
Quan l’actor madrileny Alberto
San Juan va adaptar el clàssic de
Carlo Goldoni, Arlecchino, servi-
dor de dos amos, va concebre un
text que volia mantenir l’esperit
de l’original, amb el mateix ob-
jectiu d’enfocar el centre de la
trama en la lluita de classes, el re-
buig a la diferència o la batalla de
les dones per una convivència
igualitària. Per aquest motiu, va
pensar en un Argelino, en un ti-
pus d’immigrant magrebí que
podríem trobar en qualsevol ciu-
tat del nostre país i, sovint, rebent
els mateixos prejudicis que reflec-
tia l’obra original. A Argelino,
servidor de dos amos, que es po-
drà veure diumenge al teatre Kur-
saal, aquesta problemàtica és ben
present.

Alberto San Juan presenta sem-
pre aquesta obra com un reflex
de la nostra societat. L’actor afir-
ma en la web de la companyia
que la nostra societat practica
«amb total impunitat el terro-
risme que suposa deixar morir
persones que fugen de la misè-
ria. A alguns els posem al notre
servei i els explotem per tenir
més temps per ser explotats
nosaltres». Un missatge molt crí-
tic que, tot i això, sap combinar
bé a l’escenari un ambient festiu.
En el fons, es tracta del substrat
de tota la commedia dell’arte, un
teatre popular que va reflectir
amb humor sarcàstic les relacions
entre la burgesia i la servitud als
estats italians a partir del segle
XVI. Ara aquest missatge torna
amb un nou context, però amb el

mateix rerefons de llavors.
Argelino, servidor de dos amos

es va estrenar el mes de desem-
bre del 2007 a partir de l’obra de
Carlo Goldoni i en una particular
adaptació de la companyia ma-
drilenya Animalario. Amb direc-
ció d’Andrés Lima i versió d’Al-
berto San Juan i el mateix Lima,
l’obra és una comèdia que té en
el repartiment els actors Elisabet
Gelabert (Clarissa), Javier Guitér-
rez (Argelino), Alberto Jiménez
(Pantalone) i Rosa Manteiga
(Beatriz). 

La trama de l’obra se situa a Ve-

nècia, tot i que, segons els autors,
podria passar en qualsevol altra
ciutat del món. Centrada en uns
personatges que representen el
substrat econòmic més baix de la
societat, l’obra reflecteix la histò-
ria d’Argelino, un personatge que
busca un amo a qui pugui servir.
En aquesta història surt la bella
Esmeraldina, que és una criada
que serveix a la casa del ric Pan-
talone, on també hi ha la filla d’a-
quest últim personatge i el seu
pretendent. Tots plegats són ca-
paços de tractar malament el ser-
vei, simplement, pel fet de tenir

un mal dia.
Sense cap mena de dubte, l’ob-

jectiu principal de la companyia
és transmetre un missatge que si-
gui colpidor i que no deixi gens ni
mica indiferent. D’aquesta mane-
ra, els espectadors no tenen cap
altra més opció que reflexionar
sobre una qüestió de molta ac-
tualitat.
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La pervivència del rebuig
Argelino,
servidor de...

LA GIRA
El teatre Kursaal i cinc tea-
tres més han engegat una
iniciativa conjunta per tal de
programar, un parell de
cops l’any, espectacles de
gran format que no formen
part del circuit teatral barce-
loní, que és d’on es nodreix
el gros de la porgramació
que després arriba a les sa-
les de tot el país. Entre
aquestes propostes anuals
enguany hi ha l’obra Argeli-
no, servidor de dos amos.
Per això, les ciutats de Tar-
ragona, Sant Cugat, Vilade-
cans, l’Hospitalet, Badalona
i Manresa han muntat una
petita gira per portar durant
aquest mes de gener als
seus teatres la proposta
d’Animalario, que encara
no s’ha vist a Barcelona i és
probable que no s’arribi a
veure a la Ciutat Comtal. La
companyia madrilenya farà
gira per Catalunya, on visi-
tarà primer el teatre Joven-
tut de l’Hospitalet,  dissab-
te, abans d’arribar diumen-
ge a Manresa. Després d’a-
questes parades, passarà
pel teatre auditori de Sant
Cugat del Vallès (30 de ge-
ner), el teatre Zorrilla de Ba-
dalona (31 de gener), l’Àtri-
um de Viladecans (1 de fe-
brer) i clourà, finalment, la
gira al teatre Metropol de
Tarragona, el divendres 6
de febrer. Aquesta gira té el
suport econòmic especial
de l’Oficina de Difusió Ar-
tística de la Diputació.

Una escena d’aquest espectacle de la companyia madrilenya Animalario

ARXIU PARTICULAR

EL TIQUET: Animalario actua-
rà diumenge, a 2/4 de 7 del
vespre, al teatre Kursaal de
Manresa. Preu: 24 euros.

L’AUTOR

Fill de pare dibuixant (el conegut
Máximo), Alberto San Juan va
treballar primer com a periodis-
ta al ja desaparegut Diario 16,
abans d’endinsar-se en el món
escènic. Als 24 anys va estudiar
teatre a l’escola de Cristina Rota,
on va coincidir amb Ernesto Al-
terio i Guillermo Toledo. Va ser a
partir d’aquesta trobada i amis-
tat que va sorgir el projecte d’A-
nimalario, una proposta que va
ser concebuda com una compa-
nyia independent i autònoma.
De fet, aquest caràcter ha per-
mès a San Juan sentir-se més cò-
mode dins un projecte que ha
dut a escena propostes com el
muntatge Argelino, servidor de
dos amos.

Tot i que aquest artista considera
el cinema un mitjà menys autò-
nom, menys humà i ple de pres-
sió econòmica, no ha defugit la
participació en diferents pel·lícu-
les. Es va estrenar amb Airbag
l’any 1996 i va destacar, entre
altres, a Entre las piernas
(1998), El otro lado de la cama
(2001), Días de fútbol (2002) i
Bajo las estrellas (2007), que li
va donar un premi Goya per la
seva interpretació.
Si el seu pare, com a dibuixant,
va abandonar el diari El País per
treballar a l’ABC, Alberto San Ju-
an, en canvi, és un clar exponent
d’aquell tipus d’actor compro-
mès socialment i políticament
actiu. De fet, va ser un dels artis-

tes destacats que en aquella ga-
la dels Goya de l’any 2001 va
protestar pel fet que el govern
estatal, que llavors era encapça-
lat per José María Aznar, donés
suport  als Estats Units de l’ad-
ministració Bush i participés en
la guerra de l’Iraq. Aquesta no
va ser l’única crítica que l’actor
va fer a la família Aznar. De fet,
des de la companyia Animalario
també van escenificar el mun-
tatge La boda de Alejandro y
Ana, una clara paròdia del casa-
ment de la filla de José María
Aznar, Ana, y Alejandro Agag. El
casament era una anècdota que
va permetre a San Juan, al ma-
teix temps, parlar del pensa-
ment polític de la dreta. Els actors Javier Gutiérrez i Alberto San Juan (dreta) 
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