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El Minotaure puja al Grec amb 'El Monstre al
Laberint'
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Aquest diumenge que ve 15 de juliol hi haurà al Teatre Grec, a Montjuïc (22 h), una única
representació d'un espectacle excepcional, concebut per a representarse a l'Amfiteatre amb tota la
seva bellesa i solemnitat. El títol és El Monstre del Laberint i ens ve a parlar del mite deTeseu i el
Minotaure, amb vora 400 persones a escena. És una òpera de creació contemporània que arriba a
Barcelona després d'haver-se vist a tres ciutats (Berlín, Londres i Aix-en-Provence). Aquest matí
ens l'han presentat als mitjans el director musical Simon Halsey; el director general del Palau de la
Música, Joan Oller; el director del festival Grec, Cesc Casadesús i Constanza Brncic, que s'ha
ocupat de la direcció artística, posada en escena i coreografia.

L'espectacle és dels que sens dubte farà goig al Grec. A més, es va concebre per a ser traduït a
l'idioma del lloc on seria representat. Veurem, per tant, l'estrena absoluta en català, amb traducció
de Marc Rosich. Compta amb la veu en off de Lluís Homar, que interpreta a Minos; Quim Giron,
que es fica a la pell d'un Minotaure que es comunica amb el món per mitjà d'acrobàcies, i l'Orfeó
Català; el Cor Jove de l'Orfeó Català; el Cor de Noies de l'Orfeó Català; el Cor Infantil de l'Orfeó
Català; el Cor Mitjans de l'Orfeó Català; el Cor Petits de l'Orfeó Català i la Jove Orquestra Nacional
de Catalunya, dirigida per Manuel Valdivieso. Seran, doncs, bo i 400 entre músics, cantaires (a
partir de 6 anys!), quatre solistes i l'actriu Gabriela Blanch. Serà també la primera vegada en la
història en què l'Orfeó Català participa al Festival Grec.

Constanza Brncic explica que quan en Casadesús li va encarregar la direcció i la coreografia de
l'espectacle "me'n vaig enamorar de seguida! però també em vaig espantar una mica, perquè jo ja
havia treballat amb força gent, però mai amb tanta! Vaig pensar com es podria fer, actualitzant-ho
tot una mica, com actualitzar Teseu, què fer amb el Minotaure I a poc a poc vam anar creant un
luxe d'equip!" Pel que fa al Minotaure, Constanza confessa que amb en Quim Giron està anant tot
molt bé i que "crec que potser ha nascut una col·laboració amb futur!" Han procurat que la força
coral de l'espectacle prengués el màxim protagonisme i "que així omplís el Grec de Cor." Joan
Oller confessa que està molt orgullós de poder estrenar aquest espectacle a Catalunya i que
espera que tingui "llarga vida al nostre país."

L'ESPECTACLE

El projecte néix d'un encàrrec que la London Symphony Orchestra (LSO), la Berliner
Philharmoniker i el Festival d'Aix-en-Provence, van fer al compositor Jonathan Dove. "Volien una
creació contemporània que pogués ser representada per un repartiment mixt, amb cantants
professionals i aficionats, i que deixés espai també a joves intèrprets dels diferents països on es
representés, respectant també les característiques pròpies de cada lloc. "

La història és ben senzilla. És el viatge emocional i poètic d'uns nens i nenes marxen a Creta per
ser aliment del rei Minos, que s'alimenta de carn humana. Té al seu palau un laberint a l'interior del
qual viu un monstre terrible, meitat home, meitat brau, al que també cal alimentar. I com que Minos
ha vençut Atenes en una batalla, reclama que cada any la ciutat li enviï un grup de joves per
alimentar el seu monstre. Per posar fi a les sanguinàries exigències de Minos, el jove Teseu, un
atenenc més, s'afegeix al grup de nois i noies destinats a ser víctimes del monstre. I en
endinsar-se al laberint trobarà la manera d'acabar amb la criatura i salvar la vida dels seus



companys d'aventura.

"Tot i ser un mite antic, té una certa actualitat perquè parla de la gent que ha de patir per la
Guerra, dels que fugen i de la que s'ha de sacrificar, lluitant, sobretot els més joves. És un
muntatge complex, però anem tots a una!", comenta Constanza.

Pel que fa a l'escenografia, és la magnífica que ens regala l'Amfiteatre, amb elements molt senzills
que aporten els artistes "que creen el paisatge amb el seu moviment. Porten petits elements que
van generant diferents paisatges. El Laberint, imprescindible, n'és un." L'orquestra se situa al
centre de l'escenari i tota l'acció es va desenvolupant al voltant. El vestuari no és el tradicional de
túniques. "És atemporal i senzill, fet amb la saviesa de Sílvia Delagneau." El vestuari del Minotaure
és diferent: És molt potent!", asseguren. Hi ha una Orquestra Mòbil que forma part del personatge
del Minotaure i el va acompanyant en els seus moviments. "Confereix una visió col·lectiva del
Monstre."

Cesc Casadesús ha tancat la trobada manifestant la seva modestia: "La idea de portar aquesta
història al Grec ha estat del Palau, de Simon Halsey i de Joan Oller, que em van venir a veure. El
meu mèrit ha estat deixar-me seduïr, que ha estat molt fàcil i espero que sedueixi tothom." Ha dit
també que probablement Jonathan Dove assistirà a la representació.

SOBRE ELS AUTORS

Jonathan Dove (nascut el 18 de juliol de 1959) és un compositor britànic de òpera, obres corals,
pel·lícules i música orquestral i de cambra. Ha creat una sèrie d'òpera per a la English Touring
Opera i la City of Birmingham Touring Opera (avui Birmingham Opera Company ), incloent en
1990 una famosa adaptació en dues tardes per 18 intèrprets de L'anell del Nibelung de Wagner
per CBTO. Va ser director artístic del Spitalfields Festival de 2001 a 2006. Ha escrit més de 30
òperes i es considera el compositor viu més representat arreu del món.

El llibret el signa Alasdair Middleton, dramaturg britànic i llibretista d' òpera . També imparteix
classes a la Guildhall School of Music and Drama

El Monstre del Laberint és una producció del Grec Festival de Barcelona i la Fundació Orfeó
Català Palau de la Música Catalana.


