
Un monstre 
operístic ens 
ve a veure  
al Grec

EL MONSTRE AL LABERINT  
TTEATRE GREC 15 DE JULIOL 

 
L’òpera sovint té dificultats per sortir 
del seu propi laberint, entotsolada en la 
recreació de passions abassegadores 
per goles privilegiades davant d’un gra-
pat d’iniciats aplegats en un temple ad 
hoc. L’òpera també pot ser una experi-
ència participativa sense renunciar a 
l’exigència estètica. Curiosament, al 
Regne Unit, on el gènere va trigar a ser 
assimilat, és on aquest element comu-
nitari ha sigut conreat de manera més 
assídua. El monstre al laberint neix d’un 
encàrrec de Simon Rattle i el seu im-
prescindible col·laborador en projectes 
corals, Simon Halsey, a Jonathan Dove, 
un dels compositors operístics més pro-
lífics dels últims anys (com és lògic, des-
conegut a casa nostra). 

Una aposta coral   
L’obra va ser estrenada el 2015 a Berlín, 
Londres i Aix-en-Provence, sempre en 
la llengua del país. Marc Rosich ha 
adaptat el llibret d’Alasdair Middleton 
mantenint el caràcter entenedor 
d’aquesta recreació del mite del mino-
taure, que Constanza Brnčić ha esceni-
ficat de manera diàfana. Com tot bon 
compositor operístic, Dove retrata amb 
precisió cada personatge i situació: les 
campanes tubulars i les timbales per a 
les proclames despietades de Minos (la 
veu en off de Lluís Homar), les erupci-
ons amenaçadores dels metalls greus 
per al minotaure (fet carn en els movi-
ments sinuosos de Quim Girón), les so-
noritats brillants de Teseu, encarnat 
per un expansiu Marc Sala, amb un crit 
de guerra a mig camí entre Siegfried i 
Tarzan. Gemma Coma-Alabert va ser la 
planyívola mare de l’heroi, i Toni Mar-
sol, un Dèdal impecable. És, tanmateix, 
a la part coral on la iniciativa pren tot 
el sentit, reunint petits, joves i adults, 
amateurs assidus i voluntaris puntuals 
al voltant de les masses vocals del Palau 
de la Música. Amb l’ajuda d’assistents 
repartits pel Grec, Simon Halsey va 
conduir amb el fervor del convençut la 
massa de cantaires i una eficaç JONC 
fins a la lluminosa conclusió.◆
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Millor sola 
que en 
companyia 
d’homes

ha revisat la mítica història d’Orfeu i 
Eurídice i ha convertit una història 
d’amor en una de desamor al servei d’un 
feminisme excloent –tan respectable 
com estèril– servint-se d’un poètic text 
de la premi Nobel de literatura Elfriede 
Jelinek. Feminista en la mesura que qui 
pren la paraula és Eurídice i que el 
viatge èpic d’Orfeu se substi-
tueix pel d’autoconeixe-
ment d’Eurídice, que és qui 
al final es quedarà als in-
ferns per voluntat pròpia. 
Ella decidirà. 

Eurídice és la depressi-
va dona d’un famós can-
tant de pop-rock, incòmoda 
amb el seu cos, que no troba 
què posar-se i que vol ser es-
criptora. Ell és un home a qui li agra-
da fer l’amor amb la seva dona i que als 
concerts li dedica les cançons. Però ella 
està tipa, diu, de ser tractada com un ob-
jecte (?) i de dependre del mascle. És 
ella qui parla i explica el seu desamor 

El ballarí prodigi es vesteix 
de coreògraf
Aleix Martínez, solista al Ballet d’Hamburg, estrena ‘Horitzons’ al Casino l’Aliança del 
Poblenou, un espectacle sobre la crisi dels refugiats 

Quan tenia 13 anys, Aleix Martínez 
(Barcelona, 1992) va marxar a Marsella 
per formar-se com a ballarí de dansa 
clàssica. Tres anys més tard va rebre el 
prestigiós Prix de Lausanne, que el va 
catapultar fins al Ballet d’Hamburg, on 
des del 2010 actua com a solista. A Ale-
manya, Martínez passa la major part del 
dia ballant i assajant, però fa uns anys 
que dedica el seu temps lliure a explorar 
la dansa des d’una altra vessant: vol tro-
bar el seu llenguatge per donar forma a 
coreografies pròpies. Ara, el resultat 
d’aquesta recerca arriba a Catalunya 
amb l’espectacle Horitzons, que es po-
drà veure divendres i dissabte al Casino 
l’Aliança del Poblenou. 

