
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Joana dels Escorxadors 
de Bertolt Brecht 

direcció i adaptació Àlex Rigola 
 

Espectacle amb actors, ballarins, projeccions i dj.



 

Santa Joana dels escorxadors  
de Bertolt Brecht direcció i adaptació Àlex Rigola 
 

Traducció   Salvador Oliva i Joan de Sola Llovet 
Escenografia   Bibiana Puigdefàbregas 
Il·luminació   Maria Domènech 
Vestuari   M. Rafa Serra 
So    Ramón Ciércoles  
Coreografia    Ferran Carvajal i Àlex Rigola 
Música    Oriol Rosell 
Vídeo     Juanjo Giménez 
Preparació física  Nathalie Labiano i Keith Morino 
 

Intèrprets  
Nao Albet (Noi) / Pere Arquillué (Mauler) / Ivan Benet (Cridle) / Joan Carreras 
(Graham) / David Cuspinera (Gloomb) / Quim Dalmau (Meyers) / Daniela Feixas (Sra. 
Luckerniddle) / Nathalie Labiano (Lennox) / Áurea Márquez (Joana Dark) / Keith 
Morino (Obrer, guardià) / Alícia Pérez (Slift) / Ana Roblas (Mulberry) / Eugeni Roig 
(Snyder) / Oriol Rosell (dj) / Àngels Sànchez (Ramader) / Jacob Torres (Obrer) 
  
 
Ajudant de direcció     Cristina Oliva 
Ajudant d'escenografia    Sebastià Brosa 
Ajudant de vestuari     Berta Riera 

Alumna en pràctiques de direcció  
de l'Institut del Teatre  
de la Diputació de Barcelona   Ana Armero 

Construcció escenografia   Tero Guzmán-La Forja del Vallès 
 
 
 
Coproducció   Teatre Lliure, Forum Grec 2004,  

Salzburger Festspiele  (Young Directors Project powered 
by Montblanc)  

     
Amb la col·laboració de   Festival Temporada Alta 2004, Teatre  
    Bartrina de Reus, Teatro Central de Sevilla  
 
 
Contacte Jordi Tort (+34932 892 770) teatrelliure@teatrelliure.com
 
 
Els drets de representació de Santa Joana dels Escorxadors són propietat de  Shurkam Verlag GMHB & CO. KG. 
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somewhere i belong 
ego ego ego ens movem pensant en el nostre 
benefici ego ego ego tenim doncs la societat que ens 
mereixem ego ego ego però no tothom té la 
possibilitat d’escolllir ego ego ego people killin people 
dyin  children hurt and you hear them cryin ego ego 
ego a ells els toca menjar-se la nostra merda ego ego 
ego revisem doncs una vegada més ego ego ego 
com som i cap on anem ego ego ego per cagar-nos 
una altra vegada en nosaltres mateixos ego ego ego 
where is the love the love the love ego ego ego 
acceptem que vivim com a maulers ego ego ego que 
som mig slift i mig joana ego ego ego que la majoria 
no estem disposats a canviar ego ego ego and the 
fault is my own and the fault is my own ego ego ego 
mauler diu els homes no em commouen no són 
innocents són carnissers els bous sí que em fan pena 
però l’home és dolent i abans que el món canviï  cal 
que canviï l’home ego ego ego i santa joana diu els 
que estan a baix són retinguts a baix perquè els que 
són a dalt segueixin a dalt i la baixesa dels de dalt no 
té límit i encara que fossin millors no serviria de res 
perquè el sistema que han inventat no té parió: 
explotació i desordre bestial i per tant incomprensible 
ego ego ego la puta condició humana ego ego ego 
where is the love the love the love... 
 

        àlex rigola 
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Àlex Rigola  
Barcelona, 1969 

Llicenciat en interpretació per l'Escola Superior 
d'Art Dramàtic. Institut del Teatre. 
Director del Teatre Lliure 

Direccions d’escena i adaptacions 

2003 Glengarry Glen Ross, de David Mamet. 
Teatre Lliure. 

 Direcció escènica del concert recital d’Albert Pla, Cançons d’amor i droga (Pla es 
fa el Sales). Teatre Lliure. 

