ANTÍGONA
de Jordi Coca

Direcció
Montse González Parera

“La naturalesa de l'home és malvada.
La seva bondat és cultura adquirida.”
Simone de Beauvoir, escriptora francesa (1908-1986)
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La companyia
El projecte Antígona és una producció de la companyia La Trup.
La Trup neix a Barcelona durant l’any 2011 en el marc de l’Institut del
Teatre. La directora d’Antígona, Montse González Parera, n’és una de les
fundadores.

Dades de referència i contacte:

Nom i cognoms: Montse González Parera
Domicili fiscal: c/ Magallanes, 30, 2n-2a
08004 - Barcelona
NIF de La Trup: G65967028
Telèfon de contacte: +34 666 973 672
Email de contacte: montsegp80@gmail.com

Aquesta proposta compta amb el suport a
la programació estable del Programa.cat
del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

El projecte
Antígona: un mite sublim
Segons Ciurans (1), des de la Il·lustració alemanya Antígona ha estat considerada la millor obra del repertori grec escrita mai per al teatre. En paraules de Hegel:
“una de les més sublims i en tots els aspectes una de les obres d'art més perfectes que I'enginy huma hagi mai creat” (citat per Solari (2)).

Ens hem proposat treballar la interpretació d’un mite tràgic. Partim de la idea que els mites no són naturals, sinó que els crea l'ésser humà. La història té una
intenció concreta per a transmetre un determinat missatge. Per Sánchez (3), els mites funcionen d'una manera similar a les al·legories, amb les quals de
vegades es confonen. No obstant això, els sistemes mítics són generalment més complexos que els al·legòrics. En aquest sentit, Roland Barthes (1999) en el seu
llibre Mitologías (4) postula que els mites són un sistema semiològic segon. La combinació de significant i significat componen el signe lingüístic. A això
anomenem un sistema semiològic primer, que se sosté per si mateix i no procedeix de cap sistema anterior. Quan Barthes parla del mite com un sistema
semiològic segon ens referim a un sistema que procedeix d’un altre sistema anterior, que generalment es pot analitzar com signe lingüístic. En aquest sentit,
Sanchez (5) diu:
El mite és una espècie de sistema paràsit, que s'adhereix a un altre buidant-lo, alimentant-se de la seva força (el seu contingut) i tenint entitat a partir d'ell. (...) És exactament
com treballa un paràsit: no destruïx al seu hoste, sinó que el manté amb una feble vida per a poder alimentar-se d'ell, ser l'amo. Això és important, s'ha de tenir clar que el
mite no oculta res: la seva funció és la de deformar, no la de fer desaparèixer.

(1) Consultat a: http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/view/146196/249608
(2) Extret de: http://www.mercaba.org/FICHAS/Teologia_latina/antigona_o_el_poder_de_lo_real.htm
(3) Extret de: http://www.victordelrio.es/blog_docente/?p=174
(4) Barthes, R. (1999). Mitologías (12a ed.). Madrid: Siglo XXI.
(5) Extret de: http://www.victordelrio.es/blog_docente/?p=174

L’obra
Antígona, filla d'Èdip, vol dignificar el cadàver del seu germà Polinices, malgrat la prohibició
decretada pel seu oncle Creont, el rei. Ismene, la germana d’Antígona vol impedir-ho però no
ho aconsegueix. Antígona desobeeix la llei dictada pel rei i el Guardià la porta al rei per a que
aquest dicti sentència. Creont intenta negociar amb Antígona el càstig si aquesta demana
perdó pel que ha fet, ja que per a ell és impensable que una dona es reveli contra la seva
manera de governar. Antígona no es deixa convèncer i Creont ejecuta la seva pena, la mort.

L’autor
Jordi Coca i Villalonga (Barcelona, 20 d’octubre de 1947), és
escriptor, dramaturg i doctor en Arts escèniques. Està considerat
un dels membres destacats de l'anomenada generació literària
dels anys 70, i ha estat guardonat amb diversos premis literaris,
entre els que destaquen el Premi Documenta, el Premi Josep Pla,
el Premi Nacional de la Crítica, el Premi Ciutat de Palma, el Premi
Ramon Muntaner de Literatura Juvenil i el premi Sant Jordi de
novel·la, entre d'altres. Gran part de la seva carrera professional
ha estat vinculada a l’Institut del Teatre, d’on ha estat professor
fins al 2007.

