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'SANTA JOANA DELS ESCORXADORS', una denúncia vigent 

• Una lúcida i moderna crítica del capitalisme salvatge, feta a partir de diversos llenguatges

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTOR Àlex Rigola
TEATRE Teatre Grec
ESTRENA 25 de juny

Expectació màxima en la inauguració del Fòrum Grec a l'amfiteatre de Montjuïc: Bertolt Brecht i Àlex
Rigola la justificaven. L'obra de l'autor alemany Santa Joana dels escorxadors, escrita el 1930, és una
ferotge crítica del capitalisme salvatge, que en el seu dia buscava conscienciar de la seva situació la
classe obrera. Rigola ja té el seu llibre d'estil, aplicat en els últims muntatges que ha fet amb obres de
Shakespeare i Mamet. El que ha fet ara és, bàsicament, actualitzar les formes de l'obra de Brecht i
proposar una versió lúcida, directa i moderna. El resultat és un espectacle d'ampli format que suscita
opinions oposades.

Brecht situa la seva paràbola en un escorxador i l'explica en 11 escenes; Rigola utilitza un espai
inconcret en què coincideixen una gàbia de vidre, taules de mescles musicals, una pantalla, un cartell
lluminós i una vaca de cartró que sembla treta de l'aparador de Vinçon. El missatge original es manté (el
capitalisme salvatge i l'atur també determinen avui la situació social), però la forma d'explicar la
paràbola és una altra. El director del Lliure ha retallat el text original i ha introduït altres elements de
comunicació amb el públic, a més de la paraula.

Mauler (Pere Arquillué) i Joana (Àurea Márquez) centren la història; el primer és el rei de la carn,
explotador i especulador, que mostra les seves dues cares: l'amable i la real. Joana és una líder de
l'Exèrcit de Salvació que vol combatre el primer amb la paraula, la bondat i l'ètica. "El món és un
balancí; a sobre n'hi ha pocs, i a sota, molts", diu cap al final de l'obra. El desenllaç és pessimista i
sembla admetre que la violència es combat amb violència.

Rigola va a totes a l'hora d'insistir en la seva línia de treball i en la forma de fer teatre que a ell li
interessa: la dansa, la música, les projeccions i la presència de micròfons de peu són uns altres estímuls
per a aquell espectador nou i jove que vol per al teatre. A Santa Joana dels escorxadors, en tot cas, hi
ha alguns moments en els quals tant enrenou danya els continguts bàsics del text, però en canvi
contribueix a crear espectacle. La informació en pantalla (gràfica i de dades actuals) potencia alguns
diàlegs i ajuda a fer d'aquesta obra una proposta compromesa i moderna. En aquesta línia hi ha, per
exemple, les cançons que obren i tanquen el muntatge --Where is the love ? (Black Eyed Peas) i
Somewhere I belong (Linkin Park), respectivament--, dos grans moments.

Insisteixo: espectacle obert, d'aquells en què entres o no entres, atrevit, fidel al seu creador, amb
superbes interpretacions d'Arquillué i Márquez i un bon treball d'equip (16 actors).

Un moment de la representació


	'SANTA JOANA DELS ESCORXADORS', una denúncia vig�
	• Una lúcida i moderna crítica del capitalisme s�
	GONZALO PÉREZ DE OLAGUER



