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EL CAMARADA SYLVAIN CREUZEVAULT CONVERTEIX EN MATÈRIA ESCÈNICA LES PERVERSIONS DE LA PLUSVÀLUA

La tragicomèdia del capitalisme, segonsMarx

Quan, fa més de vint-i-dos
anys, Jean-Pierre Lefebvre
va escriure el pròleg per a
una nova edició en francès de
l’obra monumental en què es
fonamenten els principis eco-
nòmics del marxisme, va dei-
xar dit que El capital és “una
mena d’òpera insòlita, a mig
camí entre Büchner i Wagner
i entre Shakespeare i Brecht,
que posa en escena el vampir
occidental amb tota la força
històrica, la violència orgàni-
ca, la capacitat per renéixer
de les cendres i per nodrir-
se amb voracitat de la matei-
xa mort”.
Una definició tan teatral

gairebé constitueix tota una
invitació a deixar de banda els
prejudicis provocats per l’ari-
desa del tema, i submergir-se
en la lectura de l’extensíssim
i inacabat tractat d’economia
política que deixa a la vista els
mecanismes de funcionament
del nostre sistema com qui ho
fa en la més apassionant de
les novel·les.
Però el que Lefebvre es va

oblidar de dir-nos és que El
capital també és una bona co-
mèdia. Això ho ha descobert
per la seva banda el jove di-
rector (i també actor) Sylvain
Creuzevault, que, amb tren-
ta-dos anys, ja en fa dotze que
milita a les files de D’Ores et
Déjà, una companya que, des

que va néixer com a coope-
rativa teatral amb les butxa-
ques buides, no ha deixat mai
de fer un treball experimental
que ha acabat captant l’inte-
rès de totes les grans institu-
cions teatrals franceses, i en
què la creació col·lectiva i la
improvisació tenen un paper
fonamental.

Escalfant motors revolucionaris

Fa només una dècada, més o

menys tothom (exceptuant la
vella guàrdia comunista, en-
cara no recuperada del des-
concert provocat per la cai-
guda de la Unió Soviètica i
el teló d’acer) el considerava
un cadàver ideològic caigut
al mateix temps que el règim
al qual teòricament havia
donat lloc.
Però, quan el capitalisme ja

donava per definitivament en-
terrat al seu pitjor enemic, vet

aquí que va arribar una cri-
si capaç de tornar a posar les
coses al seu lloc; comprovat,
un cop més, el comportament
depredador de l’ultralibera-
lisme i les seves nefastes con-

seqüències, potser calia ad-
metre que les teories de Karl
Marx no anaven gens desen-
caminades. I això és, precisa-
ment, el que intentarà demos-
trar-nos, també, Creuzevault,
mitjançant un espectacle que,
segons les seves paraules,
converteix en objecte de co-
mèdia la forma en què el sis-
tema de producció capitalista
contribueix a fer progressar
l’alienació social.
I per entendre com funciona

aquest mecanisme, res millor
que anar a buscar el cama-
rada Karl al París del 1848:
i no deixa de ser curiós que
aquesta setmana coincideixin
en aquesta mateixa secció el
París revolucionari del 1794
(Andrea Chénier), el del 1830
(Les Misérables) i el d’aques-
ta proposta tan original en
la qual, això sí, no trobareu
cap mena de vestuari d’èpo-
ca: aquí el que importen són
les idees, exposades amb cops
d’humor per catorze actors
que no actuen pas com a per-
sonatges, sinó com a trans-
missors del seu pensament, i
que es comporten com si ens
trobéssim dins d’un informal
work in progress.
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Els intèrprets d’aquesta singular teatralització de l’obra deMarx.


