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Tot i que l’obra Argelino, servi-
dor de dos amos no arribarà a
Manresa fins al diumenge 25 de
gener, ahir ja es va presentar a
Barcelona amb els seus dos mà-
xims representants: l’actor Alber-
to San Juan, com a autor de l’a-
daptació del text, i Javier Gutiér-
rez, el protagonista de l’obra.
L’espectacle comença la setmana
vinent una gira per Catalunya
que el durà, a més de Manresa, a
cinc poblacions més. San Juan,
una de les ànimes de la compa-
nyia Animalario, ha adaptat el
clàssic personatge de Carlo Gol-
doni, Arlequino, als temps actuals
i sota el títol Argelino, servidor de
dos amos. 

Des que va començar l’aventura
de la companyia independent
Animalario, gairebé tots els seus
espectacles han fet parada a Bar-
celona, però cap no havia anat
més enllà de la capital catalana.
Així que, per a Alberto San Juan,
és una gran oportunitat portar
l’últim treball a d’altres municipis
catalans, segons va reconèixer en
roda de premsa, després de con-
firmar que, aquesta vegada, el
muntatge no té data d’exhibició a
la Ciutat Comtal per qüestions
econòmiques. 

Com a artífex de l’adaptació
d’aquest text, Alberto San Juan
ha explicat que l’obra incideix en
les mateixes diferències que l’ori-
ginal. És a dir, la lluita de classes,
el rebuig a la diferència o la bata-

lla de les dones per una convivèn-
cia igualitària, però adaptades al
context actual, en què Arlequino
es converteix en Argelino, en cla-
ra referència als immigrants, se-

gons ha apuntat Javier Guitérrez.
Dirigida per Andrés Lima, el text
transcorre a Venècia com en l’ori-
ginal, però podria passar en qual-
sevol ciutat europea més desen-
volupada, segons San Juan, amb
uns personatges que representen
el nivell econòmic més baix de la
societat. Argelino busca un amo a
qui servir, i Esmeraldina és una
criada que serveix Pantalone, la
seva filla i el pretendent d’aques-
ta, capaços, tots tres, de tractar
malament al servei per haver tin-
gut un mal dia, apunta Alberto
San Juan.

Tot i la dura temàtica, l’especta-
cle genera un «ambient festiu» a la
platea, segons l’autor del text, que
ràpidament es converteix en un
cop dur per a l’espectador, quan
el guió recorda la trista i misera-
ble situació d’Argelino, un home
que busca guanyar-se la vida fora
de la seva terra mantenint en tot
moment «l’alegria de viure, do-
nant una lliçó d’energia vital», se-
gons San Juan. Entre el vodevil i
la farsa, Javier Gutiérrez ha creat
un personatge molt dramàtic en
una obra que vol conscienciar i
«provocar reflexió».
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Els actors Javier Gutiérrez i Alberto San Juan (dreta)
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ESCENA

Manresa veurà
l’espectacle el
25 de gener

L’obra Argelino, servidor
de dos amos encetarà la seva
gira catalana a l’Hospitalet
de Llobregat el proper 24
de gener i l’endemà arriba-
rà al teatre Kursaal de Man-
resa en una única funció,
que tindrà lloc a 2/4 de 7 de
la tarda. La resta de ciutats
catalanes que veuran el
muntatge són: Sant Cugat
del Vallès (30 de gener), Ba-
dalona (31 de gener), Vila-
decans (1 de febrer) i Tarra-
gona (6 de febrer).

