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Versió teatral del guió de cinema escrit per 
Cassavetes per a Peter Falk i Ben Gazzara, 
poc abans de morir. L'eros i el tànatos, sota la 
mirada intensa de Jan Lauwers. Un projecte 
gestat al Burgtheater i remuntat a 
l'humainTrophumain de Montpeller. La vida, 
l’excés. 

 

 

 

Begin the Beguine és tan absurda com una peça de Beckett, tan exclusiva com 
una petita vetllada entre senyors i tan filosòfica com una peça de Txékhov. El 
director ideal per aquesta mescla en brut seria Cassavetes mateix, si no 
s’hagués mort fa vint-i-cinc anys. L’únic director capaç de la combinació 
indispensable d’empatia i de distància és potser el belga Jan Lauwers. 

Wolfgang Kralicek 
Süddeutsche Zeitung, març de 2014 
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Montjuïc – del 23 al 25 de gener 
Begin The Beguine 
de John Cassavetes dramatúrgia Elke Janssens 
direcció Jan Lauwers 
 

 

intèrprets Inge Van Bruystegem / Gonzalo Cunill / Romy Louise Lauwers / 
Juan Navarro 
 

traducció al francès Dominique Hollier / traducció al castellà Antonio 
Fernández Lera / il·luminació i so Jan Lauwers / vestuari Lot Lemm 
 

ajudanta de direcció Elke Janssens 
 

producció delegada Humain trop humain – CDN Montpellier a partir de la 
producció original del Burgtheater de Viena i Needcompany 
 

drets de representació S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 
Germany 
 

espectacle en francès, anglès i castellà sobretitulat en català 
durada 2h. sense pausa 

dimecres 24/01 després de la funció 
Justo Barranco (La Vanguardia) entrevista Jan Lauwers 
emissió EN DIRECTE! a través del web 
en col·laboració amb l’Institut del Teatre 

 
seguiu #BegintheBeguine al twitter / @humaintrophumain 

 

horari a les 20:30h. 

preus 26,50€ / 24€ compra avançada / 22,50€ amb descompte / 16,50€ Tarifa Plana 
Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 13,50€ Carnet Jove, -30 
i tarifa Última Fila 
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L’última versió de Begin the Beguine data de la tardor de 1987. John 
Cassavetes morirà abans d’un any i mig. Ha escrit aquesta peça en tres actes, 
a mida, per als seus actors fetitxes, Ben Gazzara i Peter Falk. Se n’han fet 
lectures col·lectives, assaigs en part enregistrats, però cap funció ni cap 
adaptació fílmica: la salut de John Cassavetes s’agreuja. Després, Gazzara i 
Falk també moriran. Tot i així, la peça s’ha mantingut més viva que mai. 
Sorgeix directament de les zones obscures i marginals de la societat, de la 
confusió creixent de les categories morals, en què els antiherois de John 
Cassavetes es fusionen de grat. El seu desig de rodar pel·lícules és una 
resposta a la falta de llibertat que sent com a actor en les produccions 
cinematogràfiques convencionals, molt limitadores, a les antípodes de la seva 
feina en teatre. Podem dir que el punt de partida de Cassavetes és la 
transposició fílmica dels processos i dels elements teatrals. Ho és, per 
exemple, la seva obra predilecta, A Woman Under the Influence. Concebuda 
primer com una obra de teatre, la dona de Cassavetes, Gena Rowlands, temia 
no poder assumir cada vespre la desmesura de les emocions del personatge. 
“Primer de tot –va escriure amb finesa el crític Georg Seesslen– els grans films 
personals de John Cassavetes, per la seva concisió radicalment no mítica, han 
de ser considerats els documents d’esdeveniments teatrals impracticables. 

Begin the Beguine és una obra de teatre (esperem que practicable) que parla 
de dos homes envellits –Gito Spaiano i Morris Wine. Spaiano: de l’italià spaiare 
(desaparèixer). I Wine, «com "vi", no com plorar (weinen)» –tal com Morris 
Wine nega la seva identitat inestable. La simple descripció dels dos 
protagonistes que en fa l’autor, a la primera acotació, serviria per dirigir 
l’espectacle. «Gito Spaiano, un home de món, amb una camisa a la Lord Byron, 
pantalons de vestir, sabates negres; i Morris Wine, amb el rostre colrat, un 
argent viu, empaitant sempre l’escala de colors. Oscil·lant entre el mínim i el 
màxim amb una rapidesa impressionant».  