La directora
Montse González Parera (Mollèt del Vallès, 1980) és llicenciada en
Direcció i dramatúrgia per l’Institut del Teatre, llicenciada en Psicologia
per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Pedagogia per la
Universitat de Barcelona. Formada com actriu a Nancy Tuñón
(Barcelona), La Cuarta Pared (Madrid) i Teatro San Martín i al Celcit
(Buenos Aires).
Va ser cofundadora de la companyia Baraka (Madrid, 2005). Actriu i
productora en El amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín girat per
Madrid, Londres i Festival Fringe d’Edimburg. Assistent de direcció de
Sergi Belbel en Agost, al Teatre Nacional de Catalunya. Productora de
Trossos de la companyia Obskené i road manager de la gira per
Catalunya. Cofundadora de la companyia La Trup (Barcelona, 2011).
Productora de Lucrècia o Roma libre dirigida per Sergi Marí (Premi Bòtil,
2012). És membre de grups de recerca a la Universitat de Barcelona i a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Té diverses publicacions
científiques i divulgatives de caire nacional i internacional sobre el teatre
en la seva dimensió formativa. Ha realitzat nombrosos tallers i
conferències a diverses ciutats d’Espanya, Portugal, França, Angentina,
Brasil, Costa Rica o Algèria.
Actualment combina la tasca teatral a la Companyia La Trup amb la tasca
docent i investigadora a la Facultat de Ciències de l’educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. També és assessora del projecte
Caixa Escena de l’Obra social La Caixa.

El productor
Sergi Marí (Maó, 1962) és cofundador i director de la companyia de teatre
La Trup. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la
Universitat Autònoma de Barcelona (1985). Actualment especialitzat en
gestió i recerca social i del medi ambient.
És llicenciat en Direcció i dramatúrgia per l’Institut del teatre. Abans s’ha
format a les Aules Municipals de Teatre de Maó, i ha fet diversos cursos de
Teatre i pallassos, de Tècnica vocal i corporal , de Tècnica Alexander, de
Clown i d’Interpretació. Va ser becat per formar-se a l'Université Paris III
(Sorbonne Nouvelle) sobre el teatre francès del s.VXII. També ha estat
productor de La Clota Companyia de Teatre amb la direcció de Pitus
Fernández. Soci fundador de la companyia de teatre professional Moll
Oest Espectacles (2008). Ha participat com actor, dramaturg i/o ajudant
de direcció en múltiples muntatges a l’Ateneu de Maó i al Teatre Principal
de Maó: “Juicio a Oscar Wilde” amb direcció de Juan Cubas, “Revolta de
Bruixes” amb direcció de Pitus Fernández, “Carmen” , “Estíma’m una mica
(encara que sigui mentida)”, “Esvalot a Baixamar” de Carlo Goldoni, entre
d’altres. Col·laborà en la dramatúrgia, ajudant de producció i ajudant de
direcció de “Assajant Albertí” producció original de La Clota Companyia de
Teatre, a partir de textos de Vicenç Albertí (Premi Crítica de Serra d'Or
2011). Ha portat l’edició, introducció i proposta didàctica de Mar i cel,
d'Àngel Guimerà. Editorial La Galera. Barcelona, 2011 .Producció, direcció
i estrena de Lucrècia o Roma libre, obra de Joan Ramis i Ramis, de 1769.
L'espectacle ha rebut el Premi BOTIL (Balears Ofereix Teatre i Literatura)
de 2011, i els premis al millor espectacle i al millor actor (Josep Mercadal)
de 2012 de l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balerars.
Durant la temporada 2013-14 ha estat seleccionada per la Xarxa Alcover i
s'ha representat a Barcelona al Teatre La Seca-Espai Brossa (abril 2014 i
febrer 2015). Dramatúrgia de l'espectacle Antígona, de Jordi Coca, dirigit
per Montserrat González Parera i estrenat al Teatre Ponent en febrer de
2014. Ha estat membre del jurat del Premi Born de textos teatrals,
convocat i organitzat pel Cercle Artístic de Ciutadella.

