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— Va ser bastant fàcil. Jo tenia 
una mena d’intuïció que això 
passaria. Però deixant de banda 
la part esotèrica, jo he escrit mil 
vegades sobre The Divine Co-
medy a les xarxes, i el seu segell 
a Espanya es va posar en contac-
te amb mi per agrair-m’ho. Per-
què Neil Hannon per a mi és un 
dels genis de la música, però no 
és un tio superpopular. Llavors 
va venir a actuar a Madrid i la 
companyia va organitzar una 
trobada a través de M80. Una 
mena d’entrevista mútua. Va ser 
formidable. Després, al concert, 
em va dedicar Absent friends, una 
de les meves preferides. Havíem 
estat parlant de la similitud en-
tre aquesta cançó i La señal. I al 
camerino em va dir: «Bé, ¿i quan 
fem alguna cosa?». Em vaig que-
dar pàl·lid. 

— My beautiful monster és una 
cançó seva en anglès poc cone-
guda. ¿Per què la va triar per 
compartir-la amb Hannon? 
— Perquè li anava perfecta. La 
vaig fer per a una pel·lícula de 
terror molt underground, Bite, 
d’Alberto Sciamma, que ens ha-
via dirigit fa molts anys el video-
clip de Sabor salado, de Los Ronal-
dos. Però en realitat, aquesta 
cançó va ser l’embrió d’El último 
hombre en la Tierra. Gravada pel 
mateix equip. 

— En el seu repertori actual, ¿com 
encaixen les cançons de Los Ro-
naldos? 
— El fet que en el disc només n’hi 
hagi una ja contesta la pregun-
ta. A la gira d’El último hombre en 
la Tierra en fèiem fins a tres, però 
en el disc en directe ja no l’hi ve-
ia sentit. 

— ¿Veu el grup com una vida an-
terior? 
— Sí, la veritat. Perquè veig molt 
camí per davant. Veig gairebé 
amb ànsia el futur, la quantitat 
de possibilitats que hi ha en la 
música, d’arranjaments, harmo-
nies... Mirar cap enrere em fa 
mandra. 

— Molts dels seus contempora-
nis dels anys 80 viuen del re-
vival. 
— Bé, és totalment lícit, són les 
seves músiques, les seves can-
çons, i segurament les disfruten. 
Molts han fet cançons merave-
lloses, però no ho sé, jo he optat 
per aquest carreró i em diverteix 
més això que mirar enrere. 

— ¿Ja està pensant en un nou 
disc d’estudi? 
— Doncs sí, ja hi ha un camí tra-
çat. L’any que ve no tocarem per-
què estarem tancats: serà un 
disc complicat de producció, 
d’arranjaments, amb cert flir-
teig amb l’electrònica... Veurem 
què surt. Segurament sortirà 
l’octubre del 2019 i la gira co-
mençarà el gener del 2020. H

Un viatge vibrant i integrador
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F
antàstica acollida en el Tea-
tre Grec d’El mostre al labe-
rint, òpera contemporània 
de Jonathan Dove que  

reinterpreta el mite de Teseu, inter-
pretada per una increïble massa co-
ral de 300 persones dels cors de l’Or-
feó Català. Hi havia des de nens de 6 
anys fins a avis, tots cantants aficio-
nats que es van abocar a una propos-
ta integradora en què van participar 
també molts cantants dels cors Clavé 
XXI, programa social estrella de la 
Fundació Orfeó-Palau. 

La veu en off de Lluís Homar, un 
magnífic Minos, rei de Creta, va obrir 
el muntatge. El llibret d’Alasdair Mid-
dleton traduït al català per Marc Ro-
sich començava sentenciant els ciu-
tadans d’Atenes. Els atenesos havien 
perdut la guerra i havien d’agenollar-
se i pagar-li amb la sang un alt preu. 
Un barco «carregat d’esperança», 
amb joves d’Atenes, havia de viatjar a 
Creta i entregar-los al laberint domi-
nat pel Minotaure. Els emotius cants 
dels joves condemnats i del poble es 
van unir en un lament apaivagat per 
Marc Sala, un dinàmic Teseu. Tant ell 
en el seu rol d’heroi com la soprano 
Gemma Coma-Alabert, que va inter-
pretar la seva mare, van conjuntar bé 
en el duo. El baríton Toni Marsol va 
ser Dèdal, constructor del laberint.  

