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FENT POLÍTICA A LA
ROMA DE SHAKESPEARE
EL TEATRE TOTAL DEL DIRECTOR BELGA IVO VAN HOVE ENS
CONVIDA A PASSEJAR PELS TRÀGICS PASSADISSOS DEL PODER

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

EXPLICADANSA
Això de la dansa estàmolt bé,
però de vegades no saps gaire
què et volen transmetre els ba-
llarins amb els seusmoviments. I
commésmoderns són,més com-
plicat resulta tot plegat, oi que sí?
No, no us talleu, és el mateix ba-
llarí Toni Jodar qui reconeix que
les coses poden semblar així. I per
aixòmateix Jodar posa paraules
a la dansa i ofereix dins del Grec
unes entretingudes conferències-
espectacle divertides i molt
didàctiques. 12 i 13/7.Mercat de
les Flors. Lleida, 59. € 6 euros.
C19h.

EL TEATRE PREN LA PARAULA
On són els límits del teatre? On
són els orígens dels relats? Juan
Villoro i Andrés Lima intentaran
donar respostes a aquestes pre-
guntes, mentre que per la seva
banda JulioManrique i Abdolreza
Tajik reflexionen sobre el teatre
i les llibertats. Tot plegat, dins
aquest cicle de debats organitzat
pel BIT i programat pel Grec.
11/7. Institut del Teatre. Plaça
Margarida Xirgu, s/n. € Gratuït.
CA partir de les 18.30h.

L’OBRADOR, A TOTAMARXA
Fixeu-vos bé en els títols de crèdit,
perquè són un veritable luxe:
David Harrower, Neil LaBute, An-
drés Lima, José Sanchis Sinisterra,
Guillem Clua i Jordi Oriol ens ofe-
reixen aquests dies un grapat de
cursos i tallers que transformen
L’Obrador de la Sala Beckett en
un veritable cau de creativitat
internacional. I a sobre, segons
els organitzadors d’aquest cicle
inclòs les activitats del Grec, en-
guany ho fan amb tota la ràbia.
Fins al 13/7. Sala Beckett. Ca
l’Alegre de Dalt, 55 bis. BCN

AraqueHannah
Arendtestà tand’ac-
tualitatacasanostra
gràciesa l’estrenade

lapel·lículaqueMargarethevon
Trotta lihadedicat, ésborecor-
darquèenpensavaArendtsobre
l’activitatpolíticaquevacentrar
bonapartdels seusescrits.De
fet, éselmateixdirectord’aquest
monumentalespectacledesis
horesdedurada–quereuneixa
l’escenari tres tragèdiesromanes
deShakespeare iquehadespertat
admiració, sorpresa ientusiasme
per totarreuperonhapassat–qui
reconeixhaver tingutpresents les
paraulesde lapensadoraa l’hora
deconstruir lasevaproposta
multimèdia.DeiaArendtque la
política“és lapossibilitatdecisiva
peracadapersonadeparticipar
enelmónamblaparaula i l’acció”.
Peròafegia tot seguitquealgúque
desitgimoure’sexclusivament
pels terrenysde laveritatabsoluta
equivocael seucamísivoldedi-
car-sea lapolítica.Talcomhoveu
elmateixVanHove, laveritatés
unconcepte totalmentapolític.La
políticasecentraenelmónrea-

litzable, i això faque laveritat i les
raonsd’estatacostuminaanarper
caminsdiferents. Iperreconèixer
això,noenscalpasfixar-nosenles
fosquesmaniobrescontranatura,
les trampesburocràtiquesoels
manipuladorsdiscursosquetan
sovintensregala laclassepolítica
contemporània.Anemcapa la
RomadeShakespeare ihipodrem
identificarelsmateixosmals i les
mateixesconductes.Tot ique
presentats, aixòsí, ambunamica
mésd’èpica idebonestildeclama-
toridelquepresentenunabona
partdelspolíticsactuals:noespot
dubtarque l’artde l’oratòriaha
perdutmoltdesde llavors.

PERDUTSPERLASALA

DELSPASSOSPERDUTS

Visitarunparlamenteldiad’una
jornadadeportesobertespot
resultarunaexperiènciamolt
atractiva imoltentretinguda.
Perònodeixadesercomvisitar
undecoratbuitquenoensmostra
l’essènciadelquepassaallàdins.
Ésperaixòque lacompanyiaho-
landesaToneelgroepAmsterdam
havolgut trencar laquartaparet,

tant lade lapolíticacomladel
teatre.Somenunespaiescènic
quepodriasermolt semblanta
qualsevol saladepassosperduts
delParlamenteuropeu.Però
aquestcopningúnoens impe-
deixaixecar-nosde labutaca, fer
un tombperunaescenografia
que també témolt degranplató
televisiu i escoltar el quediuen
aquestspolítics quannoestan
obligats a fer teatreparlamentari.

UNAAMBICIÓ I TRESPERSPECTIVES

I és que, com assenyala Van
Hove, les tres tragèdies que ara
veurem escenificades com si
formessin part d’una única obra
ensmostrenmolt clarament
els diferents rostres amb què es
pot presentar el joc polític. El
rostre deCoriolà és un rostre
sensemaquillatge; el rostre d’un
general de bona família que
no veu la necessitat de regalar
paraules amables a ningú, i que
creumoltmés en la dialèctica
furiosa de les armes que en la
dels discursos. Per contra, i com
ja vèiem fa pocs dies quan Paco
Azorín va estrenar la seva versió

de l’obra, el general Juli Cèsar,
permolt acostumat a guanyar
batalles que estigui, sapmolt bé
que els bons discursosmanipu-
ladors també poden ajudarmolt
quan aspires a ser un dictador.
Però què passa quan les ambici-
ons polítiques es barregen amb
les passions amoroses? Per il-
lustrar-nos sobre el tema tenim
Antoni i Cleòpatra, que viuen un
amor d’aquells que poden fer
caure imperis. I que ens demos-
tren fins a quin punt les accions
polítiques que acaben afectant
els grans col·lectius (en aquest
cas, fins a arribar a provocar
una nova guerra civil) poden
tenir l’origen en raons íntimes i
d’àmbit privat. RAMONOLIVER

TRAGÈDIES ROMANES
(ROMEINSE TRAGEDIES)

DeWilliamShakespeare.Dir.: Ivo van
Hove. Cia. ToneelgroepAmsterdam.
Int.:HélèneDevos, Roeland Fernhout,
FredGoessens, Janni Goslinga.Data:
Del 5al 7/7. Lloc: Teatre Lliure. Sala
Fabià Puigserver. Passeig SantaMadro-
na, 40.dPoble Sec (L3) .(9328927
70.€32euros.C18h.