L’acció passa en un únic espai, un apartament al final d’una carretera de la 
costa. Amb vistes al mar –però amb les finestres amagades durant tota la peça. 
Els dos homes, «al darrer alè», s’hi acaben d’instal·lar, aferrats passi el que 
passi a la seva amistat, la seva vida, el seu «purgatori». Entreveuen en 
aquestes tenebres una nova via que, de totes maneres, sembla no tenir sortida. 

El seu passat només s’evoca amb paraules encobertes. Les exdones hi juguen 
naturalment un paper, com també el pare i la mare. Però com passa sovint en 
Cassavetes, no es tracta d’un discurs analític –més aviat, d’un sentiment vague 
i amenaçador, que reflecteix l’opacitat de la vida real. Com han arribat Gito i  
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Morris a aquest indret i en aquest punt de les seves vides, això queda, en sentit 
literal, a les fosques.  

En tot cas, volen deixar-se anar amb tranquil·litat finalment, no tornar-se a 
plantejar què es pot fer i què no. Arriben a una llibertat de captius. I esperen. 
No paren de tornar a començar a esperar. En aquest grotesc d’una brillant 
perversitat, Godot és aquesta prostituta desitjada ardorosament que no apareix 
mai, per més vegades que marquin el número de l’«agent». Perquè Gito i 
Morris fan venir dones, l’una darrera l’altra, que entren per parelles, sempre 
diferents i semblants alhora. Violència i tendresa es barregen fins a ser 
indistingibles. De tant en tant arriben al sexe, fins i tot si se’n queden amb gana. 
Gito i Morris parlen, filosofen, es lamenten amb les dones que els han 
d’escoltar, perquè, precisament, els han pagat per fer-ho. De totes maneres, 
s’hi parla molt, en aquesta peça, principalment de l’amor i de la mort. Però de 
què parlen exactament aquests dos homes quan parlen de l’amor, aquest 
«fantasma» que fa el seu camí davant d’ells amb confiança? Ni ells no ho 
saben del cert.  

Gito Spaiano i Morris Wine són les dues figures captives d’una estranya parella 
d’homes, blindades, ploroses, passablement còmiques, egocèntriques, que 
consumeixen les dones com si fossin plats preparats. Dues figures nascudes 
de la imaginació de John Cassavetes, que, com a autor i realitzador, sempre es 
mantenia en las seva exigència de justícia: prendre’s seriosament els desitjos 
profunds d’un home, ja siguin odiosos o bonics, ja siguin bons o dolents. 

fragment de Somewhere under the rainbow, de Florian Hirsch (Burgtheater, Vienne). 

 



 

temporada 2017/18 www.teatrelliure.cat 6

 

entrevista a Jan Lauwers 

Jan, ens pots parlar de quan vas topar amb aquest text tardà de John Cassavetes? 
Com et va arribar a les mans i quins dels seus elements et van fer decidir portar-lo a 
escena? 

John Cassavetes és un dels artistes més interessants que conec. La seva visió 
humana de l’art ha estat i és encara una influència important per a mi. En les 
seves «imatges», no és només molt «humà», sinó també molt autònom. 
Cassavetes és un dels rars mentors veritables de la meva vida. Quan la Faces 
Distribution Corporation em va oferir la possibilitat de portar a escena l’estrena 
mundial d’aquest últim text, em vaig emocionar molt. Hi ha moltíssims directors 
que munten les pel·lícules de Cassavetes en teatre. No té cap interès. 
Cassavetes no va poder portar a terme Begin the Beguine, i em sento, així, 
encarregat de la missió de retre homenatge a aquest gran mestre. 

Gonzalo Cunill és un antic còmplice de la teva feina, i tu posaràs en escena la teva 
pròpia filla en aquest muntatge, Romy Louise Lauwers. Encara que Begin the Beguine 
no sigui una producció del grup habitual de la Needcompany, et mantens en les 
relacions de treball que s’arrapen profundament en les intimitats compartides. Això és 
important per habitar aquest veritable “a porta tancada” de Cassavetes? 

El meu treball teatral sempre passa per la col·laboració amb els actors. Ja he 
fet diversos espectacles amb Gonzalo Cunill, l’actor més ferm que conec. El 
duo Gonzalo i Juan suscitarà un acostament del tot diferent! Afegeix-hi Inge i 
Romy, dues intèrprets tan radicals, i jo, com a director, em trobo amb un regal 
d’or.  

En moments així, treballo sempre de manera molt intuïtiva, i amb aquesta gent, 
que són tots quatre uns furiosos soldats de la llibertat, no em faria por 
fracassar. Tinc curiositat per saber què vol dir realment aquest text obscur, tan 
aviat insuportable i ple de pretextos amorals falsos, com bonic fins a fer-te 
plorar i profundament emotiu. 

