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El fosc testament de 
Cassavetes arriba al Lliure
3Jan Lauwers dirigeix ‘Begin the beguine’, l’últim guió del cineasta

MARTA CERVERA
BARCELONA

U
n guió inèdit que el pioner 
del cine independent nord-
americà John Cassavetes 
va escriure al final de la se-

va vida per a dos dels seus actors fetit-
xes, Peter Falk i Ben Gazzara, ressusci-
ta en el teatre gràcies a Jan Lauwers, 
director de Needcompany. La Funda-
ció Cassavetes va invitar el belga a di-
rigir Begin the beguine, text de 1987 tro-
bat de manera inesperada. Admira-
dor de les seves trencadores pel·lícules, 
aquest va acceptar l’encàrrec sense 
haver-ne llegit ni una línia. «Cassave-
tes va canviar la manera de fer cine. És 
el William Shakespeare del segle 
XXI», va afirmar ahir al Lliure de 
Montjuïc, que acull aquest muntatge 
fins demà.
  «Hi veiem com dos amics grans de-
cideixen acabar la seva vida follant 
fins a la mort i van trucant a prostitu-
tes perquè vagin a un apartament», 
explica el director. «És com si fos La 

gran bouffe, però els protagonistes, 
en lloc d’atipar-se de menjar fins a 
rebentar, ho fan a base de sexe», afe-
geix, conscient que el tema és políti-
cament incorrecte, sobretot en ple 
vendaval aixecat pel moviment #Me-
Too contra l’assetjament sexual. «És 
molt interessant muntar aquesta pe-
ça ara perquè et fa reflexionar. ¿És 
una obra contra els homes? ¿Contra 
les dones? ¿Un homenatge a dos se-
xes que pateixen?», afirma.

TEXT AL·LEGÒRIC / Lauwers veu el text 
com una al·legoria o una metàfora. 
«Cassavetes sabia que s’estava mo-
rint quan el va escriure. Se centra en 
el sexe, però en un sexe impossible. 
No sé si m’agrada perquè és confús i 
desconcertant». En la seva opinió, els 
protagonistes podrien ser morts, i 
l’apartament on s’han tancat, ser el 
purgatori.  
 Gonzalo Cunill i Juan Navarro 
protagonitzen el muntatge amb les 
belgues Inge Van Bruystegem i Romy 

Louise Lauwers, filla del director. Es-
panyol, francès i anglès es barregen 
en aquesta peça on elles interpreten 
la desena de noies que passen per 
l’apartament. «Em va semblar més 
interessant així, per equilibrar for-
ces almenys actoralment. Elles estan 
tota l’estona en escena amb ells, com 
si fossin quatre guerrers». En realitat, 
hi ha un joc de poder constant. «Elles 
resulten ser més fortes. Cassavetes al 
final de la vida deixa en evidència el 
fracàs de l’home».

DECADÈNCIA DEL MASCLE / Humor i ten-
dresa es barregen en un text fosc que 
deixa entreveure la decadència del 
mascle. «La testosterona era necessà-
ria quan l’home caçava per sobreviu-
re, però avui el poder del múscul té 
massa rellevància al món. Donald 
Trump no serà un geni, però utilitza 
el múscul per manar. Les dones en el 
poder també es masculinitzen i actu-
en de forma similar. Un desastre».
 També el preocupa la situació 
d’Europa, especialment des que 
Carles Puigdemont s’ha instal·lat al 
seu país. «Si me’l trobés a la carnis-
seria, li diria: ‘¿Però què hi fas aquí? 
¿Per què no vas a Barcelona?’». La seva 
preocupació amb els nacionalismes 
és profunda. «Fa 10 anys deia que ana-
va de Bèlgica a Espanya quan venia 
a Barcelona. Ara he de dir que vinc 
de Flandes i vaig a Catalunya. ¿Qui-
na és la diferència? No n’hi ha, però, 
de sobte, existeix. La identitat canvia 
i això és perillós. A Flandes tenim el 
mateix problema masculí que aquí: 
nacionalitat». I Àsia, avisa, no tindrà 
compassió. «Europa ha d’estar unida 
per sobreviure». H
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33 Un moment de l’obra ‘Begin the beguine’, que acull el Lliure.
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