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five easy pieces 

idea, text i direcció Milo Rau 
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El director suís Milo Rau porta a escena el cas de l’assassí de nens Marc Dutroux 
que va commocionar Bèlgica el 1996. Un espectacle interpretat per nens. Una 
experiència de confrontació on es barregen qüestions estètiques i morals. 

Premi Especial del Jurat als Premis de la Crítica de Teatre i Dansa de Bèlgica 
temporada 2015/16. 

Premi 3sat 2017 al Berliner Theatertreffen 

 

Fa cent anys, Igor Stravinski va escriure Cinc peces fàcils per ensenyar els seus 
fills a tocar el piano.  

Amb Seven Easy Pieces, Marina Abramovic va dur a terme alguns dels moments 
més representatius de la performance.  

Ara Milo Rau inicia els infants en l’absurditat emocional i política, i en els pous 
sense fons del món adult.  

Què significa involucrar els nens en el teatre per a adults? 

Què ens diu això del poder i la submissió, del teatre i la interpretació, del 
mimetisme i la humanitat? 
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TEATRE LLIURE GRÀCIA – DEL 13 AL 15 D’ABRIL 

Five Easy Pieces 
idea text i direcció Milo Rau 
 

intèrprets  
Rachel Dedain / Maurice Leerman / Pepijn Loobuyck / Willem Loobuyck / 
Polly Persyn / Peter Seynaeve / Elle Liza Tayou / Winne Vanacker 

en pantalla  
Sara De Bosschere / Pieter-Jan De Wyngaert / Johan Leysen / Peter 
Seynaeve / Jan Steen / Ans Van den Eede / Hendrik Van Doorn / Annabelle 
Van Nieuwenhuyse  
 

 

dramatúrgia Stefan Bläske / escenografia i vestuari Anton Lukas 
 

 

ajudant de direcció i assistent d'interpretació Peter Seynaeve / responsable dels nens i 
ajudant de producció Ted Oonk / documentalistes Mirjam Knapp i Dries Douibi 
 

 

producció CAMPO & IIPM 

en coproducció amb Kunstenfestivaldesarts Brussels 2016, Münchner Kammerspiele, 
La Bâtie – Festival de Genève, Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich, Singapore 
International Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK, Sophiensaele Berlin & Le 
phénix / scène nationale Valenciennes / pôle européen de création 

amb el suport del en la realització dels sobretítols 
 
 

 

espectacle en neerdanlès sobretitulat en català 
durada 1h. 30’ sense pausa 

 
seguiu #fiveeasypieces al twitter 

horari a les 19h. 

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,5€ amb descompte / 18€ Tarifa plana Abonament 
espectador / 15€ Carnet Jove i menors de 30 anys i Tarifa última fila  
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Five Easy Pieces és un experiment. En cinc exercicis d’absoluta simplicitat, 
escenes curtes i monòlegs a càmera, els joves actors adopten diversos rols: un 
oficial de policia, el pare de Marc Dutroux, una de les víctimes, o els pares d’una 
nena morta.  

I ho fan a través de les reproduccions que hem assajat juntament amb actors 
adults: una visita al lloc dels fets, un funeral, una escena quotidiana de la vida del 
pare de Marc Dutroux.  

D’una banda, es va desplegant un panorama de la història de Bèlgica, des de la 
declaració d’independència del Congo fins a Marxa Blanca de l’octubre de 1996.  

De l’altra, l’espectacle considera els límits d’allò que els nens saben, senten i se’ls 
permet fer.  

Què significa observar-los en aquestes escenes?  

Què en fem, de les nostres pròpies pors, esperances i tabús? 

Milo Rau 
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una entrevista 
fragments del programa radiofònic d’Oliver Kranz a la SRF, en ocasió de l’estrena de Five 
Easy Pieces a Berlín 

 

Milo Rau Crec que el teatre és un autèntic artefacte de poder que obliga els 
participants –i hi incloc també els espectadors, tota la situació– a 
passar d’un lloc a un altre”. 

(Oliver Kranz) Milo Rau no vol parlar de Dutroux en aquesta producció, sinó de l’ofici 
del teatre. Es tracta del poder, d’emocions fingides i de la pulsió humana de jugar. 
(···) Els nens lliguen i emmordassen una nena. Un d’ells apunta una pistola cap a 
ella i dispara. És correcte confrontar actors tan joves d’una manera tan directa amb 
la violència? Milo Rau nega amb el cap. No es tracta de violència autèntica, és 
violència fingida, interpretada. 