 Direcció escènica del Cancionero de palacio, XVII Festival Castell de Peralada.  
Direcció musical Carles Magraner.  

2002 Juli Cèsar de W.Shakespeare. Teatre Lliure.  

 Ubú d’Alfred Jarry. Teatre de la Abadía de Madrid.  

2001 Woyzeck de G. Büchner. Festival Grec 2001 i Teatre Romea.  

Titus Andrònic de W.Shakespeare. Festival Grec 2000 i Temporada Teatre Lliure 
2000-2001. Premi José Luis Alonso per a joves directors de l’ADE  (Asociación de 
Directores de Escena) 2000 i Premi Butaca 2001 al millor  director de teatre i al 
millor muntatge teatral 

 Suzuki I i II  d’Alexei Xipenko. Teatre Lliure.  

 Les variacions Goldberg de George Tabori. Teatre Nacional de Catalunya  (Sala 
Tallers). 

2000 Un cop baix de Richard Dresser. Sitges Teatre Internacional (STI) 2000 i Sala 
Beckett  

1999 La màquina d’aigua de David Mamet. STI 1999 i Sala Beckett  

1998 Troianes d’Eurípides. STI. 

1997 Kafka: El Procés de Franz Kafka. STI i Teatre Adrià Gual. 

1996 Camí de Wolokolamsk (I) de Heiner Müller a l'homenatge a Heiner Müller fet al 
Teatre Artenbrut.  
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“Uno de los espectáculos que marcarán un punto y aparte de nuestra escena y que se 
adhieren al mejor teatro contemporáneo que se desarrolla en las grandes capitales 
teatrales” Santiago Fondevila (La Vanguardia) 
 
“Una estupenda y personalísima adaptación, llena de ritmo y de intensidad en los 
momentos más duros (...) muy respetuosa con la intención de Brechy y sus palabras” 
Begoña Barrena (El País) 
 
“Un planter d’excel.lents actors duen a terme un treball coral compacte, homogeni i 
vigorós, lluny de naturalismes estèrils i de mimetismes autocomplaents” Francesc 
Massip (Avui) 
 
“Rigola va a totes a l'hora d'insistir en la seva línia de treball i en la forma de fer teatre que 
a ell li interessa: la dansa, la música, les projeccions i la presència de micròfons de peu 
són uns altres estímuls per a aquell espectador nou i jove que vol per al teatre” Gonzalo 
pérez de olaguer (El periodico) 
 
“Rigola ha demostrado en su producción más ambiciosa hasta el momento que tiene 
mucho que decir en el mundo del teatro” Sonia Doménech (La Razón) 
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La Vanguardia (27/06/2004) 
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El País (27/06/2004) 
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Avui (28/06/2004) 
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ABC (26/06/2004) 
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El Periódico (27/06/2004) 
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Calendari provisional 2004-05  

• 25, 26, 27, 28 i 29 de juny: Festival GREC de Barcelona 

• 3 de juliol: Teatre Bartrina, Reus 

• Finals d’agost: Festivale di Ortigia, Siracusa (Itàlia) 

• 11 i 12 d’agost: Salzburger Festspiele, Salzburg (Àustria) 

• 27 i 28 d’octubre: Teatro Arriaga, Bilbao 

• 11 al 17 de novembre: Festival de Otoño-Teatro de la Abadía, Madrid 

• 21 i 22 de novembre: Teatro Cánovas, Màlaga  

• 26 i 27 de novembre: Teatro Central, Sevilla 

• 30 de novembre al 1 de desembre: Teatro Sao Joao – Festival Union des Théâtres 
d’Europe 

• 4 de desembre: Girona 

• 12 al 23 de gener de 2005: Teatre Lliure – Sala Fabià Puigserver, Barcelona 
• 29 i 30 de gener de 2005: Teatro Alhambra, Granada 
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