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Cap al final d’Alexis. Una tragedia 
greca, l’actriu Alexandra 
Sarantopoulou es pregunta: “Què 
passarà ara?”. I ho diu després 
d’haver donat vida a Antígona, i 
d’haver-se passejat per la seva 
Atenes, una ciutat devastada per 
la crisi, el desgovern i les protestes.  
També ho diu per recordar-nos 
que ve del futur, no pas del passat 
descrit per Sòfocles, ja que el que 
ha passat a Grècia està a punt de 
passar a casa nostra, a tots els 
països que viuen al llindar de 
l’esclat. Així, almenys, ens ho 
recorda Daniela Nicolò, meitat de 
la companyia italiana Motus amb 
Enrico Casagrande, que porten al 
festival Grec dos dels seus 
experiments al voltant 
d’Antígona. Un laboratori engegat 
al 2008 i que ha donat quatre 
fruits, dos dels quals són 
l’esmentada Alexis i Too late!.  

Les dues obres són 
complentàries i, alhora, molt 
diferents.  Alexis, ens explica 
Nicolò, és una peça que beu del 
teatre documental. Per aixecar-la, 
van fer un munt d’entrevistes a 

actors joves, directors i activistes 
polítics.  A tots els feien la mateixa 
pregunta: “Què significa per a 
vosaltres Antígona, la rebel·lió 
d’Antígona, que es rebel·la contra 
la dictadura de Creont”, ens diu 
Nicolò.  Durant el procés de 
creació, fins i tot van anar a Grècia 
i van trobar Alexandra 
Sarantopoulou.

Aquest és un espectacle molt 
gran, que combina totes les 
disciplines possibles i que  té una 
altra font a part de l’obra original 

Sòfocles, l’Antígona de Brecht i, 
sobretot, la manera de treballar de 
l’alemany, que obligava els 
intèrprets a entrar i sortir dels 
personatges.

Too late!, en canvi, és més petit, 
tot i que representa una evolució 
cap a la simplificació del mite, la 
d’una dona que decideix subvertir 
unes lleis absurdes imposades per 
un tirà. Vol enterrar el seu germà 
Polinices i Creont no li ho permet. 
A Too late! els Motus expliquen la 
història de manera més abstracta. 
I a Alexis ofereixen més nivells de 
lectura. 

Tots dos espectacles posen de 
manifest, apunta Nicolò, “la 
importància de la veu del ciutadà 
davant de tot el que està passant”. 
“Sòfocles ens convida a donar veu 
a les persones per fer front a la 
immoralitat”, afegeix. I és que els 
Motus són dels volen recuperar la 
potència social del teatre. “La 
majoria del teatre finançat, 
almenys a Itàlia, és una mera 
repetició de cànons que no 
comuniquen res... Nosaltres 
creiem que el teatre pot ser molt 
viu, pot parlar de tu al ciutadà 
d’avui, explicar els seus 
problemes, encara que no tinguis 
diners, com nosaltres”, assenyala 
la directora. Una lliçó per als 
nostres teatres.
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El teatre pot ser 
molt viu, pot parlar 
de tu al ciutadà, 
encara que no 
tinguis diners

Aquests de Rímini han llegit Brecht de cap a cap...

“Què passarà ara?”
La companyia italiana Motus refà el mite d’Antígona per portar-lo a les 
batalles del segle XXI. L’Andreu Gomila en parla amb Daniela Nicolò


