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MARTA CERVERA
BARCELONA

Aleix Mañé, sòlid ballarí de la Canon-
ja (Tarragonès), és el protagonista 
masculí del muntatge Romeo y Julieta 
que la Compañía Nacional de Dan-
za ofereix a Sant Cugat aquest cap de 
setmana. La coreografia és una crea-
ció de Goyo Montero que combina el 
seu llenguatge contemporani amb 
l’estructura clàssica d’aquest ballet 
amb bella música de Prokófiev.
 
–¿Està preparat per debutar com a 
Romeo a la seva terra, Catalunya?
–El que em preocupa més és que la 
gent m’identifiqui amb el personat-
ge, que és un noi d’avui que s’enamo-
ra bojament. Això és tan important 
o més que la part física, que és molt 
dura perquè és impossible aguantar 
si no estàs al màxim. El desgast és 
brutal. Necessites tenir un bon fons 
per complir amb el paper.
 
–¿Havia treballat abans amb Goyo 
Montero, director del Ballet de l’Òpe-
ra de Nuremberg?
–Mai, però coneixia la seva trajectò-
ria. Pensava que seria pitjor perquè 
jo sóc un ballarí de detall, sensible, i 
a ell li agraden els salts i les acrobàci-
es. Em va sorprendre que m’escollís 
però ell va veure claríssim que jo se-
ria l’enamorat i Marina Jiménez , la 
meva Julieta.

FERRAN SENDRA

33 El ballarí Aleix Mañé, fa uns dies, a Barcelona.

–Una gran responsabilitat.
–Ser l’elegit em va donar seguretat. 
És veritat que m’ha punxat molt i 
m’ha exigit més però sóc dur de pe-
lar. L’important en la dansa va més 
enllà del físic: has de mantenir el cap 
clar per aguantar la pressió. No sóc 
gens obsessiu ni amb el cos ni amb 
la dansa.

entenc els que pensen diferent per-
què tinc molts amics fora.

–¿Com l’ha afectat el canvi de direc-
tor de la companyia?
–Amb Nacho [Duato] sempre vaig ba-
llar molt, vaig participar en totes les 
seves peces. Però així com abans la 
companyia era d’autor i tot seguia 
una línia, ara el repte és molt més 
gran perquè treballem amb coreò-
grafs molt diferents per potenciar 
la màxima versatilitat. És molt dur. 
Des que hi és José Carlos Martínez, 
ballo un repertori més ampli. La me-
va pròxima peça serà un forsythe. H

més han patit, plorat i s’han fet mal 
als ossos. No vull acabar així.

–¿Té l’antídot?
–Cultivo les meves amistats fora de 
la dansa. M’ajuden a desconnectar.

–Als seus 27 anys, ¿es planteja mar-
xar a l’estranger?
–He tingut ofertes de diverses com-
panyies però les he declinat. Valoro 
la meva vida aquí encara que ara el 
panorama és bastant trist. He disfru-
tat a la CND quan les coses anaven bé 
i ara no la vull abandonar. Toca tre-
ballar de valent, no desertar. Però 

–No és la imatge del ballarí. ¿Vostè 
no s’esforça al màxim per ser el nú-
mero u?
–A primera vista jo no sóc el balla-
rí ideal. Però després es veu que tre-
ballo molt i sóc intens. Jo vull disfru-
tar amb la dansa, no patir. N’he vist 
molts que han acabat la carrera i no-

«Vull disfrutar 
ballant. Molts 
ballarins només  
han patit, plorat  
i s’han fet mal  
als ossos»

«No sóc gens 
obsessiu, ni 
amb el cos ni 
amb la dansa»

ALEIX MAÑÉ Ballarí de la CND

Sean Scully decora Montserrat
3L’artista pintarà els absis de la capella de Santa Cecília amb murals cilíndrics

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

Sean Scully (Dublín, 1945), artista 
amb obres als principals museus del 
món, és irlandès però passa llargues 
temporades a Barcelona, tantes que 
ha visitat Montserrat en diverses 
ocasions. En una d’elles, passejant 
amb Josep de C. Laplana, director 
del museu del monestir, va pensar 
que recuperar el conjunt arquitec-
tònic de Santa Cecília per crear un 
nou espai artístic a la muntanya po-
dria ser una bona manera de poten-
ciar Montserrat com a focus impul-
sor de l’activitat cultural. I dit i fet. 

Ahir, l’abadia va firmar un conveni 
amb la Diputació de Barcelona pel 
qual la institució pública finançarà 
amb 800.000 euros la primera fase 
de les obres. 
 El projecte preveu la rehabilita-
ció integral de l’església, el pati cen-
tral i els edificis annexos, que tin-
dran uns usos polivalents. A la ca-
pella, que una vegada restaurada 
mantindrà el seu ús litúrgic, és on 
se centrarà la intervenció de l’artis-
ta irlandès. Per una banda, Scully 
decorarà l’absis i les dues absidioles 
amb murals cilíndrics de nova crea-
ció. I per l’altra, exposarà als laterals 

ART CONTEMPORANI EN UN ESPAI SACRE la seva sèrie de pintures a l’oli Holly, 
un viacrucis de 14 peces ja realitzat. 
No serà la primera obra del pintor a 
Montserrat, ja que el 2010 va donar 
al museu La Muntanya d’Oisin. Ni tam-
poc la primera vegada que realitzi 
una intervenció en un lloc de culte. 
Els vitralls de la façana nord de la ca-
tedral del Girona, instal·lats el 2011, 
també porten la seva firma. 

DE L’ABAT CESARI FINS ARA / Actualment, 
el monestir de Santa Cecília de 
Montserrat es troba en desús i la se-
va capella en un estat bastant deteri-
orat. Encara que no fa gaire el recin-
te encara s’utilitzava com a alberg 
juvenil i casa de colònies. Però el seu 
origen es remunta molt més enllà 
en el temps, quan al segle X, l’abat 
Cesari el va fer construir i consa-
grar. Des d’aleshores el conjunt ha 
patit tres grans restauracions, la 
més important del 1862, després de 
ser incendiat per l’Exèrcit francès el 
1811. H  33 Vista exterior del monestir de Santa Cecília de Montserrat. 
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SÈRIE D’AQUAREL·LES 

Londres subhasta 
14 peces de  
Dalí mai vistes 
Catorze pintures de Salvador Da-
lí que, fins al moment, no han es-
tat vistes pel públic seran subhas-
tades a Londres el 8 de juny, va 
informar ahir la casa Bonhams. 
Les obres, estudis preparatoris so-
bre fruites, van ser encarregades 
el 1969 i durant tot aquest temps 
han estat en mans privades. Ca-
dascuna d’elles –que mostren l’ob-
sessió del pintor per transformar 
la realitat– té un valor que oscil·la 
entre 47.000 i 82.000 euros.

NOU PROJECTE

Scorsese porta al 
cine ‘Silencio’ de 
Shusaku Endo
El director de cine nord-ameri-
cà Martin Scorsese portarà a la 
pantalla la novel·la Silencio, de 
l’escriptor japonès Shusaku En-
do. El llibre, que situa la trama al 
segle XVII, explica la història de 
dos missioners portuguesos que 
es llancen a un perillós viatge al 
Japó a la recerca del seu mentor. 
A la pel·lícula hi participaran An-
drew Garfield i Ken Watanabe.


