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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
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Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
A les 19.00 h

DURADA 
1 h

LLOC 
Sala Fabià Puigserver

IDIOMA
En anglès (cançó)

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

ATENCIÓ
La música de l’espectacle 
sona a un volum molt alt, 
especialment de la fila 1  
a la 6.
Disposeu de taps amortidors 
a l’entrada de sala.

#OneSong

One Song 
lletra de Miet Warlop amb els consells artístics 
de Jeroen Olyslaegers 

Corre per la vida 
fins que et moris 
fins que em mori 
fins que ens morim tots

Toc-toc 
Qui hi ha? 
És el teu dol del passat 
No pot ser 
El de fa tant de temps 
Perquè 
El dol és com una roca 
Dins del teu cap 
És dur, és aspre 
Simplement sempre és aquí 
És salat 
Puc tastar-lo en la gota 
Que em regalima pel nas 
El dol és com un bloc 
I des de llavors 
Escalfo la roca 
Poleixo la roca 
Moc el bloc 
Puc tastar-lo en la gota 
Que em regalima pel nas 
El dol és com un bloc 
Dins del teu cap 
És dur 
És aspre

Canvia de forma 
(I) es torna dolç 
El dol es torna raïm

x4

En el precís instant 
Que els altres fan silenci 
El raïm esclatarà 
El dol encara és un fruit. 
El dol encara és un fruit. 
El dol encara és un fruit. 
El dol encara és un fruit. 
El dol encara és un fruit.

Només necessitem 
Que trobi el seu camí 
Lliscant per les parets 
El dol és aquí per quedar-se.

Només necessitem 
Que trobi el seu camí 
Esmicolar, trencar, doblegar, esquerdar, 
expandir-se 
El dol és aquí per quedar-se.

Només necessitem 
Que trobi el seu camí 
El dol és com un líquid 
I no se’n va mai

Només necessitem 
Que trobi el seu camí 
La terra sota els teus peus 
Dia rere dia rere dia rere dia...

Toc-toc 
Qui hi ha? 
És el teu dol del passat 
No pot ser 
El de fa tant de temps 
Perquè 
El dol és com una roca 
Dins del teu cap 
És dur, és aspre 
Simplement sempre és aquí 
És salat 
Puc tastar-lo en la gota 
Que em regalima pel nas 
El dol és com un bloc 
I des de llavors 
Escalfo la roca 
Poleixo la roca 
Moc el bloc 
Puc tastar-lo en la gota 
Que em regalima pel nas 
El dol és com un bloc 
Dins del teu cap 
És dur 
És aspre

Oh et penses que ets en silenci 
Dins d’una bombolla 
Però 
Tothom al teu voltant ensuma el teu problema

PERFORMERS
Simon Beeckaert
Elisabeth Klinck
Willem Lenaerts
Milan Schudel
Melvin Slabbinck
Joppe Tanghe
Karin Tanghe
Wietse Tanghe

AMB
Stanislas Bruynseels
Rint Dens
Judith Engelen
Marius Lefever
Luka Mariën
Flora Van Canneyt
Jarne Van Loon

TEXT
Miet Warlop aconsellada  
per Jeroen Olyslaegers

DRAMATÚRGIA
Giacomo Bisordi

ESPAI ESCÈNIC
Miet Warlop

VESTUARI
Carol Piron – Filles à Papa

IL·LUMINACIÓ
Dennis Diels

ESPAI SONOR
Maarten Van Cauwenberghe

SO
Bart Van Hoydonck i Raf Willems

AJUDANT DE DRAMATÚRGIA
Kaatje De Geest

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Greet Prové

PRODUCCIÓ TÈCNICA 
I REGIDORIA
Oliver Houttekiet

PRODUCCIÓ EN GIRA
Elli De Meyer

EQUIP TÈCNIC
Flup Beys, Dietrich Lerooij,  
Gilles Roosen, Bart Van Hoydonck, 
Raf Willems, Laurent Ysebaert  
i Pieter Kinoli

CONSTRUCCIONS 
I CONFECCIONS
Tallers del NTGent

AGRAÏMENTS ESPECIALS
Kris Auman, Imran Alam,  
Barbara Vackier, Jasper Hautekiet, 
de familie Warlop, Rossana Miele, 
Lotte Van Craeynest, Christel 
Simons, Patrick Vanderhaegen  
i Diana Campbell

PRODUCCIÓ
NTGent, Miet Warlop /  
Irene Wool vzw

EN COPRODUCCIÓ AMB
Festival d’Avignon, DE SINGEL 
(Anvers), Tandem Scène nationale 
(Arras-Douai), Théâtre Dijon 
Bourgogne Centre dramatique 
national, HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin), La Comédie de Valence 
- Centre dramatique national 
Drôme – Ardèche i Teatre Lliure 
(Barcelona)

AMB EL SUPORT DE
Govern Flamenc, La Ville de Gand, 
Tax Shelter del govern federal  
de Bèlgica i Frans Brood 
Productions

Davant nostre, un grup d’intèrprets és ara 
xiulat, ara aplaudit. Davant seu, un minipúblic 
canvia d’opinió segons les interpretacions, 
una animadora els continua encoratjant i 
un comentarista esportiu en fa una anàlisi. 
A semblança d’una microsocietat, els 
personatges de One Song ensenyen desitjos 
i frustracions, repeteixen un ritual sobre els 
comiats i el tornar a començar. Després de 
Milo Rau, Faustin Linyekula i Angélica Liddell, 
Miet Warlop és la quarta artista que entoma 
el repte proposat pel NTGent i formula 
una Histoire(s) du Théâtre com només ella 
sap fer-ho. Una posada en escena de les 
seves pròpies obsessions que ens fa sentir 
els defectes i els èxtasis de les nostres 
expectatives i ens convida a formar una 
comunitat. Una creació en forma de trobada 
que uneix present, passat i futur tenint per 
punt de referència un rèquiem escrit l’any 
2005. Una peça eterna i repetitiva, que no 
s’acaba realment mai i que podem transcendir 
a través de l’experiència col·lectiva.

Un concert que no s’acaba mai repetint-se i 
reinventant-se ell mateix... Un públic dret entre 
l’èxtasi i l’exasperació. Un espectacle-metàfora 
per a una societat en miniatura però universal.

© Michiel Devijver

Histoire(s) du Théâtre IV
idea i direcció Miet Warlop
NTGent & Irene Wool vzw
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https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
https://twitter.com/hashtag/OneSong?src=hash

