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LA NIT D'EMMA VILARASAU 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Alguns dels espectadors que ahir a la nit van veure Santa Joana dels escorxadors potser van recordar
la primera vegada que aquest esplèndid i compromès text de Bertolt Brecht es va representar a
Barcelona. Va ser la nit del 3 de desembre del 1986, al Mercat de les Flors. I va ser una magnífica i
emocionant funció, en què van concórrer alguns fets que val la pena recordar.

El director alemany Konrad Zschiedrich (Leipzig, 1936) va firmar la direcció del muntatge; era la
primera vegada que treballava a Espanya i tenia al darrere gairebé 30 anys d'experiència i un sòlid
prestigi a la República Democràtica Alemanya; havia assistit a diversos muntatges del mateix Brecht al
mític Berliner Ensemble. El GAT (Grup d'Acció Teatral) de l'Hospitalet, que en coproducció amb
l'Ajuntament de Barcelona impulsava aquest muntatge, el va invitar a dirigir-lo. Zschiedrich va convertir
el Mercat de les Flors en una llotja de contractació de partides de carn i al llarg de la representació
aquest mateix espai, flanquejat per enormes portes metàl.liques, es transformava en altres, segons les
exigències del text.

La representació del Mercat va comptar amb Emma Vilarasau en el personatge protagonista; era la
primera vegada que l'actriu encarnava un paper de tanta envergadura. El director alemany l'hi va donar
després de fer algunes proves i de veure vídeos d'alguns treballs seus al Teatre Lliure. L'actriu, que va
reconèixer que li faltava experiència per afrontar un personatge com aquest, va sortir més que airosa de
la difícil prova i la nit de l'estrena va rebre, al finalitzar la representació, una forta ovació. Francesc
Luccheti, Antoni Sevilla, Andreu Benito i Jordi Dauder també van formar part de l'ampli repartiment.
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