Els actors i les actrius
Ramon Bonvehí és llicenciat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Com a actor, ha participat en
muntatges teatrals com: Sunset Park de Paul Auster dirigit per Ivan Padilla, (Teatre Gaudí Barcelona), Oceà d’Alessandro Baricco dirigit
per Ivan Padilla (Versus Teatre), Bartolomé encadenado de José Sanchis Sinisterra dirigit per Antonio Simón, (Teatre Grec - Festival Grec
de Barcelona), Antígona de Jordi Coca dirigit per Montse González Parera (Teatre de Ponent de Granollers), Llàstima que sigui una puta!
de John Ford dirigit per Anna Estrada de la Companyia La Pell (Teatre Akadèmia, Barcelona), Hurlyburly de David Rabe dirigit per Gerard
Iravedra companyia Waltzing Teatre (Teatre Tanatarantana, Barcelona), Macbeth de William Shakespeare dirigit per Albert Viñas
(Festival de Almagro 2010), The Rolling house d’Andrés Jaque (acció performativa a Construmat 2009), Uns amors, uns indrets, escrit i
dirigit per Víctor Sánchez (Sala La Columna, Sagunt). Com a membre del projecte “La Borda Teatre”, ha participat a Alicia bajo
tierra, amb direcció de Michal Derlatka, Bodas de Sangre de F. García Lorca, dirigit per Ester Roma, La intrusa de Maurice Maeterlinck,
dirigit per Jorge Gallardo, i Hivern de Jon Fosse, dirigit també per Ester Roma Versus Teatre. En televisió ha participat a La Riera i
Llegendes Urbanes, produccions de Televisió de Catalunya. És membre de la Companyia La Pell des de la seva fundació l’any 2010.
Dani Blanqué començà els seus contactes amb els teatre amb diferents cursos a l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett, al Col·legi del
Teatre, rebent formació de mim i de manipulador d’objectes. És llicenciat en Art Dramàtic en Interpretació per l’Institut del Teatre de
Barcelona. Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. I diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat
Oberta de Catalunya. Professionalment, ha realitzat nombrosos curtmetratges com: Efecto Bunker, Prod. Amentia Produccions/ UIC
(2009); Train to Palautordera, Dir. Jakob Schottstädt (2009); Males Vibracions, Dir. Marian Vilallonga URL (2011); Aqui Huele a Muerto,
Dir. Vanessa Corrente CECC (2011); Proyecto Pevev, Dir. Miguel Mañas i Juan Diego Galán UAB (2012); Extraordinaria, Dir. Christopher
Cartagena. El dedo en el ojo (2014); Laberinto del Frenesí, Dir. Raquel Quesada. Los Panchitos (2014). A televisió va participar en El Cor
de la Ciutat. Com a actor de teatre ha fet d’actor i dramaturg a projectes de microteatre. També té experiència en l’assessorament i la
manipulació d’objectes i de titelles. Ha assessorat la Companyia Teatre Imaginari vinculada a la productora Tutatis i la Companyia de
teatre en anglès Golden hat theatre.

Ester Izquierdo Olivé (Barcelona, 1982), comença la seva carrera com a actriu als 14 anys en un grup de teatre amateur. Als 17 anys es
forma en doblatge en la escola Micro obert , als 18 entra a estudiar interpretació per a càmera al CECC (Centre d’Estudis Cinematogràfics
de Catalunya), on roda el llargmetratge Poliedro, i varis curtmetratges. Més tard comença a estudiar teatre musical a l’escola Memory,
on forma la companyia 5iacció amb Oriol Úbeda com a director. Es llicencià en Art dramàtic, especialitat en teatre musical a l’Institut del
Teatre; on participa en varis espectacles tant de musical com de text sota la direcció d’actors i directors actualmente en actiu.
Ha treballat en espectacles de petit format (en teatres com Guasch teatre, àtic22, l’alternativa teatre…), animacions i interpretant
personatges de películas de por, en el famós espectable d’un parc d’atraccions.
En l’actualitat forma part del repartiment d’ ”Antígona” de Jordi Coca, dirigida per Montse González Parera, i d’“El Judici” de Peixos
peixeres Teatre.