Milo Rau Col·laboràvem amb psicòlegs. Amb certa rapidesa vaig adonar-me 
que s’havia de traçar una línia molt clara entre l’escenari i la realitat, 
que s’havien de guionitzar les accions. Amb Dutroux no podíem 
improvisar, havíem d’estar molt atents i deixar molt clar que els nens 
entenien quan actuaven i quan no. 

 (···) 

Em preguntava què estem obligats a respondre des d’un escenari al 
voyeurisme de l’espectador. Com podem traduir la relació ‘director-
actor’ o ‘director-actor infantil’ que és alhora la història de Dutroux. 

(···) 

Em semblava bé acabar l’obra amb un alliberament, amb una certa 
sensació de lleugeresa. (···) Una mena de catarsi, travessar la 
crueltat del teatre i de la vida per arribar a un punt des d’on podem 
mirar enrere i dir: “D’acord, això ho hem superat”. 

(Oliver Kranz) I aquesta és la major sorpresa: no sentir-se deprimit al final de la 
representació sinó al contrari, alleujat. Milo Rau obre amb el seu teatre espais on 
fins i tot el més impensable es fa possible. 
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la premsa ha dit... 

“Es mostra una foto de Dutroux i a la pregunta de l’únic adult dalt de l’escenari (Peter 
Seynaeve) ‘qui és aquest home?’ comencen els set nens de 8 a 13 anys a competir 
nerviosos per veure qui sap més detalls dels segrestos. El públic reacciona amb rialles, 
però mostra sobretot la fascinació que exerceix sobre els nens el terror relacionat amb 
Dutroux, i no només sobre seu. La mateixa agitació entusiasmada provoca la pregunta 
‘quin de vosaltres ja ha matat?’. Descobrim que tots set: una carpa daurada, un ocell i, al 
més petit de tots, li agrada cremar insectes. Rau, com sempre, ens deixa a nosaltres la 
relació que puguin tenir aquests detalls pertorbadors amb el cas Dutroux. No psicologitza 
mai. No jutja allò que descobreix en les seves recerques (en aquest cas, converses amb 
persones relacionades amb l’entorn de Dutroux i, naturalment, les seves trobades amb els 
nens). Encara que els nens ‘facin teatre’, es mostrin capaços d’imitar les emocions fins a 
la perfecció d’una llàgrima, les emocions són per a Rau un element més en la seva 
recerca. Només les mostra i es mostra ell mateix –més ben dit, la seva mirada– com a 
investigador. Com en altres posades en escena seves, també a Five Easy Pieces el teatre 
és al centre mateix de la reflexió: què pot fer, què vol, què no pot o no vol fer?” 

(Nachtkritik.de) 

“’El teatre és un joc de marionetes amb persones’, diu un nen a l’inici de l’obra. Rau 
mostra així que ell porta els fils, en aquesta mena de teatre.” 

Lena Schneider (Estrena Brussel·les) 

“Què és tan bonic? Què és tan horrible? Rau vol, tal com ell diu, ‘mostrar allò que no 
volem veure dels nens’. Per això segrestra el públic. Fa servir el cor obert de l’espectador 
per a un experiment calculat. No tenim cap altra opció que agafar-nos a l’empatia per 
protegir aquests éssers fràgils.” (···) “Amb Five Easy Pieces, Rau aconsegueix provocar 
una consternació molt evident i alhora demostrar com es pot recrear amb mitjans teatrals. 
Ho podem admirar com a refinament i amb doble intenció. I també trobar-ho horriblement 
manipulador i força complaent.” 

Alfred Schlienger (Neue Zürcher Zeitung) 

“Ningú pot visibilitzar la realitat de la por, però amb els nens assajant concentrats Milo 
Rau ens deixar participar de la por que no es pot interpretar. La dimensió política del 
delicte queda en segon pla: ens fa saber que Marc Dutroux va viure alguns anys de la 
seva infantesa al Congo Belga amb els seus pares, però aquesta línia de recerca no té 
pràcticament continuïtat. Sota el microscopi escènic, se situa aquest cop un trauma privat, 
i un que ens afecta a tots perquè toca la nostra humanitat.” 

