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Per una vegada no cal-
drà allò de «per favor, 
apaguin els seus telèfons 
mòbils». Encara més, els 

espectadors podran pujar a l’esce-
nari, prendre’s una cervesa i uns 
macarrons; sortir i entrar del tea-
tre, asseure’s amb els actors o envi-
ar e-mails (amb les seves opinions) 
als ordinadors instal·lats en una 
escenografia que recrea un gran 
hall amb sofàs, pantalles televisives 
i la barra d’un bar. Bona idea aques-
ta última per a un macromuntat-
ge que arriba a  les cinc hores i mit-
ja en holandès amb subtítols (amb 
petites pauses). Es tracta d’un dels 
espectacles més esperats del festi-
val Grec:  Tragèdies romanes, una cre-
ació de l’innovador Ivo van Hove a 
partir de les tragèdies de Shakespe-
are Coriolà, Juli Cèsar i Antoni i Cleòpa-
tra, que ell trasllada al món d’avui. 
La companyia Toneelgroep Amster-
dam la representa fins diumenge al 
Teatre Lliure. 
 «Quan el vaig estrenar el 2007 
a Amsterdam vaig tenir por que la 

gent s’avorrís, però ha sigut un èxit 
arreu del món. És una gran produc-
ció, com un concert de Rolling Sto-
nes», va declarar ahir Van Hove, 
que aspira que el públic visqui una 
experiència «directa i especial». 
«El teatre ha de parlar de les coses 
d’avui amb les tecnologies d’avui; 
si no, es converteix en un museu», 
sentencia. 
 
SET MULTIMÈDIA / El prestigiós director 
utilitza les tecnologies multimèdia i 
les paraules del bard per plantejar 
una reflexió actual sobre el poder i la 
funció dels polítics en la societat. 
«Shakespeare ja es va qüestionar els 
mateixos temes que avui ens concer-
neixen en aquestes tres obres que 
parlen de la política i els seus meca-
nismes. ¿Per què els polítics come-
ten errors? ¿Què han de fer? ¿Quins 
són els seus ideals?». I un altre cente-
nar de preguntes que apareixen al fi-
nal d’un muntatge que no pretén 
donar respostes. Això sí, segons el 
creador belga, «la veritat és total-
ment apolítica». 
 Van Hove ha substituït els episo-
dis bèl·lics de les peces del bard per 
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Shakespeare 2.0
‘Tragèdies romanes’ actualitza el bard al Lliure

l’estrèpit de la música en directe a 
càrrec de dos percussionistes. El pú-
blic exerceix de poble romà, mentre 
que els actors representen els que os-
tenten o pretenen el poder: Corio-
là, Brutus, Juli Cèsar, Cleòpatra... La 

projecció d’imatges i les notícies te-
levisades completen el monumen-
tal fresc 2.0 sobre el món de la políti-
ca. Un món en què, segons Van Hove, 
l’individu pot marcar diferències. 
«Mandela n’és un bon exemple». H

33 Escena de ‘Tragèdies romanes’, marató sobre el món de la política.
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Ja T’ho Diré, vigorosa nit de ‘revival’
CRÒNICA El grup menorquí treu amb energia el seu repertori del congelador al Teatre Grec

tarra i el llaüt del virtuós mallorquí 
Toni Pastor, que va ser company de 
Joan Miquel Oliver (Antònia Font) a 
Fora des Sembrat.

MATISOS ACÚSTICS / La seva sensuali-
tat natural, aliada de la veu frondosa 
de Cris Juanico, es va expressar amb 
gust en el funk de Tu sí que en saps i 
Planetes transparents, i el grup va mos-
trar obertura de mires en els girs an-
tillans de Sal i dolçura i en el Mirall mà-
gic amb vistes al Magrib. I encara més 
en el set acústic, capitalitzat per una 
corejada Si véns, ja que en les seves di-
nàmiques elèctriques el grup va so-
nar lligat al patró rocker dels 90. 
 Però, sense res a demostrar ni 
prometre, els menorquins van pre-
sumir de meritòries fites que van es-
quitxar el tram final del concert, en 
particular Tenc es cor calent, Ei, Joan! i 
Quan jo te toc tu te fons, abans d’un rock- 
androller toc de gràcia amb M’al-
lucina. Espasme de vitalitat. H33Cris Juanico, durant el concert de Ja T’ho diré al Teatre Grec.
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La resurrecció exprés de Ja T’ho Diré 
ens recorda que els anys 90 el grup 
va tenir veu i vot en l’onada del rock 
català. Sensualitat marinera i ac-
cents funky els van distingir dels seus 
col·legues de circuit a través d’un re-
pertori que, dimecres al Teatre Grec, 
es va mostrar com un vigorós reflex 
d’un altre temps. 
 Els menorquins no van aconse-
guir omplir l’amfiteatre, tebior que 
contrasta amb les estretors de les 
seves dues nits recents a La Mirona 
(Salt). Sí, l’eix Ciutadella-Girona va 

marcar el grup per sempre, encara 
que a Barcelona sempre hi va haver 
un nucli acotat però militant de fans. 
Al Grec van quedar complaguts amb 
un concert generós, de dues hores, 
amb el qual els Ja T’ho, com els conei-
xen amistosament, van donar vida a 
23 cançons de la seva obra clàssica. 
 No hi va haver cites al seu estrany 
últim disc en castellà, concebut per 
al mercat mexicà, Soñando silencio 
(2001), i sí nou cançons de la seva an-
terior obra, Un ram de locura (1997), 
la més representada de la nit. La ban-
da va operar amb el seu set adjunt de 
percussions i ampliada amb la gui-

‘Subterrànies’, 
en un refugi 
antiaeri
33 Montse Alcoverro, Itziar Cas-
tro, Mamen Conte i Carme Pollo 
són les intèrprets, autores i direc-
tores de Subterrànies, sobreviure 
entre bombes, l’exercici de me-
mòria històrica impulsat pel Pro-
jecte Vaca que avui torna a repre-
sentar-se de la mà del festival 
Grec. Aquesta visita teatralitza-
da, amb un aforament limitat a 20 
persones, al Refugi 307 (situat al 
Poble-sec), recorda les sensaci-
ons i situacions que es van produ-
ir durant els bombarbejos de 
Barcelona el 1938. Barreja de fic-
ció i realitat, també compta amb 
música en directe, formada per 
cançons de l’època. Es veurà des 
d’avui tots els caps de setmana  
–de divendres a diumenge– de ju-
liol en dues sessions a les 19.00 i 
21.00 hores.
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