Tant Rodrigo Garcia com Cassavetes o jo mateix som autors de teatre que des 
de fa molt escrivim per a les mateixes persones. Això ens permet aprofundir 
més, agafar posicions més radicals, etc. Realment és una llàstima que la noció 
de companyia s’hagi relegat tant a les golfes, avui dia.  

Deixant de banda aquesta situació una mica caricaturesca que presenta la peça en 
una primera mirada (homes i dones en una relació molt masclista), quines són les 
veritats humanes que toca John Cassavetes en aquest text, per a tu?  

Quan el Rodrigo em va demanar fer aquest treball per a l’hTh, sabia que era el 
lloc adequat. La «h» al nom del teatre també apareix al credo de  
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Needcompany. Aquesta comèdia negra com la nit només pot sobreviure si fas 
servir l’humor com una arma. 

Des de fa molt de temps, el teu treball se sosté en l’encreuament i la musicalitat de 
diverses llengües simultànies dalt de l’escenari. Aquesta peça ja la vas estrenar en 
alemany, i a Montpeller veurem una adaptació espanyola i una mica francesa d’aquest 
text anglès. Què hi busques, encara, en les confrontacions lingüístiques? La 
plasticitat? Maneres diferents de designar la realitat? O potser també una manera 
d’afeblir-la, de disfressar-la per revelar-ne els errors? 

La llengua! Quanta xerrameca interminable sobre la llengua i la multiculturalitat! 
Quina pèrdua de temps! Que bonic que és, el fracàs de la llengua al teatre. 
Que n’és de bo demanar una adreça per contrades estrangeres amb el reforç 
de gestos perillosos, i acabar perdent-te malgrat tot! Fem Begin the Beguine en 
un teatre francès, en castellà, en francès i en anglès. Una peça escrita en 
americà per un grec genial que no tenia por de res, interpretada per un 
espanyol, un argentí i dues dones fantàstiques que venen d’un país dividit. 
Quin plaer! 

fragments de l’entrevista de hTh, 2016 
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l’autor 

John Cassavetes 

Fill d’un empresari grec, John Cassavetes va 
abandonar de seguida els estudis per entrar a 
l’American Academy Of Dramatic Arts. Actor de 
televisió a la primeria dels anys 1950, el 1957 
funda un taller de perfeccionament d’actors a Nova 
York. Filma en 16 mm un exercici d’improvisació 
finançat a través d’una petició d’un préstec en una 
emissió televisiva. 

El 1955, John Cassavetes debuta al cinema com a 
actor amb The Night Holds Terror d’Andrew L. Stone. Segueixen els films 
(Crime in the Streets, 1956, de Don Siegel; Edge of the City, 1957, de Martin 
Ritt; Saddle the Wind, 1958, de Robert Parrish) abans de passar a l’altra banda 
de la càmera. El 1960, dirigeix Shadows. El tema, l’amor entre un blanc i una 
noia negra, es va acostar al punt de vista de la comunitat negra. Interpretada 
per actors desconeguts, la pel·lícula es distingeix per haver donat un marge 
molt ampli a la improvisació. Filmada en exteriors reals, porta l’empremta d’una 
nova escriptura cinematogràfica: el pla llarg, alliberat de les el·lipsis narratives, 
al servei del ritme del llenguatge parlat. El muntatge mateix tampoc s’escapa 
d’aquesta regle d’un treball en evolució contínua.  

Un detall que té la seva importància: la música subratlla de meravella el swing 
de la càmera. Aquest primer film es convertirà en l’estendard de la nouvelle 
vague americana. Too Late Blues (1961), que explica la decadència d’un músic 
de jazz idealista, va ser criticat per la seva productora, la Paramount. A Child is 
Waiting (1963), l’última aparició en pantalla de Judy Garland, suscita les 
mateixes reticències. El 1967, John Cassavetes actua en The Dirty Dozen de 
Robert Aldrich, i el 1968, a Rosemary’s Baby de Roman Polanski. Torna de 
seguida a un cinema artesanal, lluny de Hollywood. Faces (1968), filmada 
sense diners, es converteix en una de les seves obres mestres. Aquest retrat 
de la fallida de les relacions conjugals representa sis mesos de rodatge i 2 anys 
i mig de muntatge. La intensitat de la interpretació resulta d’una espontaneïtat 
d’expressió total. La càmera caça i interpreta els més mínims moviments del 
rostre com a possibles intencions, reveladores dels desitjos amagats. Ja 
reconegut, Cassavetes entra en un període fastuós. Filma Husbands (1970), la 
deriva de tres homes casats amb Peter Falk i Ben Gazzara; Minnie and 
Moskowitz (1971), A Woman Under the Influence (1973) en la qual Gena 
Rowlands encarna una mare dividida entre diversos rols. Amb Gloria (1980), 
una policíaca filmada a Nova York, aconsegueix l’èxit més gran  
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de públic. Gena Rowlands hi interpreta una actriu fracassada i assetjada per la 
màfia. The Killing of a Chinese Bookie (1976), en el mateix estil, porta a escena 
Ben Gazzara com a un propietari d’una boîte de striptease en un Los Angeles 
turmentat per assassins. Després d’Opening Night (1978), una reflexió 
pirandelliana sobre el teatre o la vida, Cassavetes rep la consagració amb Love 
Streams (1983). Adaptació d’una peça teatral, presenta un balanç de la parella 
Cassavetes-Rowlands. El cineasta desenvolupa els seus temes tradicionals: la 
mort, la bogeria, la solitud. Després de Big Trouble (1985), Cassavetes, malalt, 
comença Begin the Beguine amb Peter Falk i Ben Gazzara. Mor el 1989.  