Sieglinde Geisel (Neue Zürcher Zeitung, durant els assaigs a Berlín) 
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“Una nit molt complexa. (···) El seu potencial pertorbador prové de generar una reflexió 
sobre el fet teatral en sí a partir de la bogeria del tema del cas Dutroux; de tractar en 
aquest context categories com l’empatia, l’autenticitat i la catarsi. […] Per als espectadors 
adults són especialment difícils de suportar les escenes en què una nena de 8 anys 
llegeix la carta d’un nen segrestat –una compilació de testimonis de víctimes de 
segrestos. Per els nens, però, segons diu Rau, la màxima preocupació era què fer si 
s’oblidaven del text un cop dalt de l’escenari.” 

Christine Wahl (Tagesspiegel) 

“La posada en escena és una d’aquelles vetllades teatrals poc freqüents que, d’una 
manera raonable, fa mal i alhora aconsegueix allò que abans se’n deia catarsi.” 

Peter Laudenbach (Süddeutsche Zeitung) 

“Rarament el teatre mostra tantes capes sense arribar a ser didàctic. (···) Mostra la realitat 
tal com és –brusca, elevada, insondable, però mai incomprensible.” (···) Les arts han de 
poder explicar la realitat, sigui com sigui. Quan es fa bé en mostren de les que 
normalment queden amagades, realitats poroses que no es deixen circumscriure a una 
única noció.” 

Dirk Pilz (Berliner Zeitung) 
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ÀGORA LLIURE - UPF 
dissabte 15 de abril 

La infància davant del mirall tèrbol dels adults 
Conversa amb Clàudia Cedó, psicòloga, directora, dramaturga i impulsora del 
projecte Escenaris Especials, i Carme Tello, psicòloga i presidenta de l’Associació 
Catalana per la Infància Maltractada (ACIM). Modera Juan Carlos Olivares. 

El teatre sempre planteja més preguntes que respostes. Five Easy Pieces, un dels últims 
projectes escènics concebuts pel director suís Milo Rau –aquesta vegada en col·laboració 
amb el centre de creació CAMPO de Gant– és, en aquest sentit, paradigmàtic. Un 
muntatge que fa pujar a l’escenari un grup d’infants d’entre vuit i tretze anys per 
escenificar un dels casos d’abusos infantils més greus –i mediàtics– que hagin passat a 
Bèlgica ja planteja un seguit de qüestions per obrir diversos fronts de debat i de 
controvèrsia. 

Són infants que han crescut amb aquest espectre, encara que hagin nascut després de la 
condemna a cadena perpètua que va caure sobre Marc Dutroux. Un “hombre del sac” 
amb nom i cognoms, rostre i fitxa policial. No és un monstre desconegut, forma part del 
fosc imaginari col·lectiu, de les pors compartides dels belgues.  

Els adults que han orquestrat aquesta arriscada confrontació entre la infància i el mirall 
més tèrbol de la societat actuen amb la voluntat premeditada d’agitar les consciències. No 
només sorgeixen preguntes sobre com elaboren els fets traumàtics els infants–encara que 
ells no en siguin víctimes directes–, com assimilen el relat, com es relacionen amb els fets 
i les seves conseqüències, què comprenen, intueixen o imaginen, què els fascina o 
repugna, com interactuen amb la pitjor cara de l’ànima humana; a més també es crea un 
intens espai de discussió sobre el paper mateix del públic quan es troba enfrontat a una 
proposta escènica que presenta situacions i personatges que poden incomodar i 
qüestionar la presència acrítica de l’espectador. Què es pot fer amb una dramatúrgia que 
t’empeny a abandonar el refugi còmode que et brinda la foscor de la platea? Una invitació 
brutal a prendre partit, a batallar en contra dels fantasmes propis. 

El cas Dutroux és per a Milo Rau un mitjà extrem per elucubrar sobre els límits del 
contracte de convencions que signen creadors i espectadors quan pacten compartir el 
ritual de la ficció.  

 

Gràcia – a les 17:30h. - durada aproximada 60’ - entrada lliure – aforament limitat 
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qui són? 