Els actors i les actrius
Cristina Martínez de ben joveneta va realizar estudis de Teatre amb Rosa Aguado a l’escola Acció Teatre de Terrassa. Avui està finalitzant
el grau en Art dramàtic en Interpretació de text a l’Institut del Teatre de Barcelona. Anteriorment, realitzà cursos de cant i teatre amb
Maria Teresa Vert, Maria Mateu , Òscar Mas i Annabel Totusaus. És graduada en música amb el títol d’ensenyament professional en
l’especialitat de piano al Conservatori de música de Terrassa amb obtenció de plaça a l’ESMUC dins l’especialitat de Direcció coral. Va ser
estudiar Cant al Conservatori de música de Terrassa (2008-2010). Professionalment, ha particpat en treballs de publicitat (spot
publicitari guanyador del primer premi del concurs Mofilm Lollapalooza, 2014), doblatge, acordeonista al projecte Fantasia by Escriba
amb la companyia Els Comediants. Com a intèrpret ha participat en els projectes: (2014) El temps i l’habitació de Botho Strauss. Taller de
3r de l’ Institut del Teatre. Dir. Raimon Molins; (2013) Sin ton ni son de Daniel Monterroso. Representació al centre cultural Pérez de la
Riva de Madrid. (2013) Antígona de Jordi Coca. Pràctica de direcció de l’ Institut del Teatre. Dir. Montse González.
(2013) Dos curtmetratges de l’ ESCAC; (2012) Una vedella a topos de José Antonio Aguado. Companyia 8 de Terrassa; (2011) Españístan
d’ Aleix Saló. Pràctica de direcció de l’ Institut del Teatre. Dir. Daniel Monterroso. (2010) Això només passa a les pel·lícules de José
Antonio Aguado. Companyia 8 de Terrassa; (2009) Lísistrata d’ Aristòfanes. Taller del batxillerat d’arts escèniques. Dir. José Antonio
Aguado. També fa carrera com a intèrpret musical. Ha gravat un disc en solitari, juntament amb el poeta Lluís Ferrer anomenat Ombra
Transportada (octubre 2014). És teclista, acordionista i vocalista dins del grup de pop-folk Sense Sal.
Albert Muntané (Lloret de Mar, 1979), s’inicià en el món del teatre, com molts dels actors de la zona, representant els pastorets i fent
cursos de teatre oferts per l‘Ajuntament de la vila. Forma part d'alguns grups locals de teatre i iniciatives teatrals. Va ser membre
fundador del grup de teatre Teatre de la Selva i avui n’és el president. Al 2000, s'instal·là a Girona on realitzà els seus estudis a l'escola
de teatre el Galliner fins a graduar-se i col·laborar amb la companyia Teatre Blau en l'espectacle Canigó de Verdaguer. A Barcelona cursà
estudis al Col·legi del teatre i al els estudis superiors d’Interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona. És dins d'aquesta última etapa
on entrà en contacte amb Montse Gonzàlez col·laborant en diferents pràctiques i tesines i formant part de la companyia de teatre La
Trup, on actualment participa en dos espectacles: Àntigona, de Jordi Coca i Tròpic de Sergi Marí.
Miquel Segovia es començà a formar com actor en el Laboratori d’Investigació Teatral dels Sistemes Minimalistes Repetitius de José
Sanchis Sinisterra a l’Obrador de la Beckett. Al 2011 es llicencia en Art dramàtic per l’Institut del Teatre en l’especialitat de Text. Al 2012
realitza el workshop: Authentic fiction: scripting self, amb Troels Hagen i Katrina Bugaj de Out of Balanz; i l’altre workshop: Quiet time,
amb Mole Wetherell de Reckless Sleepers. Com a actor ha participat en: (2012) Solfatara, amb la Companyia Atresbandes, Premiada al
BE Festival de Birmingham (Primer Premi i Premi del Públic) i al Skena Up de Kosovo (Millor Actor i Millor Direcció); (2012) Dau al 7, amb
la Companyia Nozomi 700; (2011) A l’altra banda / De l’autre côté, amb la Companuia Atresbandes; (2010) Platònov de Txèkhov, dirigit
per Víctor Sánchez; (2010) Electra de Sòfocles, dirigit per Joan Castells; (2009) Magnificat de Pasquale Bavaro, dirigit pel mateix; (2009)
Peces curtes de Pinter, dirigit per Rafel Duran; (2008) Ricard III de Shakespeare, dirigit per Anna Estrada; (2008) El mal de la juventut de
F. Bruckner, dirigit per Jorge Vera; (2008) El señor arreglos, amb la Companyia Atresbandes.

La nostra lectura
Antígona, representa una de les primeres objectores de consciència de la
història de la literatura, i cristal·litza dues característiques que només a la
modernitat es comencen acceptar, encara que sigui en el pla políticament
correcte: ser dona i dissentir. Dir que no, rebel·lar-se contra els costums
instituïts pel patriarcat, atrevir-se a parlar i a actuar contra els patrons
socials de comportament de la seva època.
Antígona inventa la desobediència civil i la defensa dels drets humans
molt abans que aquests conceptes tinguessin valor a la nostra societat.
Per una banda, el mite d'Antígona ens recorda que sovint la justícia està
fora de la llei. Per l'altra, és un exemple de la gestió política interessada
però avalada per una qüestionada majoria absoluta. I que sense escoltar
el poble es pot fer veure que es governa per a tots.

