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Cal passar a l’acció

Nohi hamanera: ja poden ve-
nir elsministresmés solvents
de l’Estat –persones que, com
és ben sabut, són conegudes
pel seu seny i saviesa infal·li-
ble– a dir-vos que això de la
crisi és aigua passada, que
vosaltres continueu sense
creure-us aquesta veritat in-
qüestionable. I una part (en-
cara que sigui petita) de la
culpa de la vostra increduli-
tat la tenen aquests artistes
sempre disposats a escalfar
unamicamés l’ambient i cre-
armalamaror. Artistes com
ara l’actor Alberto San Juan,
que no perdmai l’oportunitat
d’apuntar-se a qualsevol co-
sa que posi en dubte la bona
fe dels nostres governs. I que,
en un atac de sinceritat, s’ha
decidit a escriure unmonòleg
autobiogràfic,Autorretrato
de un joven capitalista espa-
ñol, en què ellmateix que-
da ben retratat. Elmonòleg
el presenta en sessió única
aquest dissabte, dia 8 (15€;
23h) almateix Lliure deGrà-
cia en què es representa l’es-
pectacle de què ara us par-
larem. I en aquest, San Juan
ens recorda que els diners
que –i per posar un exemple–
guanyi aquests dies actuant a
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Barcelona, acabaran ficats en
un banc que especula com si
res amb el preu dels aliments.
I que quan sopi amb els seus
amics tots pagaran amb tar-
ges de crèdit emeses per en-
titats bancàries que treuen a
la gent de casa seva, et col·lo-
quen com si res paquets d’ac-
cions ambfictícies virtuts ce-
lestials o s’encarreguen de la

part comercial del tràfic d’ar-
mes. Ara bé: estaríeu dispo-
sats a perdre tot el que teniu
per acabar amb aquest estat
de coses?Doncs San Juan
tampoc; què us pensàveu?

La ràbia dels innocents

Però deixemdebanda la iro-
nia, perquèhi ha coses que
no es podenprendre a broma.

Viu l’hivern a

Ticketmaster.es

Descobreix-ho al mòbil
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unade les prioritats de laRo-
sario. És lamare d’una jove
discapacitada queprotago-
nitza elmonòlegHi vis escrit
perClaraBrennan, una au-
tora britànica acostumada a
fer anar plegats l’humor i els
drets humans. LaRosario té
molt clar que, quan ella falti,
i atesa la cobertura que dóna
l’Estat, a la sevafilla l’esperen
molt poques alegries imol-
tamisèria institucional. Així
doncs, el que toca ara imen-
tre es pugui es fer-la riure,
commésmillor. Ara bé: el dia
que la noia ja no tingui ningú
amb ganes de transmetre-li
alegria, potser acabarà com
el Jose, el personatge amb
problemes de salut mental
de Fragile. Per cert, que en
aquest text escrit pel molt
conegut autor escocès Da-
vid Greig (L’arquitecte,Mid-
summer), a una persona del
públic li tocarà posar-se en
la pell de la Carmen, la tre-
balladora del servei de salut
mental del barri que el Jose
va a buscar fins a casa seva,
quan s’assabenta que, amb
això de les retallades, han
tancat el centre a què acudia
normalment. Si us toca inter-
pretar aquest paper, ja podeu
anar pensant quines parau-
les cal utilitzar per calmar
unamica els ànims. Esclar
que potser ja esteu tips de
respondre sempre amb cal-
ma a tanta agressió.

Tot i que, en realitat, posar
aramateix unamica de bro-
ma a l’existència de la seva
filla constitueix precisament

Alberto San Juan, Mariano Barroso i Nuria Gallardo en un assaig de ‘Recortes’.


