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Àurea Màrquez, fora de l’urna de vidre, interpreta amb convicció santa Joana

QUADERN DE TEATRE

El rei de l’hamburguesa
F r a n c e s c M a s s i p

D
esprés dels bunyols inaugurals dels
últims anys, divendres el Teatre Grec
obria l’estricte festival d’estiu amb un
espectacle ambiciós i carregat
d’estímuls, on un àrid i feixuc pamflet
de Brecht adquireix un aspecte

dinàmic i escènicament fèrtil gràcies a la síntesi
radical que n’ha fet Àlex Rigola. El director del Lliure
ha optat per reduir la inacabable llonganissa
d’indigesta verbositat social en un muntatge que es
pronuncia simultàniament amb diversos llenguatges
artístics que, malgrat l’aparença de dispersió, trenen
un discurs coherent i de prova-
da eficàcia escènica.

Santa Joana dels escorxadors
(1929-1938) és una de les peces
didàctiques amb què Brecht vo-
lia enfrontar les grans masses
amb les veritables qüestions
que atenallen el món contem-
porani i arribar així pedagògi-
cament al gran públic analfabet
a través d’una matraca sovint
pedestre. Ara bé, el dramaturg i
teòric alemany posa el dit al
forat del sistema capitalista i fa
una incisiva radiografia dels
mecanismes paranoics d’un
poder que es nodreix inces-
santment de carn picada (d’o-
brer), que ha construït els seus
emporis amb tifarades de vaca i
que per sobreviure no dubta a
matxucar infinitud de víctimes,
siguin els seus súbdits, els seus
assalariats o els seus enemics.
Brecht retrata, doncs, amb pre-
cisió la depredació humana,
fent honor a la seva condició de
saquejador literari. Amb el cinisme més barrut, era
capaç de vendre a algú allò que ja li pertanyia. Que
li preguntin, si no, a les seves amants Ruth Berlau o
Elisabeth Hauptmann, l’autora de Happy End, que
està a la base de l’ Òpera de tres rals i de la mateixa Santa
Joana, on ja apareixia el malvat gàngster al qual
intenta redimir una bondadosa líder de l’Exèrcit de
Salvació, una d’aquestes associacions religioses
hipòcritament benintencionades on devia militar
Bush quan era jove i no anava borratxo. Joana Dark
és una altra ànima de càntir, d’una ingenuïtat
irritant, que en el seu afany d’ajudar les classes més
desafavorides aconsegueix tocar el voraviu d’aquest
Bill Gates de carnifactoria que avui podríem batejar
com Burguer King, el cap d’un imperi comercial a qui
no li tremola el pols fent i desfent operacions
financeres que deixen milers de treballadors sense
feina, arruïnen ramaders i escanyen empresaris. És la
trista vigència del sistema més bàrbar que ha generat
l’espècie humana allò que converteix l’obra de
Brecht, degudament passada per un sedàs artístic
habilidós, en una tralla implacable contra la ferocitat
capitalista i l’alienació que provoca en les persones.

ELS ENCERTS DE RIGOLA
El gran encert de Rigola resideix en el fet d’haver

posat de manifest la poca confiança que mereix el
rovellat text brechtià retallant-lo sense pietat i,
sobretot, multiplicant les instàncies visives i
comunicatives, diversificant i poblant l’escenari
d’ingredients actuals que apropen l’obra a l’estètica
contemporània. D’una banda, hi ha l’escenografia de
Bibiana Puigdefàbregas, que conjuga la carcassa
metàl·lica de so i llums pròpia del concert de masses
amb una pantalla lateral on es projecten imatges
filmades, sempre al·lusives, i preses en directe del
moviment dels actors o dels seus rostres en

primeríssim pla. Sobre l’escenari, dues bicicletes
fixes on pedalegen sense descans els representants de
la classe obrera, condemnada de per vida a moure el
món amb el seu esforç pedestre, encadenada a la
monotonia, sotmesa a la fam. Al bell mig torna a
aparèixer el cub de vidre transparent que centrava
l’acció de Glengarry Glen Ross, l’anterior muntatge de
Rigola, aquest cop fix, però igualment contenidor
aparentment inviolable, asèptic i fred de la classe
dirigent. Peixera central on es refugia el capital,
receptacle on s’escenifiquen les violentes topades
entre els rics de la terra, on els executius s’arrenquen

mútuament els vestits fins a treure’s la pell i
quedar-se literalment en roba interior, símbol de la
bancarrota que han sofert. A sobre, un rètol lluminós
on les lletres vermelles avancen escandint les
seqüències de l’obra i aportant substancioses
informacions paral·leles particularment referents a
les vel·leïtats del mercat borsari/corsari.

