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Alberto San Juan i Guillermo Toledo en una escena d’El montaplatos
ANDRÉS DE DANIEL

JUSTO BARRANCO

Barcelona

S
erà l’última obra de la
companyia Animalario
per un temps llarg. Pre-
visiblement, diu l’actor
Alberto San Juan, per

unparell d’anys. “Cadascun deno-
saltres s’ha posat a fer altres fei-
nes i el grup s’ha disgregat unami-
ca”, diu. I a més a més, assenyala,
com els passa amolts altres grups,
“la política que segueix aquest Go-
vern ens ha trencat econòmica-
ment”. Per això, explica, si des-
prés d’El montaplatos –que avui
arriba al Lliure de Montjuïc fins
diumenge– se’ls veu treballant
junts en alguna obra, serà en ini-
ciatives individuals de membres
de la companyia, com la que ara
prepara Andrés Lima, “però ja no
serà un projecte d’Animalario,
que sempre hemgestat entre l’An-
drés, el Willy (Toledo) i jo”.
Això sí, per al seu comiat tem-

poral continuen fidels a la línia
d’aquests 15 anys, que els ha por-
tat a protagonitzar muntatges so-
nats com Alejandro y Ana: todo lo
que España no pudo ver del ban-
quete de boda de la hija del pre-
sidente. I han escollit El monta-
platos, que encara que sigui una
obra escrita per Harold Pinter el
1957 encaixa bé, diu San Juan,
amb la filosofia de la companyia:
“Unaobramolt política i ambmol-

ta conya”, molt apropiada per a la
situació econòmica i social actual.
Els seus únics protagonistes són
Ben i Gus, encarnats per San Juan
i Guillermo Toledo, i dirigits per
Lima: dos assassins a sou tancats
en un soterrani en espera de les
ordres de l’organització per a la
qual treballen. I mentre esperen,

reben encàrrecs absurds mitjan-
çant un muntaplats.
“Ens venia de gust treballar en-

tre pocs després de muntatges
molt grans com Tito Andrónico i
Urtain”, diu San Juan. I recorda
que aquesta obra “parla directa-
ment de la relació del poder amb
els qui el pateixen. Parla d’aques-

ta xifra que s’utilitza tant ara i que
indica que als països desenvolu-
pats la major part de la renda es
concentra en l’1% de la població.
Aquest 1% és el poder, amb la
complicitat dels representants
polítics. A més, la peça planteja
com aquesta mateixa divisòria de
poder i submissió la interioritza

el ciutadà i, així que pot, obra de
la mateixa manera amb el més
feble”.
I és que, destaca, aElmontapla-

tos el superior, el poderós, sem-
pre invisible, es riu dels assassins
a sou i els obliga a fer tot allò que
li passa pel cap, però “ells, que
són iguals, en comptes d’unir-se
contra ell acaben enfrontats.
Quan un d’ells comença a pensar,
a plantejar-se si les condicions la-
borals són bones, i fa preguntes in-
còmodes, l’altre intentarà evitar
que succeeixi”. És la relació entre
amo i esclau, diu San Juan, carac-
terística de la història humana i
que, lamenta, ara s’evidencia a
llocs on es creia desterrada. “Vi-
vim un moment històric, un nou
assalt de les elits, d’aquest 1% de
banquers, grans empreses i polí-
tics a sou, al 99% restant. Un pas
més en la seva dinàmica de saque-
jar el planeta i els seus habitants.
Per sort, davant d’això sembla des-
puntar una consciència mundial
humana, que veumés enllà de na-
ció o religió, de defensar allò que
és meu: veu que allò que és meu
va unit als altres, és una qüestió
d’humanitat”. En aquest sentit,
conclou l’actor, “el corrent in-
dependentista al Govern català
em sembla una cortina de fum. El
Govern de Mas i el de Rajoy són
criminals al servei del capitalis-
me, de les retallades, de destruir
tot allò que és públic”.c

Animalario,Pinter i ladictadurade l’1%
La companyia descansarà dos anys després d’‘El montaplatos’, que avui arriba al Lliure


