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L’actriu Antonia San Juan
DIEGO PÉREZ / EFE

AntoniaSan
Juanentra
encombat
L’actriu va de gira amb ‘Mi lucha’,
en la qual ésmés reivindicativa quemai

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Aquesta tarda s’acomiada de Bar-
celona després d’uns dies d’inten-
sos combats. Escènics. I verbals.
AntoniaSanJuanhaestatprotago-
nitzant des de la setmana passada
al teatre Barts del Paral·lel Mi lu-
cha,untítolderadicalsressonànci-
es històriques que és el seu quart
espectacle unipersonal i en el qual
l’actriu canària s’ha mostrat més
combativa quemai davant una so-
cietat en la qual la discriminació a
la dona i, en general, al diferent,
l’homofòbia i la xenofòbia seguei-
xena l’ordredeldia.
SanJuanintentasemprequepot

marcardistànciesambelpersonat-
ge quemés popularitat li ha donat
enelsúltimsanys,lahistriònicaEs-
tela Reynolds de La que se avecina
–“Éselpersonatgemésallunyatde
miqueheinterpretat,resaveure”–
peròencanviaMiluchahomenatja
–i tambéjubila–elpaperquevaca-
tapultar la seva carrera: l’Agrado
de l’almodovariana Todo sobre mi
madre, aquella transsexual que
proclamava que “com més t’as-
semblesalquehassomiatdetuma-

teixamés autèntica ets”. L’Agrado
obreMi luchaambunaduradecla-
raciód’intencions sobreper a quin
públicnoactua,desdediscrimina-
dors i assetjadors a dones que ac-
cepten el paper de dona d’apara-
dor, des dels que només llegeixen
els titulars de les notícies als que
presumeixendenohaverllegitmai
capllibre,“niperalsmascles,niper
a les femelles, ni per als superstici-
osos,niperalsqueetdemanenque
nocanviïsmai”.“Hihaalgúqueen-
caraesvulguiquedar?”, ironitza.
“Mi lucha és un espectacle ne-

cessarienelmomentqueestemvi-
vint,enelqualsentoqueencaraes-
tà totper ferenelsentitdeqüestio-
nar l’individu. No és un espectacle
blanc ni que busqui el riure fàcil.
No m’agrada donar-ho tot maste-
gat.Uns’hadeqüestionar tota l’es-
tona”,opinaSanJuan.Ihadeqües-
tionar una societat que necessita
molts canvis i en la qual, remarca,
els prejudicis es transmetende ge-
neració a generació en cada famí-
lia.“Ladonasempreensurtmalpa-
rada, d’aquesta societat. No té lli-
bertat sexual. Si una dona va amb
diversos homes continua sent una
puta.Siésal revés,ell ésunmascle.

A la feina sempre la dona cobra
menys. En les sèries de televisió,
també. Només se li dóna el lloc de
sermare iaquísíquese larespecta.
Sino,seladiscrimina.Unsenyorés
vell i gras iésatractiu,peròunado-
naals38selatractacomunavella.I
qui és més ferotge amb les dones
són les dones criades enuna socie-
tatmasclista”, ataca.
AMi lucha de fet hi ha 13 peces

amb 13 dones. Peces per les quals
passen des de la carta d’El Bulli
amb50platsa“lamare fàl·lica,que
no deixa elegir als seus fills, els fa
inútils, ella és laperfecta”.Esparla
de les prostitutes i del sarcasme
que és anomenar-les “dones de vi-
daalegre,unaburla”.Posa ideesde
Freud i Lacan, improvisa, hi ha

cançonsdeMassiel ideRositaFer-
rer, es riude l’amor exagerat per la
terra, del xovinisme. Amés, Espa-
nyanodónaperaaixò:“Somunpa-
ís on ens hem acostumat al fet que
ensmaltractin,queensrobin”.
I recorda a les dones, i a qual-

sevol, que“la joventutpassavolant
i el pensament no té data de ca-
ducitat.Undia t’aixeques, etmires
al mirall i dius: ‘I aquesta qui és?’
‘Aquestaets tu’, et responelmirall.
La revolució als setanta no era
ensenyar el cul, sinó que les dones
estudiéssim.La revolució real serà
quan l’ambició de la dona sigui ser
graniestudiar. Ianteposar la feina,
a la qual l’home no renuncia mai.
Els fills se’n van, el marit en troba
una de vint o es mor; amb la teva
feina segueixes a la vida”, con-
clou.!
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