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MÚSICA
TeaTre Grec
30 de juliol 
NIt de tANgo:  
homenatge a astor Piazzolla
Juan José Mosalini y su Gran Orquesta

TeaTre Grec
31 de juliol 
elS AMICS de leS ArtS
Espècies per catalogar

FossaT de sanTa eulàlia (casTell de MonTjuïc)
Fins al 8 d’agost 
10è ANIverSArI de lA SAlA MoNtjuïC

AlexIS  
uNA trAgedIA greCA

motus

PAtroCINAdorS del greC 2012 FeStIvAl de BArCeloNA

AMB el SuPort de:



COnCEpCió i DirECCió 
Daniela nicolò i enrico casagranDe
intErprEtaCió 
silvia calDeroni, vlaDimir aleksic, Benno steinegger  
i alexanDra sarantopoulou
aMB La COL·LaBOraCió DE  
michalis traitsis i giorgina pilozzi
assistEnt DEL DirECtOr 
nicolas lehneBach
DraMatúrGia 
Daniela nicolò
EDiCió DE víDEO 
enrico casagranDe
sO 
anDrea comanDini
MúsiCa 
Pyrovolismos sto ProsoP (<<thE BOy>>) 
víDEO 
nikos, Del centro liBertario nosotros,  
i stavros, De la BanDa Deux ex machina
iL·LuMinaCió i DissEny D’EsCEnOGrafia 
enrico casagranDe i Daniela nicolò
DirECCió tèCniCa 
valeria Foti  
prODuCCió DELEGaDa LOCaL 
Factoria escènica internacional
prODuCCió ExECutiva LOCaL 
casiana monczar
aJunDant DE prODuCCió 
roger B. sarDà
fOtOGrafia 
valentina Bianchi

una producció de Motus, l’Ert Emilia romagna teatro 
fondazione, l’Espace Malraux - scène nationale de Chambéry 
et de la savoie - Carta BianCa, el programa alcotra 
coopération france italie, el théâtre national de Bretagne-
rennes i el festival delle Colline torinesi. 

amb el suport de l’administració provincial de rímini, 
l’administració regional d’Emília-romanya i el Ministeri  
dels Béns i l’activitats Culturals d’itàlia.

amb la col·laboració de l’istituto italiano di Cultura  
di Barcelona.

TeaTre i docuMenTs

AlexIS 
uNA trAgedIA greCA
motus

En el mite grec, antígona desafiava Creont, rei de 
tebes, enterrant el seu germà polinices, i s’oposava 
així obertament al poder establert. ¿hi ha un símbol 
millor de la rebel·lió que avui agita les places i els 
carrers d’un munt de ciutats víctimes d’una crisi po-
lítica i econòmica de grans proporcions? La compa-
nyia italiana Motus creu que no, i per això han partit 
de la versió de Bertold Brecht per convertir antígona 
en una nova heroïna que es passeja per l’atenes con-
vulsa d’avui i que protesta, s’indigna i demana justícia 
per a un modern polinices: el jove alexandros-andreas  
Grigoropoulos, mort a mans de la policia grega el 
2008.

textos clàssics s’enllacen amb documents visuals i 
sonors enregistrats a l’atenes dels nostres dies, fent 
evidents els lligams d’Antígona amb el món actual. 
i és que una a encerclada pintada a la paret podria 
ser símbol de la paraula «anarquia», però també... 
d’«antígona».

Juntament amb Too Late!,  que també s’ha programat 
al Grec 2012, Alexis. Una tragedia greca forma part de 
«syrma antigones», un projecte que dibuixa una car-
tografia imaginària del sentit de la revolta. L’heroïna 
de sòfocles esdevé un símbol d’integritat i lluita con-
tra el poder, una icona dels moviments de protesta 
que van començar a Grècia arran de la crisi econò-
mica europea.

MerCAt de leS FlorS - SAlA 
MArIA AurèlIA CAPMANy
29 I 30 de julIol
DuraDa 70’
EspECtaCLE En itaLià  
aMB sOBrEtituLaCió En CataLà


