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“Jo vaig néixer el 68. Uns mesos 
més tard Franco pronunciava 
allò de l’‘atado y bien atado’, en 
Juancar assumia el futur poder 
prometent continuar amb la 
legitimitat política sorgida del 
juliol del 1936 i assegurava que 
el seu pols no tremolaria per fer 
tot el possible en defensa dels 
principis que acabava de jurar. 
Poc després s’instaurava 
aquesta democràcia que vivim 
avui dia”. Passat el temps, 
Alberto San Juan, actor i 
membre fundador d’Animalario, 
conqueria el poder mediàtic. 
Amb les seves paraules: tenia 
dones (“chavalas a montón”), 
contractes i  banquers 
aconsellant-li inversions. Fins 
que el paradís va esfumar-se, i va 
ser substituït per la precarietat i 
una sensació de profund cabreig 
permanent.  I després, la por. “I si 
aquesta situació d’ara té alguna 
cosa a veure amb la nostra 
història? I si en Juancar i en 
Felipe González tenen alguna 
cosa a veure amb el fet que ara a 
ell no li ploguin les feines? Què 
ha passat aquí?”. Alberto San 
Juan torna a disparar, 
mitjançant la comèdia,  per 
evidenciar les injustícies de la 
nostra societat. Autorretrato de 
un joven capitalista español és 

un espectacle que no fa més que 
formular preguntes, tot i que hi 
ha una tesi clara: “Ens han 
mentit. La societat que es va 
dissenyar durant la Transició és 
la que ens ha portat fins a la 
situació d’avui. El sistema és el 
mateix, i els protagonistes de la 
pel·lícula, també”, diu. A quin 
any es remunten les primeres 
aventures de la saga dels Botín? 

No tot va d’assenyalar 
culpables amb el dit. O potser sí. 
Però també a un mateix.  Per això 
l’autoretrat. “Aquest espectacle 
sorgeix de la necessitat 
d’entendre alguns trets de la 
meva pròpia vida per tal de 
parlar sobre el meu país”, ens 
explica. No té cap problema a 
assumir el seu vessant capitalista 
d’una manera directa: “Sóc 
capitalista. Tinc un compte en un 
banc que especula amb aliments. 
(...) Quan treballo cobro el sou 
més alt que puc aconseguir, sense 
preocupar-me de quines són les 

condicions laborals dels meus 
companys. (...) Vull preservar la 
meva fama, la meva cotització 
comercial, les meves propietats. 
Visc en una societat injusta fins a 
la crueltat. M’agradaria que 
canviés, però no estic disposat a 
perdre en l’intent tot allò que he 
aconseguit acumular”. A partir 
d’aquí, tot és un trencaclosques 
que ja queda per a l’espectador. 
Per emmirallar-s’hi, o no. Per 
lligar caps (o per plantejar-se si 
hauríem de començar a tallar-ne 
uns quants).  Siguin quines 
siguin les passions que 
despertarà San Juan, 
Autorretrato de un joven 
capitalista español declara la 
guerra a la indiferència. En 
especial, a la que evita les 
situacions incòmodes i plantejar-
se interrogants. 
 
AUTORRETRATO DE UN JOVEN 
CAPITALISTA ESPAÑOL
BARTS. Fins al 21 d’abril.

L’estat 
de la 
qüestió
Alberto San Juan es 
formula preguntes 
intrigants mentre es 
prepara per 
assenyalar. 
Per Maria Junyent

Si no es tapa la boca, n’hi haurà uns quants que patiran.
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Alexandra 5 salas
Rambla de Catalunya, 90. 93 215 05 
03. www.cinesalexandra.blogspot.com.

Comedy SA. Los Reyes de la 
Comedia: Juanjo Albiñana Dg., 
20.30 h. 18-22 €. Fins al 28 d’abril.

Al cicle de ‘Comedy SA. Los Reyes de 
la Comedia’, cada setmana visita 
l’Alexandra un gran còmic i avui és el 
torn de Juanjo Albiñana.

Comedy SA. Los Reyes de la 
Comedia: Marcos Arizmendi Ds., 
22.30 h. 12-22 €. Només 20 d’abril.

Dins del cicle Comedy S.A., avui és el 
torn de Marcos Arizmendi.

El purgatori Dv., 23 h. 10-14 €. 
Fins al 26 d’abril.

Un cabaret amb dues pilotes, un 
macro espectacle on més de 80 
personatges ens presenten la producció 
més gamberra del teatre actual. 

Peyu: Planeta i-Neptú Dv. i ds., 
22.30 h. 14-18 €. Fins al 27 d’abril.

Què faríeu si en uns anàlisis rutinaris 
trobessin que sou extraterrestres? Això 
és el que li ha passat a Peyu, que explica 
anècdotes i situacions quotidianes de 
quan era humà.

Sessió golfa Dv. i ds., 23.59.  
8-18 €. Fins al 27 d’abril.

A les 23.59 h, un seguici de 
monologuistes desfilen per 
l’Alexandra. No només hi haurà 
humor: fins i tot la música i la màgia 
seran golfes.

 Verás que todo es mentira 
Dj., 21 h. Dv. i ds., 20.30 h. 12-18 €. 
Fins al 28 d’abril.

Godoy no ha inventat el pa amb 
tomàquet, però la seva fina ironia, culta 
però gens pedant, i el seu enginy 
buscant frases lapidàries el fan un dels 
clàssics de l’humor imprescindibles a la 
cartellera.

Apolo Teatre
Paral·lel, 59. 93 441 90 07. www.
teatreapolo.com.

Dos caras duras en crisis Dj.,  
21 h. Dv. 21.30 h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 
18 h. 26-29 €. Fins al 12 de maig.

Bertín Osborne i Paco Arévalo 
tornen amb una nova aventura on 
intenten explicar perquè segueixen 
plegats. Són bessons, diuen, però no 
s’assemblen en res. 

BARTS (Barcelona Arts 
On Stage)
Av. Paral·lel, 62. 93 324 84 94. info@
barts.es. www.barts.es/.

(!) NOU Autorretrato de un 
joven capitalista español Dv. i dg., 
21 h. Ds., 18 i 21 h. 19-22 €. Del 19 al 
21 d’abril.

Vegeu obertura a la pàg. 62.

Cafè Teatre Llantiol
Riereta, 7. 93 329 90 09. www.llantiol.
com.

Al límite Dv., 23.30 h. 12 €. Fins al 
20 d’abril.

El doctor Acevedo i el professor 
Navarro tornen al Llantiol carregats de 
trucs de màgia i art mental.

Entre sillas Dj., 23 h. 10 €. Fins al 
25 d’abril.

Un espectacle de clown fresc, 
divertit, atrevit, vital i sense referències.

Gagsontrix Dv. 21 h. 10 €. Fins al 
26 d’abril.

Humor absurd, surrealista i cínic. Un 


