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TEATRE TANTARANTANA (BARCELONA)
‘EL JUGADOR’

Versió libèrrima d’una de les obres mestres de l’obra de Dostoievski. 
La nova convocatòria d’El Cicló, que el Tantarantana dedica a les 
companyies catalanes independents, porta a la sala del carrer de les 
Flors el teatre amb vocació renovadora de La Ignífuga. Barreja de 
llenguatges per propiciar una experiència emocional en l’espectador, 
sense oblidar el fil d’una dolorosa història de ludopatia. 

Fins al 30 d’abril
CLUB CAPITOL (BARCELONA)
‘GALILEU’

Carme Portaceli és una d’aquelles directores escèniques que per si 
soles donen valor a un espectacle. Ara aplega alguns dels actors 
més valuosos del planter autòcton (Carlos Cuevas, Laura Aubert i 
els més veterans Oriol Guinart i Queralt Casasayas) per posar el 
focus sobre l’obra, la vida i els conflictes polítics i religiosos de 
Galileu. Amb música de Love of Lesbian interpretada pels actors. 

A partir del 19 d’abril

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

En la pell del pederasta

ESCENES◆ ◆

1 - Milo. Nascut a Berna el 1977, drama-
turg, director i cineasta, nòmada per 
vocació. El viatge li obre la porta a ca-
da nou espectacle, amb una mitja-
na de quatre produccions a l’any. 
La realitat és la matèria amb 
què treballa Milo Rau, i li 
agrada anar-la a buscar. La 
immersió sobre el ter-
reny és la seva manera 
de documentar-se. I de 
localitzar els actors de 
les seves peces. “És 
com una immersió so-
ciològica”, descriu el 
director. Li agrada to-
car amb la mà els te-
mes de què vol parlar i 
buscar “personatges 
amb una biografia”. Ha 
dedicat espectacles a la 
Guerra de Ruanda, la 
dictadura de Ceausescu, 
les ferides emocionals i 
polítiques d’Europa, la 
guerra civil al Congo, els 
atemptats a Noruega, el judi-
ci contra les Pussy Riot. Ara 
posa la lupa en un cas terrible 
de pedofília, protagonitzat per Marc 
Dutroux, que fa 20 anys va escandalitzar 
Bèlgica i encara la remou.  

 
2 - Marc. És el culpable del canvi de cog-
nom sol·licitat per un terç dels belgues 
que, com ell, es deien Dutroux. Va néixer 
al Congo perquè els seus pares, mestres 
belgues, hi estaven destinats. La indepen-
dència de l’antiga colònia belga va propi-
ciar el retorn. Aleshores, el Marc tenia 12 
anys. La mateixa edat d’algunes de les se-
ves víctimes quan, ja d’adult, va comen-
çar la seva sanguinària carrera de segres-
tador i abusador de nens. Amb la compli-
citat de la seva dona, enterrava al jardí les 
víctimes de la seva perversió. “A Bèlgica 
tothom coneix Dutroux i se n’ha fet la se-
va pròpia imatge. Era una història que em 
trobava contínuament quan anava a Bèl-
gica, i per això vaig parlar-ne en un espec-
tacle”, diu Milo Rau. 

 
3 - Els actors. Igor Stravinsky va escriu-
re Five easy pieces per ensenyar als seus 

il·lusió. “És una obra 
sobre la nostra societat”, adverteix l’autor. 
El teatre com a mirall, sovint incòmode. 

 
5 - Públic. Com reben els adults unes his-
tòries per a adults interpretades per 
nens? Quines ressonàncies cobra un te-
ma com el de la pedofília quan els que la 
recreen en podrien ser les víctimes? Mi-
lo Rau emociona, remou i commou, pe-
rò no fa teatre per a panxacontents. L’èxit 
l’acompanya. En aquest cas, amb guar-
dons al millor espectacle rebuts a Bèlgica 
i a Alemanya. Però no tothom l’admira. 
“En la gira que hem fet fins ara ens ha 
acompanyat la polèmica”, destaca el di-
rector. “En alguns llocs, com per exemple 
Singapur, s’han intentat prohibir les re-
presentacions. Això sí, després de la pri-
mera funció els recels sempre desaparei-
xen”, afegeix. “És una peça molt punyent, 
però també té moments divertits”, diu 
Rau, que en tot moment ha tingut el su-
port dels pares dels seus actors. “Hem 
parlat molt sobre tots els detalls de l’obra 
i han entès molt bé la feina”. BELÉN GINART

fills a tocar el piano. Rau li ha manllevat el 
títol en un espectacle que és com una lli-
çó intensa de com fer teatre, protagonit-
zada també per infants. Nens en la pell del 
pederasta. El director va fer un càsting 
amb més de 200 infants per escollir els set 
que finalment participen a l’obra. Tenien 
entre 7 i 12 anys (ara ja un més). “Vam es-
tar treballant durant sis mesos, i va ser un 
gran aprenentatge perquè vam haver de 
partir de zero. Els nens no havien actuat 
mai i ho havien d’aprendre tot”. Acostu-
mat a treballar a partir d’improvisacions, 
Rau ha hagut d’adaptar-se aquest cop a 
una nova metodologia: ha après que els 
nens necessiten una guia sòlida, els cal un 
text al qual es puguin aferrar. Però, per 
contra, també són sorprenentment capa-
ços d’interpretar amb versemblança sen-

timents que no aca-
ben d’entendre perquè per 

edat no els corresponen. Se-
gueixen una mecànica idèntica per a ca-
da una de les cinc peces de l’obra. Una 
pantalla projecta unes escenes interpre-
tades per actors adults. Sobre l’escenari, 
amb idèntica caracterització, els infants 
les repeteixen amb precisió minuciosa. 
Verisme esgarrifós.  

 
4 - Tabú. ¿Com hem d’abordar fets deli-
cats amb els infants? ¿En podem parlar 
obertament, cal embolcallar la veritat 
amb termes ambigus i eufemístics? És un 
dels subtemes que Rau fa aflorar en un es-
pectacle basat en la por. La individual i la 
col·lectiva. El director lliga la història del 
pedòfil Dutroux amb el passat belga al 
Congo. El maltractament a unes noies in-
defenses per part del pedòfil té el seu pa-
ral·lelisme en el comportament colonia-
lista. Empatia, submissió, pèrdua, des-

‘FIVE EASY PIECES’ 
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA (BARCELONA) 

DEL 13 AL 15 D’ABRIL

Milo Rau reviu el cas del pedòfil belga Marc Dutroux a l’obra teatral ‘Five easy pieces’, en què set nens fan d’adults. Cinc claus per explicar 
una peça molt aplaudida però no exempta de polèmica 
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