La nostra proposta

Trencar el

silenci

El silenci, la por a desobeir les lleis, sovint
ens acaba enfonsant, siguem homes o
dones. Per la por de trencar el fràgil
benestar individual que ens hem construït
nosaltres mateixos i mateixes ens
convertim en còmplices disciplinats d'allò
que diem detestar. El paral·lelisme amb la
situació actual és important. Ens instal·lem
en una obediència constant de lleis i
decrets fora del sentit comú i que
representen autèntics crims contra la
humanitat.
Avui en dia, en el moment històric i polític que vivim tenim una
societat mancada d'Antígones i sobrada d'Ismenes i de Tirèsies.
Antígona, poc abans de morir, ho diu tot amb aquestes paraules
adreçades a Tirèsias:

"et creus un home savi perquè davant seu [Creont] mesures més
que no caldria la teva llengua... Em mata el seu decret, i em
mates tu callant".

Recepció
La versió d’Antígona, de
Salvador Espriu, és una de les
lectures obligatòries per a les
PAU 2015. Pensem que veure
aquesta posada en escena
pot ser una oportunitat per a
l’estudiantat que prèviament
ja ha fet una lectura literària
del mite. Si s’escau, es pot
organitzar un col·loqui
postfunció amb l’equip
artístic.

George Steiner (1987) (6) a la seva obra Antígonas ens
recorda la petjada de l’obra en la literatura universal i
recorda la seva vàlua en l’actualitat.
Els mites grecs conviden a ser renovats i Jordi Coca en la
línea de Palau i Fabra s’hi apunta. En aquest sentit,
aquesta ha estat una de les fites envers la recepció:
treballar la tragèdia a través d’un mite i renovar-lo
mitjançant referents actuals i amb una posada en escena
contemporània i no clàssica jugant amb els diferents
elements i plans de l’espai: treure la quarta paret,
incloure el públic en la ficció (membres de la cambra),
nivells d’alçada (pla alt, mitjà i baix), entre d’altres.
Així, els elements de significació que volem transmetre
amb l’escenificació pivoten sobre les constants eternes
de conflicte de la condició humana que són cinc:
•l’enfrontament entre homes i dones;
•entre la senectut i la joventut;
•entre la societat i l’individu;
•entre els vius i els morts;
•entre els homes i els déus.

Espectacle per a tots els públics. Durada: 60 minuts.

(6) Steiner, G. (1987). Antígonas. Barcelona: Gedisa.

Fitxa tècnica
Els conceptes d’espai, il·luminació i so parteixen de la idea de
parlament, entenent-lo com aquell que representa el poble i
exerceix la potestat legislativa. El públic queda ficcionalitzat com
a membres de la cambra.

Espai
Disposició frontal de 6 metres de boca x 4 metres de fons.

Il·luminació
15 PC 1000W (amb viseres i porta-filtres)
1PAR 1000W
2 RETALLS 500W
6 Quarsos 500W
Filtres

So
Reproductor, amplificador i altaveus.
Música d’acordió en directe.

Fitxa artística
Autor: Jordi Coca
Direcció: Montse González Parera

Producció: Sergi Marí
Intèrprets:
Dani Blanqué (Guardià)
Ramon Bonvehí (Creont)
Ester Izquierdo (Ismene)
Cristina Martínez (Antígona)
Albert Muntané (Tirésias)
Miquel Segovia (Noi)
Escenografia i Vestuari: Mireia Celma i Montse González Parera
Disseny gràfic: Valentín G. Coira
Fotografia: Gema G. De Maya
Moviment: Frederic Gómez
Agraïments: Isidre Pruners, Marta Rafa, Roberto Romei i Institut
del Teatre.

Difusió

Trailer de l’espectacle:
http://www.youtube.com/watch?v=HCaFstVObVE

Cartells i programa de mà

ANTÍGONA
Anant a Delfos, la sagrada, atura’t
en el camí: florides de records
t’esperaran les pedres, el teu somni.
¿No sents com entre el blat l’aire es commou
i síl·labes ardides resplendeixen
contra el tirà que canvia de nom?
Els mots d’una ombra, com espases, tallen
el temps, el vell tapís de sang i d’or.
Entre els fils esquinçats, la noia altiva
les lleis dels déus escolta i el seu cor,
els ossos blancs del seu germà somriuen
i es torna a cloure el temps com una flor.

Maria Àngels Anglada

