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Han passat setze anys des que 
la Agrado, una dels transsexuals 
amb més encant de la història 
del cinema espanyol, va deixar 
el públic bocabadat amb un 
monòleg ras i curt sobre la 
naturalesa de l’autenticitat. La 
interpretava Antonia San Juan i 
la pel·lícula era Todo sobre mi 
madre, una de les obres 
mestres d’Almodóvar. També hi 
apareixia Toni Cantó en el paper 
de Lola, però aquesta història 
no ve al cas. Lo malo de ser 
perfecto, l’espectacle que 
Antonia San Juan presenta al 
BARTS –el segon que ha escrit i 
dirigit– no té gaire a veure amb 

aquella oda a les dones i al 
teatre, però sí que comparteix 
un mateix tema universal amb la 
pel·lícula: les relacions 
personals i els embolics que 
comporten. 

Acompanyada dels actors Luís 
Miguel Seguí (company de San 
Juan a La que se avecina) i Félix 
Navarro, actor i cantant d’òpera, 
dibuixen quatre situacions –una 
cita a cegues, una conversa 
entre dos ionquis, una escena 
costumista entre dos germans 
que es detesten i el diàleg entre 
una parella, a un parc. Amb 
aquestes quatre situacions, 
l’actriu retrata una societat, la 
nostra, que “viu un gran retrocés, 
que s’alimenta d’un pensament 
encarcarat, que admet lladres... 
una societat perversa que va en 
contra de l’individu i en especial 

Som molt complicats
Antonia San Juan presenta una comèdia àcida sobre les 
relacions personals i les trampes del llenguatge. Per M. Junyent

de l’individu que pensa”, 
dispara. 

La comèdia –gens amable, 
àcida, gairebé sulfúrica– li 
serveix per lubricar totes 
aquestes tragèdies que 
denuncia. Al cap i a la fi, fa més 
de 30 anys que es dedica a 
aquest ofici i sap què ha de fer 
perquè el públic surti de la seva 
letargia. Els qui l’hagin 

coneguda en la seva faceta 
d’histriònica actriu retirada en 
aquella banalitat que es deia La 
que se avecina, han de saber 
que aquest espectacle provoca 
més mals d’estomac que 
digestions plàcides.

Lo malo de ser perfecto serà 
al BARTS del 15 al 30 de 
setembre.

Vivim en 
una societat 
perversa amb 
l’individu que 
pensa

RETROSPECTIVA

LA AGRADO
“‘Una es más auténtica cuanto 

más se parece a lo que ha 
soñado de si misma’”. La Agrado, 
encantadora transsexual, va donar 
una gran lliçó sobre l’autenticitat a 

‘Todo sobre mi madre’, el 1999.

LA CHINA 
El 2005 va coescriure, dirigir i 
protagonitzar un curt sobre dos 
toxicòmans que fan un balanç 

sobre la seva vida pels carrers de 
Madrid. A l’espectacle recupera 

aquella situació.

LA QUE SE AVECINA 
Va posar-se a la pell de la histriònica 

Estela Reynolds, diva oblidada 
del cinema espanyol que es va fer 
famosa amb una escena en què 

Fernando Esteso li llepava  
un mugró.  


