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ANTÍGONA

DE SÒFOCLES. DIR.: MIGUEL DEL ARCO.
INT.: CARMEN MACHI, MANUELA
PASO, SILVIA ÁLVAREZ, ÁNGELA
CREMONTE, SANTI MARÍN, JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ, RAÚL PRIETO, CRISTÒBAL
SUÁREZ. HORARI: DV., 22H; DS. I DG.,
19.30H. DEL 3 AL 6/12. TEATRE LLIURE
MONTJUÏC. PG. SANTA MADRONA, 40.
METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892
770. PREU: 15-29€.

La companyia Eòlia esperant el seumenú de plats de sabor arqueològic. FOTO: IMA GARMENDIA

tígona amb el seu oncle, el rei
Creont. I no em negareu que
el conflicte entre la dona deci-
dida a enterrar el cos del seu
germà –encara que li costi la
vida– perquè considera que
aquest enterrament és no so-
lament un dret, sinó també un
deure que s’ha d’anteposar a
les lleis de l’Estat, i el rei deci-
dit a fer complir aquestes lleis
perquè entén que el seu incom-
pliment vulnera les bases de
tot l’ordre establert, és un con-
flicte fàcilment extrapolable a
lesmés variades realitats. Fins
i tot, a algunes que ens queden
molt a prop. Del Arco sap que
massa vegades Creont és pre-
sentat a l’escenari com el do-
lent de la pel·lícula i ha intentat
evitar aquest plantejament per
remarcar de quinamanera la
tragèdia neix del conflicte en-
tre raons ben argumentades.
I ha volgut prescindir d’una in-
terpretació del text que partís
del conflicte entre gèneres, tot
fent que l’Antígona de Carmen
Machi s’enfronti a un Creont
interpretat perManuela Paso.

No hi ha dolor pitjor que l’amor
Això és el que ha descobert la
Medea d’Aitana Sánchez-Gi-
jón. O, per ser més exactes,
aquesta és la conclusió a què
va arribar Sèneca a l’hora
d’apropar-se a una dona que
per culpa del dolor que pot
causar l’amor arriba a come-
tre un acte –l’assassinat dels
propis fills– que sembla la mà-
xima negació de l’amor. Però
és que, com diu Lima, Medea
és una persona que fa molta
por, però a qui no pots deixar
de mirar perquè saps que la
seva manera de furgar-se les
ferides ficant-hi la mà sencera
ens situa cara a cara amb els
nostres propis terrors. I tam-
bé la necessitat de saber tota
la veritat, i cap altra cosa que
la veritat, pot resultar sovint
terrorífic, com acaba desco-
brint Èdip quan es posa a in-
vestigar els draps bruts del
propi passat i els inconscients
crims que ha comès.

A partir d’ara, cal afegir un
nou nom a la vostra ja ben
farcida agenda d’espais
escènics ambprogramació
regular. L’Escola Eòlia, ben
orgullosa d’haver esdevingut
ja Escola Superior d’Art Dra-
màtic un cop superades totes
les proves que calia superar
per obtenir aquesta categoria,
ha decidit que per arribar a
la majoria d’edat no cal pas
esperar als divuit anys: amb
quinze de feina ben feta n’hi
ha ben bé prou per plante-
jar-se ampliar horitzons
de forma espectacular. I en
el seu cas, aquesta amplia-
ció passava necessàriament
per donar un cop demà als
alumnes que, després d’haver
superat amb nota el pas per
les seves aules en qualsevol de
les especialitats que el centre
ofereix, s’enfronten a unmón
professional que –siguem
honestos– no va precisa-
ment sobrat d’oportunitats
laborals. Eòlia I+D neix amb

l’ambició de crear vincles
entre els professionals ja
ben establerts i els que volen
estar-ho, donar suport a nous
projectes de creació, produir
o coproduir els seus propis
espectacles, donar acollida
en residència a companyies
externes, fomentar la irrupció
de nous públics i treballar
per la dinamització de grups
amb risc d’exclusió social;
això, per esmentar només uns
quants dels seus objectius.
I evidentment, dins aquests
objectius, la creació d’una
companyia que exhibeixi
el seu treball a tothom qui
el vulgui conèixer dins el
mateix íntim teatre de què
disposa el centre resultava del
tot prioritària.

Les trobades amables amaguen
realitats terribles
De fet, potser entre vosaltres
hi ha algú que ja va tenir el
passat estiu un primer con-
tacte amb la companyia, quan
aquesta va presentar dins
del Festival Grec l’espectacle

amb què ara estrena teatre.
I que, llavors, es representava
al mateixMuseu d’Arque-
ologia deCatalunya en el
qual transcorre precisament
l’acció del muntatge creat per
un tàndem –el que formen
Pablo Ley i JosepGalin-
do– del tot vinculat a aquesta
escola, i del tot compromès
amb unamanera de fer teatre
que sempre busca la con-
nexió amb les nostresmés
feixugues realitats socials i
polítiques, i amb aquella part
de la nostra història que te-
nimmassa oblidada o quemai
no ens han permès conèixer
del tot. Uns factors que caldrà
tenir en compte quan siguem
davant del grup de joves
vells amics que es reuneixen
a les sales del museu per com-

partir un sopar elaborat amb
ingredients d’aquells que,
pel que sabem –o pel que sap
l’arqueòloga que hi ha entre
els comensals–, formaven
part de la dieta dels nostres
avantpassats prehistòrics.
De ben segur que un sopar a
l’estil dels que compartia la
família Picapedra pot resultar
una experiència força lúdica.
Però estigueu preparats per
al pitjor, tal com han hagut
d’estar-ho els actors i les
actrius d’aquesta companyia
quan s’han hagut de ficar de
cap en els dursmonòlegs que
integren la segona part de la
proposta. Aquesta és l’hora
d’un ressopó que pot resul-
tar indigest, atesa la violència
i la tensió que acumulen els
seus ingredients.

L’ESCOLA EÒLIA CELEBRA EL SEU QUINZÈ ANIVERSARI PRESENTANT COMPANYIA PRÒPIA I OBRINT AL

PÚBLIC UN TEATRE PEL QUAL PASSARAN ELS ANTICS ESTUDIANTS CONVERTITS EN PROFESSIONALS

I si sopem una mica de prehistòria?
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DIGUE’M LA VERITAT

DE PABLO LEY. DIR.: JOSEP GALINDO. CIA. EÒLIA. INT.: TASIO ACEZAT, CRISTINA
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