Autor i director de teatre, entre el 1980 i el 1987 munta cinc peces a Los 
Angeles, interpretades pel seu fill Nick, per Peter Falk o per Gena Rowlands. 

Va ser guardonat amb l’Os d’or, 1984 a l’Internationale Filmfestspiele (Berlín) 
per Love Streams i amb el Leone d’oro, 1980 de la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica (Venècia) per Gloria. 
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el director 

Jan Lauwers 
Anvers, 1957 

Nascut a Anvers el 1957, de formació 
plàstica, Jan Lauwers és un artista que 
practica totes les disciplines. Es va 
donar a conèixer sobretot per la seva 
obra teatral pionera elaborada amb la 
seva companyia, Needcompany, 
fundada a Brussel·les el 1986. Durant 
tot aquest temps, ha acumulat una obra 

considerable d’arts plàstiques, que es va exposar el 2007 al BOZAR de 
Brussel·les. L’any 2012 va rebre La insígnia d’Or del Mèrit de la República 
d’Àustria, i el 2014, el Lion d’Or Lifetime Achievement Award a la Biennal de 
Venècia. És el primer belga que rep aquest premi en la categoria teatral. 

Va estudiar pintura a l’Académie des Beaux-Arts de Gand. El 1979, amb 
diversos altres artistes, forma l’Epigonenensemble. El 1981, aquesta 
companyia es va transformar en un col·lectiu, l’Epigonentheater zlv («zonder 
leiding van»), que, amb sis produccions, va trasbalsar el paisatge teatral. Jan 
Lauwers s’inscriu també en el moviment de renovació radical de la primeria 
dels anys 80 a Flandes, i traspassa a l’escena internacional. L’Epigonentheater 
zlv fa teatre concret, directe i molt visual, amb la música i el llenguatge 
d’elements estructurals. D’entre els seus espectacles, destaquen Reeds 
gewond en het is niet eens oorlog (1981), De demonstratie (1983), Struiskogel 
(1983), Background of a Story (1984) i Incident (1985). Lauwers va dissoldreu 
aquest col·lectiu el 1985 per fundar Needcompany amb Grace Ellen Barkey.  

Des de la seva creació el 1986, la seva activitat com a companyia presenta un 
caràcter explícitament internacional. Les primeres produccions de 
Needcompany, Need to Know (1987) et ça va (1989) encara eren molt visuals, 
però va anar virant cap a la centralitat de la línia narrativa i la noció de tema 
central, tot i conservant la construcció fragmentada.  

La formació plàstica de Lauwers és determinant en la seva relació amb el teatre 
i en resulta un llenguatge teatral personal, innovador, que interroga el teatre i el 
seu sentit. L’una de les seves característiques principals és la interpretació 
transparent, «pensant», dels actors, com també la paradoxa entre 
«interpretació» i «performance». 
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els intèrprets 

Inge Van Bruystegem  
Va estudiar a la London Contemporary Dance School (1996 -1999), abans de 
seguir diversos cursos, especialment a Anvers, Viena, Luxemburg i Londres. 
treballa de maniquí durant uns quants anys, però també participa en 
nombrosos projectes: performances, com Wolv goes international (2002) amb 
Veronika Zott a Viena, Drindrunkmehr (2003) per al Tanzqwartier Wien, 
Pasavoir (L’Aéronef/Victoria, 2001), Aarschot-Mechelen (Gand Cru, 2004) i 
també una aparició a Project 1(Poni, 2004). Ha rodat també alguns 
curtmetratges, amb Hans Bryssinck, Hans Van Nuffel i Ingrid Vanderhoeven.  

