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Alberto San Juan ho té clar: 
sempre havia desitjat fer Pinter 
o Shakespeare, però quan li ha 
arribat l’hora ja no en té ganes. 
Per què? Doncs perquè està fart 
de les metàfores, de 
personatges antics adaptats als 
temps moderns. No t’agradaria 
fer Coriolà? , li preguntem . “És 
que estic cansat de les 
metàfores, vull obres que parlin 

de manera directa sobre 
què està passant ara”, 

respon. Per això va quedar 
fascinat quan el director 
Mariano Barroso li va donar a 
llegir Fràgil, de David Greig, i Hi 

Vis, de Clara Brennan. Dues 
obres breus que mosseguen 
escrites per dos autors del 
Theatre Uncut, un moviment  de 
dramaturgs britànics nascut el 
2011 que estrenen obres 
urgents sobre l’actualitat, amb 
la crisi i les retallades com a teló 
de fons. I ell que portava un 

temps sentint “la necessitat” 
d’implicar-se en alguna cosa 
actual, no va dubtar ni un segon 
a l’hora de posar-se al davant 
del projecte.

Aquestes obres parlen del 
Regne Unit, però podrien situar-
se sense cap problema a 
Badalona. A Fràgil, d’entrada, el 
públic haurà de fer d’actor, ja 
que l’obra, pensada per a dos, 
ha hagut de ser retallada. San 
Juan serà el malalt mental que 
va drogat i que es cola dins la 
casa de la terapeuta del centre 
social on el tractaven i que ha 

patit durs ajustament de 
personal. La cosa és entre ell i 
el públic. “És imprevisible, 
perquè no coneixes l’altre 
actor”, diu San Juan, que espera 
que els espectadors ‘visquin’ 
l’obra. “La gent, en general, té 
ganes de fotre-li ja una patada a 
les tanques que encerclen el 
Congrés dels Diputats”, diu.

L’exercici d’actualitat de 
l’actor no s’acaba aquí. Al Lliure, 
en sessió golfa, explicarà la 
seva vida per “parlar de la vida 
al meu país des de l’any 68 fins 
ara”. Això és l’Autoretrato de un 

joven capitalista español. 
Assegura que sovint cal 
perspectiva per parlar de les 
coses que passen, però “quan 
el que passa és tan greu, no es 
pot esperar més”. 

‘Recortes’ passa pel Lliure de 

Gràcia de dj. 6 a dg. 9 i 

‘Autoretrato de un joven 
capitalista español’  només el 

dv. 7 al Lliure de Gràcia.

Prou metàfores
Alberto San Juan està cansat de fer teatre 
del passat, li diu a Andreu Gomila

Cal perspectiva, 
però quan el que 
passa és tan 
greu, no es pot 
esperar més

Amb el suport de Codorníu

01. 
EL DRAC D’OR
Moisès Maicas dirigeix una de 

les millors obres que veurem 

aquest any, sens dubte. Roland 

Schimmelpfennig parla de la 

immigració amb brillantor de fons 

i forma, i sense manies.  

 Teatre Akadèmia. De dc. a dg.

02. 
VÀNIA
Les Antonietes porten el seu 

Txékhov del Lliure al petit teatret 

del carrer del Pi, per a tots aquells 

inconscients que us la vau perdre.  

 Círcol Maldà. De dc. a dg.

03. 
TRANSLATIONS
Hi ha més avantguarda en el 

muntatge de Ferran Utzet que en 

molt del teatre suposadament 

progre que ens venen.  

 Biblioteca de Catalunya. De 

dc. a dg.

04. 
UN AIRE DE FAMÍLIA
Va passar pel Romea sense 

moure passions, però val la pena 

recuperar aquesta gran comèdia 

dirigida per Pau Durà.  Teatre-

Auditori de Sant Cugat. Ds. 8

05. 
LLIBERT
A l’Almeria, Gemma Brió va deixar 

molta gent amb ganes de veure 

aquesta petita obra tan intensa 

com original que us deixarà 

sense alè.  Teatre Principal de 

Badalona. Dv. 7

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!


