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Nens i nenes jugant a fer teatre 
amb la història d’un assassí pedòfil

olència del món adult mentre ju-
guen a fer teatre incorporant rols 
d’adult.  

L’obra recorre en un pròleg i 
cinc escenes monologades els an-
tecedents familiars de Dutroux, la 
investigació policial, el dolor d’una 
de les famílies, el funeral i la lectu-
ra per una de les víctimes d’una 
carta als seus pares des del seu em-
presonament. En aquesta última, 
el director de l’experiment, l’únic 
adult de la funció, pressiona la ne-
na perquè es despulli amb una vi-
olència oral que ens fa preguntar si 
no s’està superant el límit del que 
és tolerable.  

Es tracta d’una escena que mar-
ca el tomb de la funció, fins alesho-
res lúdica i fins i tot divertida per 
la ingenuïtat, per la innocència 
dels intèrprets i la impossible ex-
pressió d’emocions que desconei-
xen. Pensem que Milo Rau ha tre-
ballat amb nens i nenes justament 
per la seva incapacitat d’entendre 
l’horror del qual parlen, més enllà 
del que significa per a ells un con-
te infantil com el de Hansel i Gre-
tel o el de La caputxeta vermella, 
tots dos violents i cruels. L’experi-
ment acaba amb moltíssims aplau-
diments per als captivadors intèr-
prets i amb la pregunta de si a ells 
la recreació de la tragèdia els ser-
virà d’alguna cosa.e

TEATRE

Al Festival de Canes, la televisió és el nou Hollywood 
really there, en què Lynne Ramsay 
adapta la novel·la de Jonathan Ames 
amb Joaquin Phoenix de protago-
nista–. La puixança dels portals on-
line contrasta amb l’absència de Ho-
llywood. Tot i que encara falten pe-
ces en el puzle del programa, de mo-
ment no hi ha ni rastre d’animació ni 
d’Alien: Covenant, del Dunkerke de 
Nolan o de la nova entrega de Pira-
tes del Carib, de les quals es rumo-
rejava que omplirien la quota mains-
tream d’aquesta edició. L’atractiu de 
Canes per seduir els grans estudis ja 
no és el d’altres èpoques. 

El quartet de Nicole Kidman 
El Canes del 2017 serà el dels do-
blets: el de Colin Farrell a The begui-
led de Sofia Coppola –nova versió 
del relat que adaptaven Don Siegel i 
Clint Eastwood a El seductor– i a 
The killing of a sacred deer, de Ior-
gos Lanthimos; el doblet d’Isabelle 
Huppert a Happy end de Haneke 
(l’únic aspirant a la Palma d’Or que 
ja l’ha guanyada) i a Claire’s came-
ra de Hong Sang-soo, i el doblet del 
mateix director sud-coreà, que tam-
bé presentarà The day after. Però la 
intèrpret més enfeinada d’aquesta 
edició serà Nicole Kidman: actua a 
la sèrie Top of the lake, coincideix 
amb Farrell als films de Coppola i 

Lanthimos i apareix a How to talk to 
girls at parties, el film de ciència-fic-
ció de John Cameron Mitchell basat 
en un conte de Neil Gaiman.  

Entre les curiositats de la progra-
mació hi ha la incògnita de la inau-
gural Les fantomes d’Ismaël, d’Ar-
naud Desplechin; l’ascens a la com-
petició oficial dels germans Safdie 
(catapultats per la presència de Ro-
bert Pattinson a Good time); el bio-
pic sobre Jean-Luc Godard de Mi-
chel Hazanivicius Le redouble; el 
curt de Kristen Stewart Come swim, 
i un projecte de realitat virtual di-
rigit per Alejandro González Iñárri-
tu, Carne y arena. Les seccions pa-
ral·leles i fora de competició ama-
guen sorpreses per als cinèfils: films 
d’Agnès Varda, Kiyoshi Kurosawa, 
Laurent Cantet i Michel Franco i 
Takashi Miike, una pel·lícula pòstu-
ma d’Abbas Kiarostami (24 frames) 
i nous documentals d’Eugene Ja-
recki, Raymond Depardon i Claude 
Lanzmann.  

Un cartell prou sucós –i amb 12 di-
rectores en secció oficial– en el qual, 
tanmateix, es troben a faltar les ru-
morejades Downsizing d’Alexander 
Payne, Mektoub is Mektoub d’Abde-
llatif Kechiche, Detroit de Kathryn 
Bigelow i el thriller de Roman Po-
lanski Based on a true story.e

Nicole Kidman a la sèrie Top of the lake: China girl, 
que es presentarà al Festival de Canes. SCREEN AUSTRALIA

La sèrie ‘Twin Peaks’ s’estrenarà en una edició sense ‘blockbusters’ i amb films de Netflix i Amazon

70è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CANES

La presentació del cartell de Canes 
que va fer dijous el director artístic 
del festival, Thierry Frémaux, va es-
tar marcada per l’anunci de l’estre-
na mundial al festival dels dos pri-
mers episodis de la nova temporada 
de Twin Peaks, que Showtime co-
mençarà a emetre el 21 de maig, 
quatre dies després del comença-
ment del festival. Que la première 
d’una sèrie de televisió comparteixi 
titulars amb patums del cinema 
d’autor com Michael Haneke i Todd 
Haynes i acapari l’interès mediàtic 
diu molt del canvi de paradigma en 
el món audiovisual, per molt que 
també pesi el nom de David Lynch.  

El retorn de Twin Peaks no estarà 
sol a la graella televisiva de Canes. 
Jane Campion hi presentarà la sego-
na temporada de Top of the lake, que 
porta per títol China girl. I en la com-
petició oficial hi haurà dues pel·lícu-
les de Netflix –l’aventura fantàstica 
del coreà Bong Joon-ho Okja i la co-
mèdia indie de Noah Baumbach The 
Meyerowitz stories– i dos títols 
d’Amazon –Wonderstruck, que reu-
neix Todd Haynes amb la seva mu-
sa Julianne Moore, i You were never 
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‘Five easy pieces’  
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Milo Rau és un explo-
rador de la realitat a 
través d’espectacles 
de caràcter polític 
amb una perspecti-

va històrica de qui hem conegut Ha-
te Radio i The Civil Wars (Festival 
Grec) i Mitleid (Temporada Alta). 
Però també és un home de teatre 
que sovint planteja les seves creaci-
ons en termes metateatrals entorn 
de la confrontació entre els fets i la 
recreació ficcional que comporta 
aquest art. I al nostre entendre Fi-
ve easy pieces és un experiment, 
com ell mateix diu, en què porta al 
límit les qüestions sobre què és i 
com es fa el teatre, malgrat que la re-
presentació es faci al voltant del 
descobriment d’un pedòfil i assas-
sí de nenes l’any 1996 a Bèlgica.  

Diríem que la història de Marc 
Dutroux és el context del qual se 
serveix el director suís per plantejar 
com veuen un grup de nens i nenes 
qüestions com la llibertat, el que 
significa matar i en definitiva la vi-
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