Clàudia Cedó 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2005, graduada en 
Art Dramàtic al Centre de Formació Teatral El Galliner de Girona el 2009, s’ha format 
també en teatre social i de l’oprimit. El 2006 crea el projecte Escenaris Especials, que 
uneix teatre i psicologia. Des de llavors imparteix classes de teatre terapèutic a col·lectius 
en risc d’exclusió social i és docent en cursos dirigits a professionals de l’àmbit de la 
psicologia, l’educació i la salut sobre “El teatre com a eina d’intervenció psicològica”. 

Psicòloga en centres de desintoxicació, educadora en centres per a persones amb 
trastorns psicòtics i del desenvolupament, psicòloga insertora laboral de persones 
privades de llibertat en centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya i professora 
de l’Aula de Teatre de Banyoles durant deu anys, ha desenvolupat en paral·lel una carrera 
d’actriu, però sobretot com a directora i dramaturga en una quinzena d’espectacles 
teatrals, com Tortugues: la desacceleració de les partícules (2014, Premi Butaca), Et 
planto (2015) i L’home sense veu (2016), els seus tres últims textos estrenats. 

Carme Tello 

Psicòloga especialista en Psicologia Clínica i doctora en Psicologia per la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Lleida, va desenvolupar tota la seva activitat professional –
fins que es va jubilar el 2016– al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida com a 
psicòloga clínica, a més d’exercir de professora associada a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Lleida. Continua vinculada amb Lleida com a investigadora convidada de la 
Fundació Sant Joan de Déu, i amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida en la seva 
línia d’investigació sobre psicopatia. 

Ha participat com a experta en grups de treball de salut mental de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya en els projectes següents: planificació de la xarxa 
de psiquiatria infantil i juvenil a Catalunya (1989), trastorns mentals greus en la infància i l’ 
adolescència (2008), trastorn dissocial i addiccions 0-12 anys (2009) i el seguiment de la 
xarxa de salut mental infantil i juvenil (2010). 

Presideix l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), la International 
Attachment Network-IberoAmericano i el patronat de la Fundació Ferran Angulo de 
Barcelona. 
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el creador 

Milo Rau 
Berna (Suïssa), 1977  

Va estudiar Llengua i Literatura Germàniques i 
Romàniques, i Sociologia a Zurich, Berlín i París (a la 
Sorbona). Mentre era estudiant, va treballar també de 
periodista en diversos diaris i revistes. Des de l’any 2001 
va escriure majoritàriament per al Neue Zürcher Zeitung. 

Acaba els estudis el 2002 amb un estudi sobre 
Penthesilea de Heinrich von Kleist, I comença a treballar 
com a autor I director en diversos teatres independents, 
municipals i estatals dels països de parla alemanya, 
d’entre els quals destaquen la Staatsschauspiel Dresden, 

el Maxim Gorki Theatre de Berlin i la Theaterhaus Gessnerallee a Zuric. En aquest 
període elabora molts dels seus projectes en col·laboració amb la seva col·lega Simone 
Eisenring.  

El 2009 és un any d’inflexió, en el qual estableix la recreació com a un format de teatre 
polític amb The Last Days of the Ceauşescus, una peça que va ser convidada al Festival 
d’Avinyó. La segueixen Hate Radio, en la qual recrea una hora de radiodifusió de la 
RTLM, una emissora Ruandesa implicada en el genocidi del 1994. La peça es va 
presentar al Radikal jung, el festival de joves directors de Munic, i al Berlin Theatertreffen.  

Milo Rau continua la seva labor artística I la periodística. El 2007 va fundar l’International 
Institute of Political Murder (IIPM), en el qual es dedica a promoure diàlegs fructífers entre 
la teoria acadèmica I la pràctica artística.  

 

espectacles estrenats  

Die 120 Tage von Sodom / Empire / Five Easy Pieces / Mitleid. Die Geschichte des 
Maschinengewehrs / The Dark Ages / The Civil Wars / Das Kongo Tribunal / 
Reenactment. Sondierungen zu einem theatralen Konzept / Die Berliner Gespräche / Die 
Moskauer Prozesse / Die Zürcher Prozesse / Breiviks Erklärung / Hate Radio / City of 
Change / Die letzten Tage der Ceausescus 

més informació 
http://international-institute.de/ 
http://www.campo.nu/nl/production/1836/five-easy-pieces 
https://tv-programme.com/enquetes-criminelles-le-magazine-des-faits-divers_magazine/l-
affaire-marc-dutroux-20-ans-apres_e288608 


