
Diputa

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        10/06/2004

Secció: Tema del dia Pàg:05

Àlex Rigola utilitza Brecht per atacar el capitalisme 

• El director estrenarà al Teatre Grec la peça 'Santa Joana dels Escorxadors'

• El muntatge, que es presenta el 25 de juny, critica l'especulació i la deshumanització

JORDI SUBIRANA

Com ja va fer fa uns quants mesos amb Glengarry Glen Ross, el text de David Mamet, Àlex Rigola
critica les barbaritats del sistema capitalista en el seu nou muntatge teatral. El director porta a escena
una adaptació personal i actualitzada de Santa Joana dels escorxadors, una obra de Bertolt Brecht.
L'espectacle, protagonitzat per Pere Arquillué i Àurea Márquez, es representarà al Teatre Grec entre el
25 i el 29 de juny.

Rigola assegura que és molt necessari mostrar i denunciar el capitalisme salvatge, un sistema que pel
director del Lliure comporta molt "perill". La deshumanització, la contradicció entre el que es pensa i el
que es fa, l'especulació, l'egoisme, l'individualisme i la impossibilitat de viure al marge del sistema són
alguns dels aspectes sobre els quals es reflexiona en aquesta peça de joventut de Brecht --escrita el
1930-- amb què pretenia fer la revolució a través de l'art. "Es va dirigir als obrers analfabets perquè
obrissin els ulls davant la cruel realitat que vivien", diu Rigola.

NEGOCI DE CARN
Ambientat en un escorxador d'una ciutat europea (l'actualització ve marcada pel vestuari, entre altres
elements), el muntatge gira al voltant d'un negoci de carn. El protagonista és Mauler, el fabricant, un
individu amb dues cares oposades, una despòtica i l'altra més bondadosa. Totes dues s'acaben
desdoblant en dos personatges més: un corrupte agent de borsa i una santa, Joana, respectivament.
Es pot dir que l'espectacle, una coproducció del Fòrum, el Teatre Lliure i el festival de Salzburg, és una
versió molt lliure de Brecht. Com sol fer Calixto Bieito, Rigola desconstrueix el text, i en "la recerca d'un
llenguatge escènic propi", dóna prioritat "a tot allò de l'obra que encara és vigent".

SENSE ESPERANÇA
Es mostra la competència entre els venedors, la corrupció dels agents de borsa (hi ha referències a la
implicació de la consultoria Arthur Andersen en el cas Enron, i de l'Església en Gescartera), i es dibuixa
la vida i l'enfrontament de les classes socials. Segons Rigola, Santa Joana dels escorxadors és un text
negatiu, "amb un final sense esperança". La conclusió és que la bondat i l'ètica no tenen futur.
Rigola aposta per un espectacle en què se citen diferents disciplines. Inclou dansa, música (a càrrec
d'un punxadiscos), cançons interpretades per un grup de rock en directe (la funció arrenca amb Where
is the love?, de Black Eyed Peas, i s'acaba amb Somewhere I belong, de Linkin Park), i projeccions
d'imatges que barregen el que passa sobre l'escenari amb fragments de noticiaris i pel.lícules.
L´equip del muntatge, ahir al palau de la
Virreina.
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