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A «Informe per a una acadèmia»,
Franz Kafka narra com Peter el
Roig, que fa cinc anys era un simi,
s’ha convertit en un home. Avui a les
21h, al Teatre de Salt, Benet es
converteix en Peter el Roig

Governats per un simi estaríem mi-
llor?

Sí, sens dubte. Un simi pot arribar a
tenir una sensibilitat molt més inte-
ressant que la d’alguns polítics.

Està segur que l’evolució humana va
cap endavant?

Com deia Dalí, no tan sols l’home ve
del mico sinó que s’hi acosta cada ve-
gada més. Realment sembla que ens es-
tiguem convertint en bèsties.

Després de codirigir i protagonitzar

en solitari una obra així, veu amb altres
ulls els micos del zoo?

He, he, sobretot un, que el vam aga-
far com a model de cara a l’obra, que  ja
és com si fossim germans (riu). Sí, evi-
dentment els veig diferents. Els obriria
la gàbia i deixaria que campessin amb
llibertat.

Algú va dir que els simis són més lliu-
res que els homes.

Per això Descartes assegurava que fan
veure que no parlen perquè no els facin
treballar

Els homes cada cop som menys
lliures: miri la nova llei de Seguretat...

Això és vergonyós. Coses com aques-
ta em confirmen que ens governaria mi-
llor un simi, almenys no entraríem en la
degeneració absoluta en què ens fa en-
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«La nova llei de
Seguretat em confirma
que ens governaria
millor un simi»

Ivan Benet
trar aquesta gent.

Per això Kafka sostenia que tot i
que la llibertat sigui molt feble, hem
de lluitar per tenir-la?

Si, des de petits ens van tallant les
ales. La llibertat humana sempre és
una llibertat coartada.

Veu alguna semblança entre el
simi presoner i Catalunya?

Esclar. El que empresona totalment
un estat és no deixar que els seus ha-
bitants puguin decidir què volen fer.
No ens deixen decidir ni escollir.

Kafka va escriure també que totes
les revolucions –o processos en
aquest cas– porten només una nova
burocràcia...

I que els homes s’enganyen els
uns als altres a través de les llibertats.
Però jo crec que les revolucions són
necessàries. No fer-les per por al que
pot venir ens porta només a la im-
mobilitat. I malgrat tot, és probable
que Kafka tingués raó. Però ara més
que mai és necessari que els revolu-
cionem per evolucionar.

El patiment és útil?
El patiment ens fa créixer. Per po-

der créixer hem de  passar per diver-
ses etapes.

Bona època aquesta, per créixer
He, he, estem creixen molt, però el

preu és massa alt. Només ens queda
no conformar-nos.

R

P

R

P

P

R

P

R

P

R

ACTOR I
DIRECTOR
TEATRAL

«Ara més
que mai és
necessari
que ens
revolucionem
per
evolucionar»

Ivan Benet veu
els micos amb
altres ulls des que
es posa en la pell
d’un en l’obra que
protagonitza
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i havia una vegada un
país menut com una tau-
leta de rebedor, els rius
naixien entre petites valls

de cartró, hi floria eternament la mol-
sa, nevava farina i el vent cantava
cançons de bressol a un déu infant
nascut en una cova de suro, il·lumi-
nada només per un llumet pampallu-
guejant.

Petits cignes blancs es passejaven
per llacs de vidre, ovelles de cames
primes anaven de gairell entre turons
d’encenalls de paper i els pastorets
s’acomboiaven al voltant d’un foc de
fireta. Aquell món era apamat i previ-
sible, cada any sorgia del no-res i al
cap de poques setmanes tornava al
no-res embolicat en paper de diari.

Però un dia un pastoret vingut a
més, gràcies al crèdit que li donà un
angelet, es va construir una caseta
vora el camí. Aviat tots els pastors van
tenir la seva caseta i alguns una més
per als caps de setmana vora el llac
dels cignes. La molsa va anar caient
de mica en mica apartada pels totxos
de suro o de plàstic, si convenia. Els
pastors menjaven i cantaven, i ana-
ven pagant les seves hipoteques amb
el paper de plata que baixa pel riu.
L’àngel s’ho mirava des de les altures
i cantava al·leluies a tort i a dret. Però,
de sobte, es va acabar el paper de pla-
ta dels rius i els pastors no van poder
continuar pagant les hipoteques,
l’àngel es va quedar amb les casetes i
amb totes les il·lusions dels pastorets.
La taula del rebedor va començar a
trontollar i els pastors, marejats i
amb diarrea, anaven de ventre on
podien. Heus aquí la veritable histò-
ria dels caganers, un altre dia us ex-
plicaré l’origen, més increïble encara,
de l’estrella estelada que va sorgir un
dia darrere la cova.
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