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Tragèdies  
romanes
(Romeinse tragedies)

Shakespeare / Ivo van Hove / Toneelgroep Amsterdam

Ivo van Hove posa en escena tres obres de Shakespeare  

–Coriolà, Juli Cèsar i Antoni i Cleòpatra– en una única 

funció contínua dedicada al món de la política. Els 

espectadors se situen enmig de l’arena política, on l’obra 

es desenvolupa sense interrupció. Durant la representació 

els espectadors estan convidats a passejar pel teatre i per 

l’escenari, per tal d’obtenir un altre punt de vista de l’acció, 

o bé per prendre alguna cosa al bar que s’hi ha instal·lat.

Tragèdies romanes (Romeinse tragedies) és una producció 

teatral polifònica on coexisteixen tots els punts de vista 

i les opinions, una peça que no pretén fer una declaració 

definitiva sobre qui té raó o quina direcció hem de prendre. 

Shakespeare tampoc pren partit. Amb les Tragèdies 

romanes, l’autor va escriure tres obres que mostren com 

les persones que creuen en idees o sistemes polítics 

discuteixen entre elles, i com tenen èxit o fracassen en els 

seus objectius en aquest àmbit. L’autor ens mostra que la 

política la fa la gent.

Què és la política? Hannah Arendt diu: “La política és la 

possibilitat decisiva per a cada persona de participar en el món, 

en el discurs i l’acció, i crear un començament nou”, i també 

escriu: “Algú que vol dir només la veritat és fora de l’arena 

política; la política significa abraçar una causa en particular”.

Això entra en contradicció amb la idea d’una veritat 

absoluta. La veritat és totalment apolítica. La política se 

centra en el món possible. La veritat i la raó d’Estat són 

mons separats. La política existeix gràcies al consens, 

mentre que la veritat és inviolable. La política pot existir 

només en la convicció que la gent pot canviar. Però la 

política només pot fer-ho si, al mateix temps, accepta 

les seves limitacions. La gent no pot canviar la veritat. I 

com que, per definició, hi ha un camp de tensió entre la 

política i la veritat, els polítics miren d’incorporar mesures 

de seguretat per mitjà de constitucions, declaracions de 

drets humans o equilibris de poder. Els polítics obtenen la 

legitimitat representant l’opinió del grup més gran possible 

de ciutadans. Una opinió no és un axioma. Les persones 

sempre són capaces de començar de nou, no carreguen 

constantment amb el destí. Llibertat d’acció significa acció 

en públic, i aquest és, per definició, l’àmbit de la política.

Ivo van Hove
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