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Fa al voltant d’una dècada, la 
Needcompany va trepitjar Tòquio 
per interpretar Isabella’s room, 
que també vam veure al Lliure. 
Després de la funció, hi va haver 
la típica trobada amb el públic, 
on la gent pregunta, i molts 
espectadors feien referència a 
un episodi de l’obra sobre les 
bombes d’Hiroshima que el 
director i dramaturg de la 
companyia, Jan Lauwers, no 
entenia. Aleshores, davant del 
desconcert general, la traductora 
es va posar a plorar. Havia 
canviat el text. “Ara tinc una obra 
traduïda al japonès amb una part 
del text que no és meu. És 
increïble com la gent manipula la 
història , a rma. 

Això li ve a tomb per parlar de 
The blind poet, l’espectacle que 
inaugurarà el festival TNT, un 
viatge de tots els membres de la 
troupe per explicar la història 
d’Europa. El que hi ha aquí, de 
fet, és la història personal dels 

actors de la Needcompany. 
Lauwers diu que hi ha fins a 
setze nacionalitats dins la 
companyia i que es va adonar 
que ningú no parlava mai dels 
seus orígens. Lauwers estava 
amoïnat per l’auge de 
l’islamisme a Europa i va anar a 
Còrdova, va visitar la mesquita i 

va descobrir l’obra d’Abu al ‘ala 
al Ma’arri, el poeta cec sirià dels 
segles X i XI, i la de Wallada bint 
al Mustakfi, poeta andalusí del 
segle XI. Va comentar la jugada 
amb els actors i tots van 
començar a parlar de la seva vida 

i el seu arbre genealògic, 
curiosament amb un punt de 
partida comú: el sud d’Europa i 
les creuades. Així va néixer The 
blind poet, un viatge teatral i 
musical sobre “les mentides de 
la història i les vides personals 
dels actors”, en les seves set 
llengües.

Modèstia europea
Lauwers va aixecar la peça a 
través de tot el que li explicaven 
els membres de la 
Needcompany per acabar sent 
l’obra més col·laborativa que ha 
escrit mai. “Vaig escriure el text 
sol, però és la seva història, i em 
van donar permís per fer el que 
volgués amb ella”, indica. Ell, 
que escriu en amenc, publica 
en francès i fa servir l’anglès per 
a les posades en escena i voltar 
món: “Has de ser modest amb la 
teva pròpia llengua i mirar així la 
teva identitat, és l’única manera 
de sobreviure a Europa”.

A The blind poet hi ha 
connexions, avança el director, 
amb les magnífiques Isabella’s 
room i The deer house, peces que 
vam veure a Barcelona i que ja 
parlaven de les vides pròpies de 
la seva tropa. Potser podríem 
escriure una biografia seva a 
través del que hem vist en 
escena?, li preguntem. “Tot això 
ens ajuda a conèixer-nos molt, i 
puc dir que tinc la sort de que la 
meva vida i la meva feina siguin 
el mateix”, diu. Per això creu que 
el teatre ha de tendir cap a 
l’ètica. “L’art és crear bellesa, 
però la dimensió ètica ha de ser 
molt important. I això, els 
artistes, els contadors 
d’històries, ho demostren triant 
molt bé què decideixen explicar”. 
Lauwers sempre parla d’ell i aquí 
fins i tot el tindrem de músic 
damunt l’escenari.

The blind poet serà al Teatre 
Principal (Terrassa) el dj. 1.

Retrat de 
família
La Needcompany de Jan 
Lauwers porta al TNT la 
seva particular visió de la 
història d’Europa. Andreu 
Gomila entrevista el 
dramaturg

Tinc la sort de 
poder dir que la 
meva vida i la 
meva feina són 
la mateixa cosa
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