Si bé Martínez ja havia portat algu-
nes de les seves coreografies a Catalu-
nya –amb peces com Orígens, que va 
estrenar al Festival Gong el 2015–, ara 
irromp amb un espectacle que no no-
més s’ha creat a Hamburg, sinó que 
compta amb les interpretacions dels 
vuit ballarins solistes de la companyia. 
Junts han posat en marxa ManNera 
Dansa, una plataforma artística amb la 
qual donaran sortida als seus treballs, 
que sobretot volen acostar el gènere a 
nous públics, i Horitzons és el seu pri-
mer projecte. Es tracta d’un espectacle 
de dues parts, Lorca i S.O.S., lligades 
per la crisi migratòria, l’exili i els re-
fugiats com a temes comuns. “La idea 
de fons és suscitar una reflexió sobre 
com l’art pot ajudar, de manera direc-
ta o indirecta, a resoldre aquesta pro-
blemàtica”, explica Martínez, que a 
banda de coreografiar la peça també 
n’és un dels intèrprets.   

A la primera part, el muntatge fusi-
ona la poesia de Federico García Lorca 

(recitada per l’actor Joel Minguet) amb 
música interpretada per la guitarrista 
Míriam Paretas i els moviments dels 
vuit ballarins. La peça recorda que “du-
rant la Guerra Civil també hi va haver 
exiliats” i que “és una situació que a nos-
altres no ens hauria de semblar llunya-
na”, afirma Martínez.  

A la segona part, el muntatge aborda 
la crisi migratòria des de l’actualitat i des 
del punt de vista dels refugiats. “Volem 
expressar conflictes interiors que po-
dem entendre nosaltres mateixos: quin 
camí hem de seguir? Com podem fer 
front als obstacles? Què fem quan no sa-

Un moment de l’espectacle Horitzons. KIRAN WEST / MANNERA DANSA

bem cap on anar?”, subratlla el coreò-
graf, que avança que l’espectacle “llança 
moltes preguntes però no transmet cap 
resposta, perquè nosaltres no la tenim”. 
La peça comptarà amb música en direc-
te de Ravid Goldschmidt, que interpre-
tarà peces corses amb l’instrument de 
metall handpan. Per a aquestes cançons, 
que segons Martínez tenen “molta pro-
funditat emocional”, ha ideat coreogra-
fies “que trenquen amb la base clàssica 
i s’acosten a la dansa contemporània”, 
explica. Horitzons destinarà part dels 
beneficis obtinguts en les dues funcions 
a l’ONG Proactiva Opena Arms.◆
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–més ben dit, el seu nihilisme senti-
mental– fins a prendre la decisió allibe-
radora de quedar-se als inferns i així po-
der fer el que sempre ha volgut: escriu-
re (qui l’hi impedia?).  

Amb una feble dramatúrgia que no 
il·lustra els motius de la dominació de-

nunciada, el més innovador i 
atractiu de la proposta és la 

narrativa visual. L’especta-
dor veu en una pantalla el 
que es grava en directe en 
els sets instal·lats sobre 
l’escenari mentre una ac-
triu llegeix el text de Jeli-

nek, amb una sobretitula-
ció una mica confusa. 

 Ombra (parla Eurídice) és 
un entretingut híbrid sense 

emocions de teatre i cinema en el 
qual destaca la textura de cinema negre 
de les imatges i solucions força imagina-
tives, com la de convertir la llacuna Es-
tígia en un llarg túnel que es travessa 
amb un Volkswagen Escarabat.◆

OMBRA (PARLA EURÍDICE)  
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Tot i la interessant i enginyosa ostenta-
ció audiovisual, les filigranes tècniques 
de la proposta i el magnífic treball de 
l’actriu Jule Böwe a Ombra (Parla Eurí-
dice), la mirada de Katie Mitchell sobre 
el mite d’Orfeu exhibeix més reivindi-
cació que teatre. La directora britànica 


