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Quanta raó té el títol d’aquest
molt notable espectacle que,
mig de broma i mig seriosa-
ment, Sergi López va començar
a interpretar fa ja dotze anys. El
cert és quemai unmonòleg ha-
via estat habitat alhora per tants
personatges. Recordeu aquella
mítica escena de la pel·lícula
dels germans Marx ‘Una nit a
l’òpera’ en què la cabina d’un
vaixell s’omplia de persones fins
a límits inimaginables? Doncs
allò no va ser res comparat amb
el que li passa al Sergi. Amb la
diferència que en el seu cas,
encara que totes les persones
siguin diferents, totes tenen la
seva cara. No cal ni dir que una
proposta com aquesta significa
tot un ‘tour de force’ actoral.
I tampoc no cal afegir que en
Sergi es fa seu el repte fent ús de
tots els seus recursos interpre-
tatius i tot el seu carisma. El
resultat és unmuntatge original,
ple d’humor sense trampes
fàcils, i no exempt d’una ironia
que demana del tot la vostra
complicitat! DE SERGI LÓPEZ I
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Si heu vist alguna de les tres
extraordinàries propostes
(Hate Radio,The CivilWars,
Mitleid) que aquest gran cre-
ador suís ha presentat fins ara
a casa nostra, ja ho sabeu. Cada
espectacle deMilo Rau signi-
fica una nova trobada amb una
forma de fer teatre altament
política quedefuig elsmodels
del que acostuma a entendre’s
per teatre polític. I el crim polí-
tic, o el crim que es deriva d’u-
nes determinades circumstàn-
cies polítiques, ha estat també
sempre present en aquests es-
pectacles. No en va la compa-
nyia que Rau dirigeix porta per
nom International Institute of
PoliticalMurder. Que la IIPM
ens hagi fet reviure el geno-
cidideRuanda de forma acla-
paradora sembla doncs quel-
comben normal. Però el que ja
semblamés sorprenent, i pot-
ser fins i tot xocant, és que Rau
se’ns presenti en companyia de
les criatures que actuen en la
formació infantil deCAMPO,
un prestigiós centre creatiu
amb seu a la ciutat deGant.

La paranoia nacional
Heu sentit a parlar deMarc
Dutroux, assassí en sèrie bel-

ga, condemnat a cadena per-
pètua després d’haver estat
declarat culpable d’haver se-
grestat i abusat de sis nenes
i haver-nematat quatre?
Doncs deixeu que aquests in-
tèrprets infantils revisquin la
terrible història de Dutroix en
cinc escenes. I que Rau apro-
fiti aquestes Five Easy Pieces
per demostrar-nos de quina
manera aquest fet criminal
ens serveix per parlar de la
decadència i la història d’un
país, de la seva paranoia, i de
la seva forma de canalitzar el

dol i l’ira. Rau –format, tam-
bé, com a sociòleg– creu que
són els momentsmés trau-
màtics i tràgics, els quemés
tocats deixen tant les persones
com els països, i els quemés
ens ajuden a comprendre’n els
canvis. I creu que, per parlar

d’un cas així, calia un reparti-
ment com aquest: un repar-
timent capaç demostrar a la
gent “quelcom que la gent no
vol veure dels nens” i crear ai-
xí una representació arrisca-
da, sense precedents i amb
quelcom d’impossible.

RAMON OLIVER

Els joveníssims intèrprets de la companyia CAMPO reviuen els crims de Marc Dutroux. FOTO: PHILE DEPREZ

FIVE EASY PIECES
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MILO RAU ENS EXPLICA AMB PERSPECTIVES POLÍTIQUES UN CAS DE PEDOFÍLIA CRIMINAL QUE

VA SACSEJAR LA SOCIETAT BELGA, COMPTANT AMB UN REPARTIMENT EXCLUSIVAMENT INFANTIL

Que interpretin els seus assassinats


