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Sense proposar-s’ho, Ivan Benet s’ha 
sumat a la campanya antiracista So-
mostodosmacacos que va impulsar 
Neymar després del cop de plàtan 
a Dani Alves. L’actor es fica a la pell 
d’un simi, Peter el Roig, que, en una 
demostració d’adaptació, decideix 
convertir-se en humà. Ho explica al 
monòleg Informe per a una acadèmia, 
de Franz Kafka, a l’Espai Lliure. El 
mateix actor firma la traducció –els 
seus avis són alemanys– i codirigeix 
l’obra amb Xavier Ricart. Sílvia Pé-
rez Cruz hi ha posat la música.  

–¿Què el va atraure del text?
–Sabia que l’havien interpretat Vit-
torio Gassman, José Luis Gómez..., 
però imitant el simi. Jo al llegir-lo 
vaig veure que havia evolucionat a 
ésser humà, i d’aquí ve la radicalitat 
del text i la seva contemporaneïtat.  

–O sigui, no fa el mico.
–No, no hi ha manierisme. L’huma-
nitzo, però sí que hi apareix el mi-
co que tots portem dins, expres amb  
cara de la baula perduda. Som més a 
prop dels simis del que ens pensem. 
Venim d’ells.

–Kafka planteja el procés invers que 
a Metamorfosi. 
–Sí. És una reflexió sobre la lliber-
tat. Planteja que els humans mai se-
ran lliures. A l’adaptar-se a la socie-
tat, sempre es veuen coartats ja que 
els imposa una manera de ser per so-
breviure. Obama parla de la llibertat 
i de la necessitat de seguretat, cosa 
que restringeix la llibertat a tots. 
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33 Ivan Benet protagonitza ‘Informe per a una acadèmia’ a l’Espai Lliure. 

–L’absurd kafkià.
–És patètic el que li passa al protago-
nista però t’ho creus. És un text pes-
simista, amb molta mala bava i amb 
el corrosiu humor de Kafka.

-Segons l’obra, el més lliure és el que 
millor s’adapta.
–Sí, els immigrants més lliures són 
els que millor s’adapten. Peter el 
Roig, per evitar ser reclòs en un zoo, 
es converteix en un mico de fira. I 
després, en un exitós crooner. 

–La música és de Pérez Cruz. ¿No van 
pensar a compartir escenari?
–Al principi, però aviat vaig veure 
que havia d’estar sol. Hi ha jazz, ca-
baret alemany, ritmes africans, un 
vals mariner que va gravar el pare de 
la Sílvia, Castor Pérez, que cantava 
molt bé, i jo he escrit I was so drunk.  

–Debuta com a lletrista, a més de 
com a director.

–M’agrada molt escriure, de vegades 
escric poemes, i preparo la meva pri-
mera obra: un drama intens.  

–¿Com es pot adaptar la gent del te-
atre a la seva precària situació?
–Treballant molt, ajudant-nos. Una 
revolució a la japonesa. Si estem cre-
mats, doncs 300 voltes més. Jo enca-
ra no he cobrat d’aquest projecte, es-
trenat al Temporada Alta. Si va bé 
ara, espero recuperar uns mínims 
dignes, però no em queixo, és un 
projecte personal. 

–¿Sense subvencions no hi ha adap-
tació possible?
–Hem de fer autocrítica. Cultura ha 
de recolzar el teatre però és veritat 
que durant anys es van malgastar els 
diners, es vivia un moment daurat 
amb produccions de pressupostos 
brutals, i hi havia una sèrie de noms 
d’intocables. 

–La tele dóna menjar a molts. ¿Per 
un programa de Crackòvia cobren 
més que un mes assajant?
–Bé, la meitat. Però sí, és kafkià. Als 
assajos, quan més treballem, tenim 
sous mileuristes. I és impensable as-
sajar quatre  mesos. Després vénen 
Peter Brook o Marthaler, i ¡que bé 
que ho fan!, però passen un any tre-
ballant. 

–Amb vostè repeteixen tots: Àlex Ri-
gola, Joan Ollé, Julio Manrique... 
–Sóc molt treballador, m’hi implico. 

–I el cine, ¿la seva baula perduda? 
–M’encantaria treballar al cine. És el 
meu petit trauma. H

«Hem de fer 
autocrítica. Durant 
anys s’han malgastat 
els diners amb obres 
de pressupostos 
brutals», diu

«Som més a prop 
del simi del que 
ens pensem»
IVAN BENET  Actor 


