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culturacultura i oci

Alberto San Juan canta a la classe treballadora

riben del sud d’Espanya per treba-
llar a la Barcelona de principis del 
segle XX i que se sumaran “inevi-
tablement” a la lluita obrera. “La 
mateixa experiència de l’explotació 
els fa prendre consciència que en la 
societat hi ha una tensió entre inte-
ressos antagònics”, explica l’autor. 
Al llarg de l’obra, els dos protago-
nistes es reencarnaran en tres ge-
neracions diferents per travessar la 
Segona República, la fi de la dicta-

L’obra es tanca quan el concep-
te d’obrer manual amb granota 
blava i horari de fàbrica també 
s’extingeix, però San Juan afirma 
que la lluita de classes continua 
malgrat que el concepte no estigui 
de moda ni entre la classe treba-
lladora. “Hi ha hagut un treball 
molt laboriós, des que comença el 
segle del neoliberalisme fins als 
80, per part dels governs conser-
vadors i socialdemòcrates, per 
construir un gran decorat en què 
tots érem propietaris potencials, 
hi havia igualtat en l’accés a la pro-
pietat privada. S’ha revelat una 
gran mentida amb la crisi del 
2008, però els mecanismes d’ocul-
tació continuen funcionant i ens 
continuem aferrant al model cul-
tural fictici de l’anomenada classe 
mitjana: pensem que nosaltres 
som en una zona de relatiu con-
fort i que què hi farem, si hi ha po-
bres per sota”.  

Alberto San Juan es posiciona 
davant d’aquesta “batalla cultural 
permanent” i ho fa amb les eines del 
teatre polític. “És una batalla per 
aconseguir veure-hi amb claredat”, 
diu. Paradoxalment, l’escenari, el 
lloc de la ficció, pot ser el que millor 
reveli la realitat.e

Una escena de 
Mundo obrero 
(una historia 
de la clase 
trabajadora en 
España). SERGIO 

PARRA / TEATRE LLIURE

Arriba al Lliure ‘Mundo obrero’, una comèdia musical amb cançons de Santiago Auserón

ARTS ESCÈNIQUES

Una cosa no se li pot retreure a Al-
berto San Juan: compromís polític, 
tossuderia i honestedat ideològica. 
Des del 2012, després de l’etapa 
amb la companyia Animalario, va 
començar a escriure i dirigir espec-
tacles per indagar en la història po-
lítica contemporània. Va començar 
amb Autorretrato de un joven capi-
talista español, va continuar amb 
Ruz-Bárcenas (obra de Jordi Casa-
novas), després vindrien el retrat 
inclement d’El rey, Masacre i final-
ment Mundo obrero, que presenta 
al Teatre Lliure de Gràcia fins al 30 
de juny. “Tot es basa en la necessi-
tat, a poc a poc, d’anar desconeixent 
menys què som i què podem ser. No 
pretenc ensenyar res, sinó compar-
tir reflexions que mai dono per de-
finitives”, afirma Alberto San Juan, 
director d’aquesta producció del 
Teatro Español que es va estrenar 
a Madrid l’octubre passat. 

Mundo obrero (una historia de la 
clase trabajadora en España) se-
gueix la història d’amor del Luis 
(l’actor Luis Bermejo) i la Pilar ( Pi-
lar Gómez), dos immigrants que ar-
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Això no ho havia viscut!

ria i, fent estranyes preguntes sobre 
els hostes que han d’arribar o els que 
ja hi són, explora el misteri del temps. 
La seva inquietant presència, el seu in-
terrogatori inquisitorial i les seves te-
ories pertorben els hostes i l’hostale-
ra sense que sàpiguen gaire bé per què. 

L’enigma embolcalla aquest teatre 
d’idees d’ambició filosòfica que apro-
fundeix en una temàtica propera a 
Sergi Belbel, si ens atenim a obres 
com El temps de Plank i A la Toscana. 
Sobre una arquitectura dramàtica de 
caràcter molt clàssic i d’indubtable 
eficàcia, el millor Belbel aixeca una 
funció tan precisa en el ritme, els mo-
viments i les intencions com en la 
magnífica, per creïble i sentida, fei-
na de Lluís Soler, Míriam Alamany, 
Sílvia Bel, Jordi Banacolocha, Roc Es-
quius i l’esmentat Martínez en un 
idoni espai escènic de Max Glaenzel. 
Esplèndid.e 

‘Això ja ho he viscut’ BIBLIOTECA DE CATA-
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E
l misteri de què es el 
temps ha ocupat els filò-
sofs des de fa mil·lennis, 
perquè s’hi amaga no tan 
sols el de la vida de l’ésser 

humà sinó el de l’univers. El tema, 
adobat per la teoria de la relativitat, el 
Big Bang, la física quàntica i la teoria 
del caos, ha donat arguments a no-
vel·les i pel·lícules i constitueix el ne-
xe d’unió de l’anomenada trilogia del 
temps del dramaturg britànic J.B. 
Priestley (1894-1984). Tot i que, a di-
ferència de les altres dues (Cantona-
da perillosa i El temps i els Conway), 
a Això ja ho he viscut no hi ha salts 
temporals, és en aquesta que s’estre-
na ara entre nosaltres on es planteja 
de manera més clara la teoria de la re-
currència del filòsof rus Uspenski, 
que advoca per la repetició eterna de 
la vida en petits canvis. I d’aquí el déjà 
vu que tothom ha sentit algun cop, ai-
xí com alguns dels personatges. 

Un professor alemany es planta en 
un idíl·lic hotel rural de la vella Angla-
terra amb la idea de comprovar la se-
va teoria i fins i tot veure si pot canvi-
ar el passat. El doctor Görtler, a qui do-
na vida un superb Carles Martínez, és 
el motor d’aquesta enigmàtica histò-
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dura, la mobilització social, la vic-
tòria socialista i la fi del moviment 
obrer clàssic amb la crisi. També hi 
apareixeran personatges històrics, 
de Francesc Ferrer i Guàrdia a Ma-
nuel Fraga, però sobretot Alberto 
San Juan i Lola Botello hi interpre-
ten gent anònima. Aquest recorre-
gut té una forma dramatúrgica de 
comèdia musical, “festiva i alegre”, 
precisa, amb vuit cançons originals 
de Santiago Auserón.  
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