons-
truir biblioteques a l’Àfrica. Hi
afegeix ara una altra dedicació:
“Sóc l’ambaixadora del Liceu”,
amb una meta. “En aquest país,
aquests projectes comencen a
donar fruits tres anys després”,
afirma. La reeixida marca Barce-
lona juga al seu favor. Sobre l’as-
sumpte Catalunya, respon: “Crec
que la cultura no ha d’entrar en
temes polítics”. La seva tasca
diplolírica ha començat amb una
sèrie de reunions amb socialites o
dones d’influència. “Al final, de
la vida social se n’encarreguen
elles, són les que decideixen a
quina causa contribuir”.
A més, ja està ficada de ple en

l’organització d’un gran acte per
al juny, al qual podrien assistir la
presidenta de la Fundació –la rei-
na Sofia– i alguns dels cracs que
hi estan integrats, com Josep
Carreras, Montserrat Caballé o
Plácido Domingo.
“El primer que hem de fer és

explicar la història, que sàpiguen
qui som, que coneguin la nostra
existència”, assenyala.
Ella posa l’accent en l’au fènix,

com el Liceu ha ressorgit de les
seves cendres després de dos in-
cendis, l’últim el gener del 1994.
“En una ciutat com Nova York
–sosté Bokoko –, que s’ha aixecat
després de l’11-S, el Liceu explica
comha lluitat per ressorgir iman-
tenir el seu esperit. I és una orga-
nització que va néixer amb fons
privats, cosa que connecta amb la
mentalitat americana”. I subrat-
lla: “Aquestes contribucions són
emocionals”.c

Homenatgedel
Palau aXavier
Montsalvatge

Bokoko és guineana de naixement, es va criar a Espanya i es va formar professionalment als EUA

wEl Palau de la Música Catala-
na va situar ahir a la sala Lluís
Millet el bust del compositor i
crític Xavier Montsalvatge
(1912-2002). L’escultura, de Ma-
nolo Hugué, descansa al costat
dels bustos d’altresmúsics il·lus-
tres com Lluís Millet i Amadeu
Vives, que comparteixen una es-
treta vinculació amb el Palau de
la Música. La presidenta de la
Fundació Orfeó Català-Palau de
laMúsicaCatalana,MarionaCa-
rulla, Xavier Montsalvatge fill i
el músic Llorenç Caballero van
glossar la figura del músic giro-
ní en un acte en el qual es va ofe-
rir un recital del pianista Stanis-
lav Khristenko. Mariona Caru-
lla va destacar que Montsalvat-
ge, com a crític de La Vanguar-
dia, formava part del paisatge
concertístic. I va reconèixer que
“la seva obra té gran projecció
internacional i s’ha convertit en
una referència fonamental de la
música contemporània del nos-
tre país”. A la foto, la néta del
compositor, Yvonne Montsal-
vatge. / S. Shedden

ARXIU

Bisila Bokoko espera que el Gran Teatre comenci a rebre els fruits del mecenatge als Estats Units d’aquí tres anys

“Sóc l’ambaixadoradelLiceu”

“A Nova York, que
s’ha aixecat després
de l’11-S, el Liceu
explica la seva lluita
per ressorgir”


