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Donacamaleònica iautèntica

JUSTO BARRANCO

Barcelona

“Una és més autèntica com més
s’assembla al que ha somiat de si
mateixa”. Amb aquesta rotunda
declaració de principis acabava
l’Agrado, la transsexual que
abans havia estat camioner i ara
treballava com a puta, el monò-
leg que llançaria a la fama Anto-
nia San Juan a la pel·lícula Todo
sobre mi madre d’Almodóvar. El
monòleg era delirant i quantifica-
va en pessetes el que li havia cos-
tat a l’Agrado, en el quiròfan, la
seva autenticitat: l’esquinçat
d’ulls, el nas, la mandíbula...
i els pits, “dos, perquè no sóc
unmonstre, 70 cadascun, pe-
rò aquests ja els tinc supera-
mortizats”. La fama ja no dei-
xaria la San Juan (Las
Palmas, 1961). L’Agrado li
valdria fins i tot una nomina-
ció als Goya com amillor ac-
triu revelació. Però també la
perseguiria durant temps i
es confondria amb ella en
una ambigüitat comercial-
ment fantàstica. A la qual
acabarien posant la cirereta
les famoses fotos d’Interviú
que la retrataven comunho-
me quan era joveneta i havia
arribat a Madrid des de les
Canàries.
En qualsevol cas, i mal-

grat l’enuig d’Antonia da-
vant els que neguen la seva
feminitat intentant, segons
denuncia, convertir-la en un
ésser marginal a qui poden
mirar amb aire de superiori-
tat, això ja és el passat. De
fet, pertany a un altre
mil·lenni. I a un altre uni-
vers. En l’actual, i des de fa
temps, per al gran públic An-
tonia San Juan és la delirant
Estela Reynolds de la sèrie
La que se avecina. I el seu
crit de guerra és força
menys poètic que el que li va
donar Almodóvar, encara
que molt efectiu. I, a còpia
de pronunciar-lo capítol re-
re capítol, difícil d’oblidar:
“Fernando Esteso me chupó
un pezón”. Frase a la qual se
n’hi uneixen d’altres tan po-
pulars com “Ponme un
güisquito”, “¡Qué sola estoy,
qué sola!” –pronunciada bra-
mant–, “Ya has abierto el ca-
jón de la mierda” o, esclar,
“¡Qué ataque más gratuito!”,
i que constitueixen part es-
sencial d’aquesta actriu del
destape anada a menys que
encarna San Juan. Unperso-
natge histriònic, exagerat,
demencial, que fa impossi-
ble la vida a una filla quemai
no va cuidar i al seu marit, a
qui, amés, embolica cada ve-
gada que pot per aconseguir
el seu somni de ser una gran
actriu. Un somni que, jura i
perjura, li ha impedit fins
ara una mà negra.
Però malgrat que tothom

la identifiqui encara amb
ella, Estela Reynolds és tam-
bé des de fa uns mesos part
del passat d’Antonia San
Juan, tot i que les necessi-

tats de la TDT facin que cada dia
la veiem en pantalla en algun epi-
sodi repetit de La que se avecina.
San Juan s’havia cansat del perso-
natge i l’ha deixat. D’una banda, i
encara que sembli impossible, as-
segura que no hi té res a veure. A
la vida real, San Juan ni beu, ni

fuma, ni surt de nit. Es fica al llit
ben aviat per fer esport i la vehe-
mència de diva de la Reynolds la
fa riure. Això sí, un dels protago-
nistes de la sèrie, el friqui que
ven aspiradors i assegura que s’es-
tà molt bé single, Luis Miguel Se-
guí, és el seu marit des de fa cinc
anys i parella d’en fa 15.
A més, els guions de la sèrie,

encara que ho pugui semblar, no
contenen ni una paraula seva:
són d’Alberto i Laura Caballero,
nebots de José Luis Moreno, el
productor inicial d’aquesta ficció
abans queTelecinco decidís assu-