The Lobster Shop (2006) de Jan Lauwers va ser el seu primer espectacle 
teatral i la primera col·laboració amb Needcompany. A més, va substituir 
temporalment Louise Peterhoff a l’espectacle Chunking (2005) de Grace Ellen 
Barkey i Eléonore Valère a L’Art du divertissement (2011) de Jan Lauwers.  

Forma part del repartiment de The Deer House (2008), The House of Our 
Fathers i Begin the Beguine (2014).  

Gonzalo Cunill 
Format a la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, ha fet cursos 
amb Raul Serrano i Agustín Alezzo i, a Madrid, amb Cristina Rota i Fernando 
Piernas. Va contactar amb el treball de Jan Lauwers i de Jan Fabre a partir de 
workshops, i amb el de Manuel Barroso a través d’un seminari audiovisual. 

Ha treballat sota les ordres de directors com Carlota Subirós, Joan Ollé, Rosa 
Novell, Javier Yagüe, Gerardo Vera, Luis Homar, Julio Wallovits, Lurdes Barba, 
Juan Navarro, fent textos de Brecht, Racine, Pirandello, Valle-Inclán, 
Dostoievski, Thomas Bernhard, Martin Crimp, Wallace Shawn... Amb la 
Needcompany de Lauwers, va actuar a Caligula i a Morning Song (dues peces 
que li fan guanyar el Premi especial de la Crítica de Barcelona), i a la 
Snakesong Trilogy. 

Des del 1993, participa en els espectacles de Rodrigo García, com ara a 
Agamemnon, Goya, Golgotha picnic, Daisy i 4. El 2016, participa en America , 
de T.C. Boyle, dirigit per Stefan Pucher a la München Kammerspiele 
(Alemanya), i en Who is me. Pasolini, dirigit per Àlex Rigola al Temporada Alta 
de Girona. 

del seu extens treball en cinema i televisió, destaquem Catalunya Über Alles! 
de Ramon Térmens, Amor idiota de Ventura Pons, La carta esférica d’Imanol 
Uribe, La silla de Julio Wallovits, Le Parfum, histoire d’un meurtrier de Tom  
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Twicker. També ha participat especialment en L’altra frontera d’André Cruz 
Shiraiwa (2013) i en Altamira de Hugh Hudson (2016). 

Romy Louise Lauwers  
Va estudiar dansa dins d’Humanitats artístiques a Brussel·les. Ha treballat ja 
amb Inne Goris a l’espectacle Naar Medea (2008), amb Peter Seynaeve en 
Mondays (2010) i Betty & Morris (2011) i amb Abattoir Fermé a Apocalypso 
(2012). Ha col·laborat també en el llargmetratge Little Black Spiders de Patrice 
Toye (2012). És membre fundadora del col·lectiu d’art Kuiperskaai.  

Actualment, estudia disseny multimèdia al KASK de Gand.  

Place du marché 76 (2012) va ser la seva primera creació amb Jan Lauwers i 
Needcompany. També ha participat en la instal·lació La Maison de nos pères. 
Ha substituït Yumiko Funaya a MUSH-ROOM de Grace Ellen Barkey. 

Juan Navarro 
Paral·lelament als seus estudis de Ciències Polítiques, es va formar durant tres 
anys al laboratori de teatre «William Layton» a Madrid, va participar en un 
seminari de creació à l’Institut del Teatre de Barcelona, i es va iniciar en la 
dansa-teatre en un seminari amb la companyia Pina Bausch, i amb el circ al 
Circus Space de Londres. 

Després de compartir especialment les aventures artístiques de La fura del 
Baus, la General Elèctrica de Roger Bernat, les companyies de Marta Galán, 
Ferran Madico i Anita Saij, s’uneix a La Carnicería Teatro de Rodrigo García, 
l’any 2000. Hi interpreta, entre d’altres, De vegades em sento tan cansat que 
faig aquestes coses; La historia de Ronald, el payaso de McDonald’s; 
Agamemnon, 2186, Muerte y reencarnación en cow-boy, Golgotha picnic i 4. El 
2016, participa en Allez mourir plus loin d’Ana Borralho i João Galante i, sota la 
direcció de Markus Öhrn, a To Walk the Infernal Fields.  

Director de produccions nascudes a Espanya, Alemanya o Venezuela, i d’una 
quinzena de films per al cinema i la televisió, també és professor i organitza 
nombrosos stages a Europe. Des del 2014, forma part de la companyia 
permanent del hTh CDN Montpeller, dirigit per Rodrigo García. 


