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QUE DOLENT ÉS EL CAPITALISME 

• Àlex Rigola reinventa Bertolt Brecht amb la representació de 'Santa Joana dels escorxadors' al
Teatre Grec

Guillem Clua

LA FITXA
'Santa Joana dels escorxadors'
Local: Teatre Grec
Dates: Divendres, 25; dissabte, 26, i diumenge, 27, 22.00 hores
Preu: de 12 a 36 euros

Per als que encara no se n'hagin adonat, aquest any tot s'ha de llegir en clau de Fòrum, des de la festa
major d'un poblet del Baix Llobregat fins als cer- tàmens que cada any col.lapsen la ciutat de cultura. És
el cas del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2004, que s'ha deixat eclipsar pel Fòrum, fonent la seva
oferta amb la del nou recinte i conformant una programació amalgamada que fa difícil discernir sota quin
paraigua es protegeix.

Una frase resumiria la situació a la perfecció: tot espectacle que s'estreni és Fòrum fora que es demostri
el contrari, i la seva estrena inclou els valors de pau, sostenibilitat i multiculturalitat en primeres, segones
o vintenes lectures. Una cosa similar succeeix amb la peça que ha d'alçar el metafòric teló del Teatre
Grec de Montjuïc, Santa Joana dels escorxadors, una obra força pamfletària de Bertolt Brecht adaptada
pel director artístic del Lliure, Àlex Rigola.

LA "BÈSTIA" DEL MERCAT
L'elecció d'aquest text no ha estat banal. La reactivació planetària de l'explotació laboral, la liquidació
gradual de l'Estat de benestar, l'extermini material i ideològic de la dissidència i la consolidació de la
pobresa en tres quartes parts de la humanitat. Cadascuna d'aquestes qüestions contemporànies i
moltes més es tracten a la peça de Brecht i se centren, segons assenyala Rigola, en "el poder del
mercat, que és una bèstia capaç d'alterar les nostres vides de manera dràstica i davant la qual
tots estem indefensos".

Aprovada l'assignatura temàtica per merèixer una inauguració del Grec tan especial, queda pendent
l'assumpte formal. Una obra escrita als anys trenta reclama a crits una actualització, i és clar, qui millor
que Rigola per fer aquesta feina. El director, fidel a si mateix i a experiments escènics anteriors, s'ha
servit sense dubtar-ho dels seus particulars recursos: l'ús ostensible de micròfons de peu, utilitzats pels
personatges per dirigir-se al públic o interpretar escenes; l'ús de tècniques de teatre físic i dansa
contemporània; la fusió de performance i teatre i la inclusió de cançons de grups contemporanis, com
The Black Eyed Peas o Linkin Park, entonades en directe pels actors.

"Potser hi ha gent que considera que aquests recursos són repetitius o que cansen, però és
normal que vagin apareixent en els meus muntatges, com a símptoma lògic d'una evolució
artística", assegura Rigola. És a dir, que els espectadors que van disfrutar amb les adaptacions de Juli
Cèsar i Glengarry Glen Ross estan radiants d'alegria.

L'argument de Santa Joana dels escorxadors té com a protagonista Johanna Dark (paper que interpreta
Àurea Màrquez), una jove militant de l'organització de les Caputxes Negres o Soldats del Senyor, un
grup de marginats que s'enfronta al poderós empresari Mauler (Pere Arquillué), que manipula la borsa
de valors a partir del mercat de la carn i acaba provocant el crac econòmic de l'any 1929.
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INJUSTÍCIES
La resta del repartiment de l'obra el formen Nao Albet, Ivan Benet, Keith Morino, Joan Carreras, Alícia
Pérez, David Cuspinera, Ana Roblas, Quim Dalmau, Eugeni Roig, Daniela Feixas, Nathalie Labiano,
Àngels Sànchez i Jacob Torres. Oriol Rossell és el dj, i la coreografia la firma Ferran Carvajal.
Tots ells s'enfronten a un text que continua denunciant injustícies latents en la societat i que Brecht va
escriure amb afany didàctic i paternalista perquè els treballadors explotats i semianalfabets s'adonessin
de la seva deplorable situació. Un pes ideològic encomiable, però que converteix Santa Joana dels
escorxadors en un text de difícil digestió avui dia.
Pere Arquillué (centre) és el protagonista de
l'obra, que denuncia les servituds del capitalisme.
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