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El mite d’Antígona 
i la revolta grega

J. C. S. 
BARCELONA

La companyia italiana Motus firma 
dues dècades de trajectòria amb un 
teatre d’acció que s’alimenta de les 
contradiccions del món contempo-
rani. Als seus responsables, Enrico 
Casagrande i Daniela Nicolò, els 
mou l’ambició de reflexionar i pro-
vocar. Després de posar sempre la 
mirada en artistes com Pasolini i 
Fassbinder, han virat enrere amb un 
cicle de quatre obres a partir d’un 
clàssic com Antígona. Dues d’elles, 
Too late! (Antigone) i Alexis. Una tragèdia 
greca arriben al Grec.
 Se senten hereus del «terrorisme 
poètic» que va encunyar el movi-
ment situacionista, que els anys 60 
va fer convergir l’avantguarda artís-
tica amb idees revolucionàries. Un 
moviment que, segons Casagrande i 
Nicolò, torna a calar a Itàlia entre un 
sector que s’ha desencantat dels par-
tits. «A Itàlia hi ha quatre teatres ocu-
pats per artistes, entre ells el Valle de 
Roma», va explicar Nicoló. El Valle 
pot comparar-se al Mercat de les 
Flors. Va ser la resposta, fa un any, a 
la idea del govern de privatitzar un 
espai públic.

 La revisió de Motus del mite d’An-
tígona està tan influenciada per la 
versió de Brecht com pel moviment 
estudiantil que va sortir al carrer a 
Europa fa uns anys. Així, en a Too la-
te! (Antigone) se centren en el pols en-
tre Creont i Antígona. És un joc de 
poder paternofilial.

MORT D’UN JOVE / A Alexis... la referència 
és la mort d’un jove grec de 15 anys 
per un tret de la policia a finals del 
2009. El succés, que va desencadenar 
les protestes populars a Atenes, va 
portar Motus a variar el seu planteja-
ment en favor d’un treball de camp a 
la capital grega amb elements de tea-
tre documental. Entre els seus qua-
tre intèrprets hi ha Alexia Saranto-
poulou, testimoni del cas. El festival 
d’Atenes no va programar l’obra per 
por a la ultradreta i es veurà a l’octu-
bre al Pireu. H

Too late! (Antigone)
3Mercat •  Avui (20.00 h.) i demà (18.00)

Alexis. Una tragèdia greca
3Mercat •  29 i 30 de juliol • 21.30 h.

El festival d’estiu de Barcelona 3 Circ i teatre                            

Le grand C
3Teatre Grec • Avui i 
demà • 22.00 h.

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil  
o a e-periodico.catUna pirueta de ‘Le grand C’ durant l’assaig d’ahir a La Central del Circ.

ALBERT BERTRAN

Castellers a
la francesa
La companyia XY desplega els seus equilibris acrobàtics

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L’escola francòfona de 
circ, a França o al Que-
bec, és un referent en el 
camp de les acrobàcies. 

De pirueta impossible també tenen 
moltes coses els castellers de la cul-
tura tradicional catalana. El Grec 
presentarà aquest cap de setmana 
un maridatge entre les dues discipli-
nes amb el gran espectacle de circ de 
la present edició; almenys el que 
s’ha programat dos dies a l’espai cen-
tral del festival. La companyia fran-
cesa XY presenta al Teatre Grec Le 
grand C, un catàleg de la tècnica cir-
cense dels equilibris. Al muntatge 
no hi faltaran les torres humanes 
dels castells. I amb una fidelitat que 
porta els seus intèrprets a lluir les 
tradicionals faixes.
 Des de la seva creació l’any 2005, 
aquesta companyia de Lilla (nord de 
França) s’ha mogut amb l’objectiu 

de projectar-se cap amunt, el que 
ells anomenen la llei del flexiona-salta. 
Quina manera millor de materialit-
zar-ho que els castells que va practi-
car Tomàs Cardús, un dels dos cata-
lans del grup de 17 especialistes ma-
joritàriament francès. L’altre català 
és Adrià Cordoncillo Mitjavila.

INVERSIÓ  DE PAPERS / Cardús va explicar 
ahir que la companyia XY –«un nom 
sense significat especial i que es fa 
servir en francès quan no saps què 
escriure o dir»– es va gestar en una 
escola de circ de Lilla. Va ser el 2009 
quan es va ampliar als 17 acròbates 
per «seguir la formació i investigar 
els equilibris de manera diferent». 
Per exemple, invertint els papers en-
tre el portador, habitualment un 
forçut, que s’encarrega de subjectar 
l’anomenat àgil, més lleuger.
 L’objectiu d’explorar aquesta tèc-
nica de circ els permet expressar i 
crear emocions, però sense cap afe-

git extra. «Ni som actors ni fem dan-
sa, encara que lògicament sí que hi 
ha moviment», va puntualitzar Car-
dús. Ramon Simó, el director del 
Grec, ho va corroborar al recordar 
que XY es mou en els paràmetres que 
imperaven en el circ fa un segle. «La 
imatge poètica i l’emoció es crea a 
partir del moviment».
 Cardús va detallar també que el 
procés de creació de la companyia és 
col·lectiu, característica que ja inspi-
ra el títol de l’espectacle que presen-
ten al Grec. «Le grand C fa referència 
al gran col·lectiu. No tenim líder i tot 
es decideix entre els 17. Les reunions 
poden arribar a ser molt llargues», 
va dir fent broma. H


