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Tots som refugiats... 
o caníbals, segons 

Jan Lauwers

ARTS ESCÈNIQUES

Pere Joan Ventura posa en 
imatges la rebel·lió ciutadana

tació transversal en què no hi ha po-
lítics, perquè el focus està en perso-
nes anònimes i en les marees i con-
centracions no convocades per par-
tits. El subjecte polític és la gent”, 
subratlla Portabella. “L’activisme és 
ara cosa de gent comuna, no guer-
rillers ni terroristes, i la llavor de tot 
això és el 15-M –afegeix Ventura–. 
Tothom deia que havia sigut una fla-
marada i prou, però fent el docu-
mental hem descobert que va ser 
una inspiració per a molta gent”. 

El procés, una altra pel·lícula 
No estem sols obvia el procés sobira-
nista català per concentrar-se en 
moviments concrets en defensa de 
la sanitat pública o contra la llei de 
l’avortament de Gallardón. “El pro-
cés mereix una altra pel·lícula”, jus-
tifica Ventura, i apunta que arriba-
rà aviat de la mà de Portabella. “Es 
dirà El nou rapte d’Europa: Informe 
general 2 –informa l’incombustible 
cineasta de 88 anys, el més veterà en 
actiu a l’Estat, que també acaba de 
produir un documental sobre els 

canvis climàtics i la crisi energè-
tica, E la nave va.  

A No estem sols hi ha molta in-
dignació, però també música i 
alegria. Els manifestants tradici-
onals es barregen amb orques-
tres simfòniques i grups de dan-
sa i de teatre. “A Sant Sebastià 
van dir que era un musical i hi es-
tic d’acord”, celebra Portabella. 
Els nous moviments socials han 
convertit la música i el ball en ar-
mes: cançons de protesta que in-
terrompen el debat al Parlament 
andalús, números de dansa exe-
cutats a bancs... “L’estètica dels 
moviments socials irromp en els 
escenaris del poder per profanar 
la seva retòrica”, assenyala Por-
tabella. “És com la seqüència del 
sopar de Viridiana  –apunta Wy-
oming–. La força de l’escena és 
que té lloc a la casa de l’amo, pro-
fanada pels servents. Si no, seria 
una escena qualsevol”. Portabe-
lla, productor de Viridiana i No 
estem sols, somriu satisfet davant 
la idea. El cercle s’ha tancat.e

El Gran Wyoming i Pere Portabella produeixen ‘No estem sols’
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“És una combinació exòtica”, admet 
Pere Joan Ventura sobre els dos 
productors del seu documental No 
estem sols, estrenat ahir. L’un és el 
popular el Gran Wyoming, presen-
tador d’El intermedio, i l’altre és Pe-
re Portabella, gran referent de 
l’avantguarda cinematogràfica ca-
talana i espanyola. Ventura havia 
treballat amb Portabella com a aju-
dant de càmera als 70 (Vampir Cua-
decuc, El sopar, etc.) i amb el Gran 
Wyoming havia fet documentals 
com Hay motivo. Tots dos van su-
mar-se ràpidament a la proposta de 
capturar l’ebullició de moviments 
socials sorgits arran del 15-M. “Vaig 
veure que s’estava vivint un mo-
ment excepcional i que calia reflec-
tir d’alguna manera la seva globali-
tat i transversalitat”, assegura el do-
cumentalista, guanyador del Goya 
del 2003 per El efecto Iguazú. 

Rodada al llarg del 2014 i presen-
tada al Festival de Sant Sebastià, No 
estem sols vol deixar testimoni de la 
reacció d’un poble castigat per la cri-
si que s’empodera i reclama els seus 
drets. Al documental hi apareixen 
puntualment intel·lectuals com 
l’historiador Josep Fontana i actors 
com Juan Diego Botto, però els seus 
grans protagonistes són els col·lec-
tius socials: la plataforma Salvem el 
Cabanyal, La Solfónica, els Iaioflau-
tes de Barcelona, la Corrala la Uto-
pía, la PAH, els treballadors en llui-
ta de Panrico i Coca-Cola i un llarg 
etcètera. “Es tracta d’una represen-
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‘The blind poet’  
FESTIVAL TNT: TEATRE PRINCIPAL DE TERRASSA 11 D’OCTUBRE 

L’elecció del nou espectacle de Jan 
Lauwers per inaugurar el Festival 
TNT de Terrassa ha sigut tot un 
encert del director del festival, 
Pep Pla, perquè el treball de la 

companyia belga Needcompany incideix direc-
tament en un teatre que subverteix no tan sols 
les convencions de la posada en escena tradici-
onal sinó els paradigmes de recepció de l’espec-
tacle. Un teatre nou que en el festival egarenc 
troba un poderós altaveu per difondre’s.  

Jan Lauwers (Isabella’s room, Teatre Lliure 
2004) és una de les icones d’aquest teatre fet amb 
persones més que amb personatges, un teatre fet 
de fusió de disciplines que defuig les definicions 
i fins i tot qüestiona els models d’anàlisi dels seus 
espectacles. Ell mateix nega ser un coreògraf, 
malgrat que aquesta és l’etiqueta que li han donat 
des de la fundació de la seva primera companyia,  
Epigonentheater (1980-1987), que va visitar el 
festival Grec d’aquells temps. Esclar que hi ha 
una certa diferència entre aquells projectes amb 
una poderosa literatura dramàtica al darrere, cas 
dels Shakespeare que ha dirigit, i les creacions del 
no res. The blind poet (El poeta cec) és una 
d’aquestes i respon a la voluntat de mostrar que 
la història personal dels éssers humans és la his-
tòria de la barreja, de la mixtura, i que a la fi tots 
som refugiats… o caníbals. 

El poeta cec és, doncs, el resultat d’un procés 
modelat per Jan Lauwers amb gran sentit lúdic 
i còmic i al qual els vuit intèrprets aboquen la se-
va particular genealogia. Una sèrie de retrats que 
evoquen un passat mil·lenari i el connecten amb 
l’actualitat dels oficiants, sense fidelitats histò-
riques, això sí. Es tracta d’un impactant treball 
visual i musical sobre una base textual a cavall de 
l’anècdota imaginada i la reflexió seriosa per 
il·lustrar una percepció fosca i dramàtica de l’és-
ser humà.e
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