La Jove Orquestra Nacional de Ca-
talunya capitanejada per Simon Hal-
sey, aquest entusiasta i exigent direc-
tor anglès, va saber estar a l’altura 
del repte. Brillants especialment en 
el desplegament de la percussió i els 
metalls. La disposició de l’orquestra 

en el centre de l’escenari permetia a 
Halsey controlar-ho tot, tant cors 
com instrumentistes. Podien veure’l 
perfectament tots els cantants del 
Cor Jove que van pujar i van baixar 
diverses vegades les escales de l’amfi-
teatre, creant una increïble sensació. 

 
TEATRE BEN APROFITAT / El Teatre Grec 
va estar molt ben aprofitat com a 
espai escènic. Constanza Brncic, 
coreògrafa i directora, va treure a 
més un gran partit de les escales 
de l’amfiteatre, per on entraven i 
sortien els cors cantant, rodejant 
amb les seves veus l’espectador. Va 
evitar les túniques, apostant per 

un vestuari còmode i contempora-
ni. Amb pocs elements va situar 
l’espectador i va aconseguir que 
cada cor aportés alguna cosa 
quant a moviment coreogràfic. Va 
tenir mèrit recrear en escena el la-
berint del títol i crear prou misteri 
fins a l’aparició del monstre, 
l’acròbata Quim Giron. Va sorgir 
convertit en minotaure amb una 
gestualitat animal i el tors nu. El 
seu vestuari era estrany. Segons 
com es mirés, tenia més d’ovella 
negra que de toro.  

Va ser una gran festa musical. 
Cal continuar apostant per iniciati-
ves integradores. H

CRÒNICA  Simon Halsey va dirigir amb energia ‘El monstre al laberint’, de Jonathan Dove, al Grec

33 El tenor Marc Sala, un dinàmic Teseu, en un moment de l’obra amb el Cor Jove de l’Orfeó Català.

ACN / PAU CORTINA

‘Raphaëlle’, paraula de trans

M. C. 
BARCELONA 

El públic, aplaudint i dret, va agrair al 
CCCB la valentia de Raphaëlle Pérez, 
la jove transsexual protagonista de 
l’última aposta creativa de la compa-
nyia La Conquesta del Pol Sud. Sense 
ser actriu, va sortir a escena amb 
aplom per explicar la seva història. Fi-
lla única d’un matrimoni de Perpi-
nyà, va néixer com a home, un sexe 
amb el qual mai es va identificar. 

Tot i que els nervis sempre es noten 
el dia de l’estrena, impacta la sinceri-
tat amb què la protagonista obre al 
públic les seves pors i somnis, també 

els seus dubtes i preguntes. Raphaëlle, 
així també s’anomena el muntatge, 
reflecteix el problema d’un sector de 
la societat que La Conquesta del Pol 
Sud ajuda a comprendre a través 
d’una obra testimonial. Com les seves 
creacions anteriors, està ple de veritat.  

¿Què passa si un no encaixa en el 
seu rol d’home o de dona? Això és el 
que li passa a Raphaëlle. Des de petita 
se sap diferent, com ella mateixa expli-
ca vestida amb un brillant model de 
festa i talons, que accentuen un cos 
hormonant per ser més femení. El seu 
ideal sempre va ser la seva mare, no es 
va veure mai com un noi.  

El seu és un relat amb clarobscurs. 
Amb 23 anys, repassa moments deter-
minants de la seva vida cronològica-
ment. Ho fa en un castellà correcte 
amb un deix francès en l’accent, en 
un escenari sobri compost d’una gran 
pantalla i una petita passarel·la per-
què la moda li encanta. 

 
BEN ACOMPANYADA / Qui la van convèn-
cer per explicar la seva història és amb 
ella a escena: Eugenio Swarcer, res-
ponsable de les projeccions on hi apa-
reix la família de Raphaëlle, llocs on 
va viure i un bon grapat de fotos que 
permeten seguir els seus canvis, i Car-
les Fernández Guia, que l’interpel·la 
de vegades imitant persones amb qui 
Raphaëlle ha topat.  

Les entrevistes filmades amb altres 
trans també reforcen el discurs. Una 
peça de teatre document que obre 
perspectives. Molt recomanable per a 
qui no s’hagi aturat mai a posar en 
dubte la societat binària. H

CRÒNICA  Un impressionant relat sobre qui no encaixa en el seu sexe

33 Raphaëlle Pérez, la protagonista.

La coreògrafa 
Constanza Brncic   
va fer un gran treball 
escènic amb els cors  
de l’Orfeó Català


