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Artista plàstic, dramaturg i 
coreògraf, el belga Jan Lauwers fa el 
que vol amb els nostres sentiments 
mentre mirem l’escenari que ell ha 
compost per a l’ocasió. Des que el 
1986 va fundar la seva companyia a 
Brussel·les, la Needcompany –amb 
una visió intuïtiva i preclara vers la 
internacionalització, el suport 
multimèdia i el plurilingüisme– no 
ha parat de voltar món amb aquesta 
barreja inclassificable d’imatges que 
a estones contradiuen el text i per on 
es camuflen dansa i música. 

Després del triple assaig sobre la 
tristesa i la mort (situada en el 
present a The deer house, en el passat 
a Isabella’s room i en el futur a The 
losbster shop) que ens va deixar amb 
la llàgrima a punt de saltar cara 
avall, ara torna a Barcelona amb un 
nou entreteniment total sobre la 
caixa que més ens captiva i els seus 
productes de realitat reconvertida: 
The art of  entertainment.

Aquesta última obra seva duu per 
aclaridor subtítol Needcompany 
plays the death of  Dirk Roofthooft, és 
a dir, que ens presentarà el gran 
espectacle artístic de la mort d’un 
actor en temps real. Plantejat com un 
reality show televisiu i mundial on 
una persona decideix compartir el 
darrer sopar i els seus instants finals 
de vida amb uns companys amens 
per a tots els telespectadors, narra la 
història d’un actor que, en veure que 
perd la memòria, instrument del seu 
treball, decideix posar fi a la seva 
vida, però amb tot el control que 
encara hi pot exercir i amb l’ofici que 
millor coneix: l’actuació.

Així, arriba el punt final i el mort 
no és tal, l’engany es capgira un cop, 
dos i tres, fent rebotar les emocions 
del públic com si fossin pilotes de 
goma per les parets del teatre, de la 
pena a l’alegria, de la desconfiança a 
l’alliberament. I tot, per què?, us 
podríeu preguntar. La visió del teatre 
de Lauwers s’acosta a la presentació 
d’una realitat, més que a la 
representació, i entronca amb les 
performances dels 70 en què Lauwers 
participava afegint elements 
(visuals, escenogràfics, musicals) al 
performer pròpiament dit. És clar 
que, per al creador belga, l’art ha de 

mostrar el costat negre de la societat, 
el més confús, i no amb una idea 
terapèutica ni catàrtica, sinó com 
allò que és, el caos sense sentit del 
nostre dia a dia, per molt que 
l’intentem amagar amb autocontrol. 
Lauwers vol desemmascarar la 
bellesa i tot allò que al nostre voltant 
ens fa sentir còmodes, per veure els 
fils tortuosos que ens menen d’aquí a 
allà. Es tracta, doncs, de fer 
preguntes més que de donar 
respostes.

Evidentment, The art of  
entertainment també és una crítica 
mordaç a la televisió com a 
passatemps barat que ha fet desistir 
la gent dels seus drets, a canvi d’una 
mica de distracció. 

Lauwers situa en els formats el 
primer cop on les pèrdues de 
llibertats i drets són visibles, quan 
realment és difícil trobar una creació 
fora d’un format concret que 

l’emmarqui i el faci digerible, 
formats provinents, la majoria de 
vegades, de la modernitat, un cop 
Duchamp i el seu urinari van 
començar a trencar estereotips 
clàssics i Disney, amb els seus 
ninotets, es va encarregar de la 
creació d’una nova mitologia. 

 
Pur canibalisme
Res d’això no és vàlid a hores d’ara, 
però de tot en rebem. Tampoc no som 
tan lluny dels homes que feien matar 
una verge per acontentar la 
primavera amb fruits nous, si veiem 
l’espectacle televisiu com un tipus 
evolucionat de sacrifici humà, 
simplement canviat de lloc i 
reformatat; també hi ha una orgia de 
sang i destrucció accessible 
diàriament a través del quadrat 
lluminós, i ningú no se n’estranya. I 
aquest darrer sopar a The art of  
entertainment és pur canibalisme. 

L’art ho pot abraçar tot, pensa 
Lauwers, i en aquesta abraçada tan 
forta que gairebé escanya, pot fer-
nos pessigolles fins a plorar.

‘The art of  entertainment. 
Needcompany plays the death of  Dirk 
Roofthooft’. Teatre Lliure: Montjuïc. 
21 i 22 de maig.

Jan Lauwers retransmet el 
darrer sopar i la mort del 
comensal en directe. La 
Bàrbara Raubert pot riure 
amb aquesta crítica letal...

La mort en viu

Lauwers considera 
que emmarcar una 
obra en un format 
és perdre llibertat

Un actor que perd el seu instrument –la memòria– decideix immolar-se davant les càmeres, en un gran ‘reality show’.
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