LA TORNA

«Argelino, servidor de
dos amos» és el nou
muntatge de la
companyia madrilenya
Animalario

El grup escènic
de Fals rebrà el
premi Arlequí de
teatre amateur

El grup de teatre de l’Associa-
ció Cultural Recreativa de Fals
ha estat reconegut amb el pre-
mi Arlequí al grup amateur fe-
derat, una distinció que atorga
anualment la Federació de
Grups Amateurs de Teatre,
que d’aquesta manera vol dis-
tingir les entitats, grups i perso-
nes que més han fet per difon-
dre, defensar i treballar pel
teatre amateur. L’acte de lliu-
rament dels guardons tindrà
lloc avui, a partir de 2/4 de 8 del
vespre, a la seu de la Societat
General d’Autors i Editors de
Barcelona. A més de l’entitat
de Fals, també han estat pre-
miats la fundació La Caixa,
amb l’Arlequí a la millor enti-
tat; Isidre Ros Soler i Pere Sans
Arasa, amb l’Arlequí a la per-
sona (ex aequo); Ricard Salvat,
amb l’Arlequí al professional; i
el programa de TV3 Objectiu
Pastorets, amb l’Arlequí men-
ció especial. 

GUARDONS
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La reconeguda actriu Montser-
rat Carulla ja va ser a Manresa en
la darrera edició de la Fira Medi-
terrània per presentar el seu últim
espectacle Itinerari de Paraules,
un recorregut literari pels noms
que sedueixen més aquesta ac-
triu. Avui torna a la capital bagen-
ca amb la mateixa obra, a la Sala
Petita del teatre Kursaal, a partir
de les nou de la nit.

–L’any 2007 la Fundació La Cai-
xa li va fer un encàrrec perquè
preparés un espectacle per al Cai-
xa Fòrum i d’aquí va néixer
aquest muntatge.

–D’aquell espectacle original no-
més he deixat un parell de noms
dels que em van proposar, com
Pío Baroja. Em va agradar la pro-
posta i la vaig anar adaptant, a poc
a poc, als meus propis gustos. Vaig
mirar textos nous i poetes que no

hi eren, vaig fer l’obra una mica a
la meva mida amb poetes com Ro-
doreda, Calders, Monzó, Margarit
i Isabel-Clara Simó. En definitiva,
es tracta d’una proposta molt va-
riada. Sobretot, també cal destacar
que hi vaig afegir textos de dones,
perquè no n’hi havia i crec que hi
han de ser.

–I més amb noms com Rodore-
da i justament ara que acabem de
celebrar el seu centenari. Què ha
buscat transmetre, però, amb tots
aquests textos?

–Simplement són pàgines de la
vida i del pensament dels autors.
Jo sempre dic que són textos no es-
pecialment intel·lectuals, sinó de
qualitat humana. No són transcen-
dentals, però sí que descriuen l’és-
ser humà amb totes les seves com-
plexitats, allò de bo i allò de dolent.
És una visió sincera del pensa-
ment dels autors.

–A Manresa, concretament,
aquesta serà la segona vegada
que representarà el muntatge,
després de presentar-lo a la darre-
ra Mediterrània. Què els diria a
aquells que encara no l’han vist?

–Aquesta serà la tercera vegada
en poc temps que vinc a Manresa
si comptem el cicle Sensuals, i és
fantàstic l’interès que mostra la

ciutat per la literatura. Aquest és
un espectacle dedicat a la gent a
qui agraden les paraules i la lectu-
ra. Que torni a Manresa per terce-
ra vegada en poc temps vol dir que
la gent s’ha sentit molt bé amb l’o-
bra.

–A més d’aquesta proposta, la
podrem veure aviat a la petita o a
la gran pantalla?

–Fa pocs dies he acabat la repre-
sentació del poema ‘Coral Rom-
put’, de Vicent Andrés Estellés, que
hem portat a diferents poblacions.
En perspectiva tinc una pel·lícula
de producció catalana, que grava-
rem entre Barcelona i Sevilla i, se-
gurament hi haurà algunes esce-
nes a Bilbao. De moment, aquests
són els projectes més segurs.

«‘Itinerari de paraules’
descriu l’ésser humà amb
totes les seves complexitats»
ORIOL LUJAN/Manresa
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L’actriu, en el muntatge que va portar a Manresa fa pocs mesos

ENTREVISTA � Montserrat Carulla. Actriu LES FRASES
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Alberto San Juan converteix l’Arlequino
de Carlo Goldoni en un immigrant algerià
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Una funció del grup de Fals