D’altra banda, hi ha l’esplèndid revestiment sonor,
amb música gravada manipulada per un DJ i música
en directe interpretada pels mateixos actors. Hi ha
techno, disco, hip-hop: la cançó protesta dels marginats
urbans que té en Eminem un dels seus ídols, mentre
s’interpreten en directe les cançons Where Is The Love?
de Black Eyed Peas i Somewhere I Belong de Linkin’
Park. Un registre musical extraordinàriament eficaç
que sovint es posa al servei d’unes coreografies

altament expressives, com el break-dance que es marca
com una baldufa el jove Nao Albet, un intèrpret fresc
i resolut, o les composicions abstractes de les
ballarines Anna Roblas, un dels millors actors de la
companyia Sol Picó (La dona manca) que aquí es
desdobla en Mulberry, el propietari cagadur, i
Nathalie Labiano, que ha ballat sota les ordres de
Wim Vandekeybus i que aquí fa de Lennox, sense
oblidar les baralles amb l’aire en un exercici
esgotador de Keith Morino, coreògraf i ballarí que
vam veure l’any passat al Festival de Torroella amb
Piazzola: hora zero de José Luis Bieito, o la dansa

epilèptica que pronuncien tots
plegats i que evoca el malestar
dels obrers.

Finalment, Rigola compta
amb un planter d’excel·lents
actors que, donat
l’esquematisme dels
personatges brechtians, duen a
terme un treball coral
compacte, homogeni i vigorós,
lluny de naturalismes estèrils i
de mimetismes
autocomplaents. A començar
pel tàndem antagònic: Pere
Arquillué com a Mauler, la
quintaessència del poder i de
l’abús que no dubta a esclafar
qui se li posi al davant tot i que
li quedi la sabata enganxifosa
de sang, i Àurea Màrquez, la
càndida Joana Dark amb
aquella veu suau i persuasiva
característica dels il·luminats
que tothora duen Déu a la
punta de la llengua. Són els dos
borns de polaritat oposada que
mobilitzen l’acció, tothora

aferrats al micro, una forma de dir el paper cada cop
més habitual a l’escenari que atorga una
immediatesa a la vista dels espectadors, convertits en
el ramat de consumidors a què al·ludeix el text. Joan
Carreras, Alícia Pérez, Daniela Feixas o Ivan Benet
són actors que han crescut sota la batuta rigoliana,
disposats a fer tot allò que els demana el director,
música i dansa incloses, fins al límit del deliri
corporal, en un treball sòlid i comunicatiu. Els uns es
passen bona part de l’obra dintre la gàbia de cristall,
contenidor/expositor que concentra les tensions més
virulentes i alhora les accions i els moviments més
subtils, com aquell girar sobre el seu cos que enllaça
amb el muntatge de Mamet on era el cub sencer que
voltava com un carrousel, on també es coïen
operacions especulatives que feien aflorar els instints
més baixos dels personatges. Hi ha tota una renglera
de mollons que marquen la continuïtat entre els dos
espectacles de Rigola, tots dos lliurats a la denúncia
d’aquest món convertit en escorxador del vacum
humà.

L’adaptació i reducció es compensa amb un
continuat degotar d’imatges fílmiques en pantalla de
gran capacitat il·lustrativa, com l’esfondrament
d’edificis mentre s’ensorra el mercat de la carn o els
taurons devorant un petit de la seva mateixa espècie
mentre els negociants s’espedacen entre si (homo
hominis lupis), o quan s’indica la mort de Joana a
través de l’escena final del fil de Dreyer (La Passió de
Joana d’Arc, 1928), on l’actriu Renée Falconetti crema
a la pira dels heretges. Un final subratllat per tot un
seguit d’icones de la cultura publicitària d’avui, amb
el matrimoni Simpson com a emblema de l’obrer
conformista i consumista, o la cascada de marques
comercials, sovint reconegudes explotadores de
nens, que tanmateix figuren com a promotores de
l’espectacle. Contradiccions de l’artista
contemporani!

▼
El gran encert de Rigola
resideix a multiplicar les
instàncies visives
i comunicatives que
apropen l’obra
a l’estètica
contemporània.

Un planter d’excel·lents actors duen
a terme un treball coral compacte,
homogeni i vigorós, lluny de
naturalismes estèrils i de
mimetismes autocomplaents.