mir la producció pels problemes
econòmics de l’empresari i humo-
rista. Finalment l’actriu, que
aquest cap de setmana actua al
teatre Barts del Paral·lel barcelo-
ní amb el seu espectacle demonò-
legs Lo mejor de Antonia San
Juan, diu que després d’anys a la
sèrie no vol “repetir sempre el
mateix, convertir-me en una fun-
cionària per la seguretat que et
poden donar els diners”.
Al cap i a la fi, recorda, quan li

han mancat diners, se n’ha sortit
prou bé. Com quan va arribar a
Madrid als 21 anys. Primer va fer

teatre a la universitat, a Filologia
Hispànica. Clàssics d’ahir, com
Lope iCalderón, i d’avui, comCo-
pi i Ionesco. Però comque el pro-
pietari del pis on vivia volia co-
brar cada mes, Antonia i el seu
amic Félix Sabroso –amb qui va
créixer a Gran Canària i que des-
prés seria director al costat de la
seva parella, lamalaguanyadaDu-
nia Ayaso, de pel·lícules comPer-
dona bonita pero Lucas me quería
a mí– van muntar unes històries
perquè la San Juan pogués ac-
tuar pels bars de la capital.
Va ser el seu primer espectacle
demonòlegs, fa 30 anys. “Pe-
rò no es tracta dels anys que
fa que els faig, sinó dels que
em queden”, somriu, perquè
en aquest terreny se sent
molt còmoda. Uns monòlegs
que han anat evolucionant.
Al cap i a la fi, remarca, a la
seva vida “hi ha hagut un
abans i un després de la psi-
coanàlisi, és la millor inver-
sió que he fet”. Psicoanalit-
zar-se i llegir Lacan, Freud i
altres mestres, diu, li han
permès anar més a fons amb
els textos de les obres per-
què li han pres ingenuïtat.
“Quan ets jove et creus que
el que veus és el que veus”,
apunta, i afegeix: “Elmón no
el pots canviar, però la teva
relació amb ell sí; a la mare
no la pots canviar, però sí la
teva relació amb ella”.
No és estrany, doncs, que

digui que ambels seusmonò-
legs vol provocar, “que no és
ensenyar les mamelles”:
“L’autèntica provocació es
troba en la paraula”. Vol
mostrar la realitat “en un
món en què s’intenta fer veu-
re que tot està bé, que és el
més tendenciós que hi ha,
perquè significa que no s’ha
de fer res”. En primera lectu-
ra, diu, els seus textos poden
semblar fins i tot grollers, pe-
rò el que hi ha al darrere és
una crítica social corrosiva.
La por, l’ego, el narcisisme,
el jo, jo i jo, els maltracta-
ments, la religió, l’educació
que acaba perpetuant els
comportaments…
De tota manera, San Juan

no es queda aquí. Està gra-
vant ja per a Cuatro una no-
va sèrie, Gym Tony, ambien-
tada en un esbojarrat gim-
nàs, al costat d’Usun Yoon i
Ivan Massagué. I té al calaix
dos guions escrits–un es titu-
la Elena y Cristina i va sobre
dues germanes– per a noves
pel·lícules després de fer-ho
literalment tot –produir, es-
criure, dirigir i actuar– en
els llargs Tú eliges i Del lado
del verano. Això sí, confessa
sense embuts, i és un bon
exemple de com funciona,
que s’ha fet directora “per
ser actriu i oferir-me els pa-
pers que vull fer”. Perquè si
una és més autèntica com
més s’assembla al que ha so-
miat de simateixa, sens dub-
te Antonia San Juan ha deci-
dit no deixar escapar cap
somni a la seva vida.ROSER VILALLONGA

Provocar amb la paraula. L’actriu,
fotografiada dijous al teatre Barts del
Paral·lel, on interpreta una selecció
dels seus monòlegs sota el títol
‘Lo mejor de Antonia San Juan’

cantonia san juan

LLANÇADA A LA FAMA PER ALMODÓVAR, ELS ÚLTIMS ANYS HA ESTAT ABSORBIDA PER LA DELIRANT
ESTELA REYNOLDS, PERÒ ELLA CONTINUA DISPOSADA A COMPLIR CADASCUN DELS SEUS SOMNIS


