


L’Europa confusa

Lluís Homar protagonitza La néta del senyor Linh,
un text d’Erwin Jans i Jérôme Kircher

La néta del senyor Linh és un projecte europeu. Des de fa molt de temps, 
Europa és un tema important en els meus espectacles. Sang et roses. 
Le chant de Jeanne et Gilles, Cœur ténébreux, L’Homme sans qualités, 
Meifsto forever i Les Bienveillantes parteixen explícitament de moments 
de la història europea: el poder de l’Església a l’edat mitjana, el colonialisme, 
l’esclat d’Europa el 1914 o l’ascens del nazisme i la Xoà. Així doncs, faig servir 
la història per parlar de la confusió de l’Europa d’avui. Amb La néta del 
senyor Linh, agafo com a punt de partida un tema tan actual com el dels 
refugiats, que és un dels grans reptes de l’Europa actual. 

A banda del contingut, el procés de creació de La néta del senyor Linh ja 
és un element d’aquesta dimensió europea. Es tracta d’una nova manera 
de col·laboració internacional. Anteriorment vam fer l’espectacle Rouge 
décanté en quatre idiomes diferents: neerlandès, francès, anglès i castellà. 
L’actor Dirk Roofthooft es va aprendre el text en les llengües dels països on 
anàvem de gira. Però, amb La néta del senyor Linh, fem un pas més enllà: no 
canviem només de llengua, sinó també d’actor. Cada vegada, doncs, torno a 
muntar l’espectacle amb un actor del país coproductor. 

D’aquesta manera, l’actor, la seva llengua i la seva cultura tenen un impacte 
en el contingut. Cada actor va estretament lligat a l’adaptació de la peça: ara 
treballo amb Jérôme Kircher i el seu Linh “francès” és molt diferent del Linh 
“lfamenc” que encarna Koen De Sutter i molt diferent del Linh “català”. Així, 
a partir de la Toneelhuis, desenvolupem un trajecte molt més intens amb els 
nostres companys coproductors d’Europa. A cada muntatge em deixo inlfuir 
per una altra llengua, un altre actor i, naturalment, un altre públic. En resum, 
podria dir que em poso en la pell de Linh: m’abandono a un altre context en 
una altra llengua. 

El tema dels refugiats té un impacte diferent a cada país, en funció de les 
sensibilitats polítiques i històriques i dels debats que genera. És interessant 
veure evolucionar l’espectacle a través de les diverses llengües i en mans 
d’actors diferents. El meu somni és poder fer dialogar les diverses versions 
entre elles i, per exemple, fer pujar a l’escenari cinc o sis Linh alhora. Podria 
semblar paradoxal que un espectacle sobre els límits i les barreres de la 
comunicació verbal constitueixi precisament una mena d’oda a la riquesa i 
a la singularitat dels diversos relats europeus. Una singularitat que només té 
valor i sentit, però, en la diferència.
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