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Escenes
‘MITAD Y MITAD’

Pepón Nieto i Paco Tous:
dos germans friquis a càrrec
de la mare malalta. Condal,
del 5 de febrer al 15 de març

‘ESTÚPIDS’

Ferran Rañé dissecciona
el comportament humà en
una conferència delirant.
La Seca, fins al 2 de març

MONÒLEGS COMBATIUS
‘RECORTES’
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. MONTSENY, 47.
Del 6 al 9 de febrer

‘AUTORRETRATO DE UN JOVEN CAPITALISTA...’
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. MONTSENY, 47.
7 de febrer

BELÉN GINART | @arbossa

L’actor Alberto San
Juan és tot el contra-
ri del personatge pú-
blic que rebutja signi-
ficar-se per por de les
conseqüències. Tam-

poc s’arronsa davant possibles
acusacions d’oportunisme. San
Juan no ha dubtat a l’hora d’al-
çar la veu contra lleis, mesures i
actituds polítiques que conside-
ra injustes. Ho ha fet a títol per-
sonal i també des de la compa-
nyia Animalario, un grup essen-
cial en la seva carrera escènica;
ho ha fet al carrer, al Congrés i
també a l’escenari. I ara ha arri-
bat a un punt de la seva vida en
què només vol treballar en pro-
jectes que estiguin relacionats
amb aquest compromís.

Aquests dies porta al Teatre
Lliure dos dels fruits més recents
d’aquestasimbiosi.Recortes iAu-
torretrato de un joven capitalista
españolsimbolitzenelseucrites-
cèniccontralacrisi,contralades-

trucció de l’estat del benestar i a
favor de l’acció individual per
aconseguir capgirar la situació.

“El meu impuls natural és im-
plicar-me a través de la meva fei-
na en la situació gairebé de guer-
ra que viuen els meus conciuta-
dans. Però a l’hora d’afegir-me a
un projecte necessito també que
sigui bo teatralment”, assegura
San Juan. Recortes, “una mera-
vella”, segons el descriu l’actor,
aplega dos monòlegs: Frágil, de
David Greig, i Reflectante, de
Clara Brennan. Al primer, San
Juan dóna vida a un ma-
lalt mental que s’assa-
benta del tanca-
ment del centre
on el tracten. Re-
flectante, inter-
pretat per Nuria
Gallardo, parla
del patiment
d’una mare pel fu-
tur de la seva filla
discapacitada.

L’EFECTE DE LES RETALLADES
Recortes s’emmarca en un pro-
jecte emprès fa uns anys per un
col·lectiu de dramaturgs brità-
nics. Cadascun d’ells s’ha com-
promès a escriure un monòleg
sobre els efectes en les persones
de les retallades socials impulsa-
des pel govern del seu país. Els
textos es van estrenant de mane-
ra progressiva al Festival
d’Edimburg. El director, cineas-
ta i guionista Mariano Barroso va
veure alguns dels muntatges i en
va comprar els drets. Barroso és
el director de l’espectacle, que el
dramaturg Juan Cavestany ha
adaptat a la realitat espanyola
“sense necessitat de gaires re-
tocs”, assegura San Juan.

“Entenc molt bé aquest ma-
lalt mental”, diu San Juan en re-
lació al seu personatge. “És algú
vulnerable i la societat en què
viu l’arracona, el situa a la vora
del precipici. A la seva manera,
ell demana ajuda. Però l’estat
l’ha exclòs”, resumeix. Tot i això,
San Juan explica que “el monò-
leg parla d’una situació de deses-
peració, gairebé tràgica, però té
molta vida, i a la vida hi ha sen-
tit de l’humor, de manera que a
l’espectacle també n’hi ha”.

L’altra proposta que San
Juan porta al Lliure, Autorretra-
to de un joven capitalista espa-
ñol, ja es va veure, tot i que de
manera fugaç, als teatres cata-
lans. Però l’èxit del muntatge fa
que continuï viu, un any després
d’estrenar-se a Madrid. L’obra,
escrita pel mateix actor, “se cen-
tra molt en la història recent
d’Espanya”. “Parteix del mo-
ment en què vaig néixer –expli-
ca San Juan– i parlo de la meva
evolució personal com a excusa
per parlar de l’evolució del meu

país”. El text és profús
en detalls “sobre el

franquisme, sobre
la Transició i so-
bre l’etapa pos-
terior al fran-
quisme, que no
m’atreviria a
anomenar de-

mocràcia”, se sig-
nifica un cop més

San Juan. “Explico
coses de la meva vida i

del meu país i intento fer-ho
amb alegria, perquè qualsevol
tipus de lluita seriosa s’ha de fer
des de l’alegria”.

Autorretrato... es va estrenar
en un espai que és, de fet, part es-
sencial del projecte vital i profes-
sional en què San Juan està im-
mers actualment: el Teatro Bar-
rio. El gestiona una cooperativa,
creada, entre d’altres, per l’actor.
L’intèrpret remarca que en cap
cas és una iniciativa sorgida de la
necessitat de buscar sortides
professionals en un moment de
crisi, sinó que és fruit de la con-
vicció. “La idea de fons és la
transformació social. La revolu-
ció consisteix a fer que els mit-
jans de producció estiguin en
mans dels ciutadans. I tot el que
jo pugui fer a partir d’ara tindrà
aquest objectiu”.■

Alberto San Juan visita el Lliure amb ‘Recortes’
i ‘Autorretrato de un joven capitalista español’
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