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JULIO CARBÓ

–Ja no apel·la a les grans causes. 
¿S’ha replegat en l’àmbit local?
–No. Quan parlo del meu barri hau-
ria de dir els meus barris. Sóc aquí, 
però tinc el meu barri a París, una 
forta connexió amb Buenos Aires, el 
Brasil és casa meva... Vaig tenir sort 
de viatjar i fer el meu raconet en di-
versos llocs. Per això parlo de proble-
màtiques diferents. Però en cap mo-
ment em vaig sentir capaç d’abastar 
el problema generalitzat del món.

–Sí que va plantar cara a la globalit-
zació amb concerts multitudinaris.
–I tant. I sort que seguim. Sempre hi 
ha hagut raons per ajuntar-se i fer 
actes on generar paraula, informa-
ció o diners. I ara encara són més ne-
cessaris que mai.

–En aquesta època d’incertesa, n’hi 
ha que ja entreveuen estratègies per 
esquerdar el sistema definitivament. 
¿Vostè és tan optimista?
–Ningú sap què passarà. ¡Jo no ho sé!  
Hi haurà tempesta i les coses canvi-
aran. No sé si a millor o a pitjor. No-
més sé que quan arribi s’han de cons-

«Estic fent el meu 
millor cedé. El meu 
millor cedé avui dia 
és la meva vida al 
barri, la convivència 
amb els veïns»

truir veïnats solidaris. En aquest bar-
ri hi ha gent que pensa coses molt 
diferents políticament, però primer 
som veïns. S’han de construir for-
mes d’autogestionar-se. És l’única 
solució plausible davant la incògni-
ta del que passarà.

–Les enquestes confirmen que la 
població confia cada vegada més en 
els moviments socials i cada vegada 
menys en els partits polítics.
–Jo vaig veure un canvi extraordina-
ri quan fa dos anys es va muntar allò 
dels indignats a la plaça Catalunya. 
Hem viscut altres processos així, pe-
rò sentint-nos sempre els rastaflau-
tes, els idealistes. Aquest cop fins i tot 
les àvies em renyaven quan era aquí 
(al barri) i no allà (a la plaça). Senyo-
res que abans ho veien com una cosa 
de fumadors de marihuana anaven a 
la plaça amb la seva família.

–És la prova que allò no va ser un 
brot passatger, sinó una cosa que 
està calant en la societat. 
–Està arrelant a la seva velocitat. 
Cada vegada hi ha més gent cons-
cienciada. És una carrera con-
tra la bogeria del sistema. Tots 
aquests projectes associatius i 
de veïnatge estan superendarre-
rits davant aquest buldòzer, pe-
rò l’esperança és que milers de 
petits racons del món s’organit-
zin, s’ajuntin, i que en surti algu-
na cosa.

–¿Què opina dels escraches?
–És una cosa que es va fer moltís-
sim a l’Argentina. I va donar re-
sultat. Els milikos que van tortu-
rar i van fer desaparèixer gent no 
poden dormir tranquils. No veig 
en quin sentit pot ser violent que 
una persona impune sàpiga que 
ha de respondre per certes co-
ses. Que els veïns sàpiguen. Res 
en contra. El límit seria que els es-
craches facin errors judicials: que 
un dia es facin davant la casa de 
gent que no s’ho mereix. 

–La Ventura, el seu grup, és un 
quartet. ¿És complicat moure’s 
avui amb una banda nombrosa? 
–Jo munto les gires de tres me-
sos en tres mesos i és molt difí-
cil saber si nou tios estaran dis-
ponibles. Sent quatre és més fà-
cil i també més barat: pots tocar 
per menys diners per a certes cau-
ses o en certs llocs. I, en el terreny 
musical, vaig sentir la necessitat 
de tallar amb les bandes de set o 
vuit per ficar-me en el perill als 
bars. Fa dos anys vam fer una gi-
ra per tot el món només tres: dos 
guitarres i un bateria. Va ser un 
exercici de portar el que toquem 
als bars a grans escenaris.

–En canvi, uns anys enrere, vo-
lia tenir dos trompetistes que do-
nessin gran força al seu directe.
–Són etapes. Ara quan componc 
una cançó penso: si canto això en 
un bar i entra un xaval que no co-
neix la meva música però és bon 
músic, ¿em podrà seguir o li faré 
la traveta amb un arranjament? 
Si la meva cançó ha de ser folklo-
re, qualsevol músic ha de poder 
ajuntar-se i tocar-la. Jo vull que 
un vellet cubà la senti en un bar i 
no se senti estrany: que entengui 
la cançó i s’hi llanci sense por. En-
cara que, ¡quin cubà té por!

–El més probable és que li agafi la 
guitarra i doni una lliçó.
–¡L’exemple no va ser el millor! 
A Cuba ens van clavar cada pa-
llissa... I en molts llocs. També és 
l’avantatge del barri: sempre n’hi 
ha un que t’agafa la guitarra i...

(Just llavors arriba al bar l’Álex, 
un xaval d’uns 10 anys amb la se-
va guitarra. Manu li dóna classes. 
«És molt bo. ¡El Rumbero de Boga-
tell! Surt a Youtube», anuncia el 
francès. L’Álex fa cara d’alumne 
mandrós, però el profe mana. I co-
mencen la classe allà mateix). H

«Al barri, uns porten 
senglar; altres, 
verdura. Cadascú 
aporta la seva 
saviesa. Jo sé tocar 
i animar una festa»

El compromís 
d’un actor
3Alberto San Juan es qüestiona 
el model de la transició espanyola

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l títol d’Autoretrato de un jo-
ven capitalista español i la ca-
ra d’Alberto San Juan són 
un oxímoron, una cosa a 

priori contradictòria. Pocs actors es-
panyols s’han significat tant amb 
una conducta crítica envers el siste-
ma dominant. San Juan no ha canvi-
at de bàndol, no; ha escollit aquest tí-
tol tan altisonant per a un monòleg 
«còmic», puntualitza, en què parla 
de si mateix i, en paral·lel, d’Espanya 
en una retrospectiva de 44 anys, «des 
del 1968, l’any en què vaig néixer». 
Des de demà fins diumenge farà 
aquest repàs crític al Barts, al Paral-
lel, 15 dies després d’haver-lo estre-
nat a Madrid.
 San Juan es va posar mans a l’obra 
per dos motius: «la pura necessitat 
econòmica» de treballar i «la necessi-
tat de participar en el debat públic». 
En els temps que corren, i després 
del parèntesi obert a Animalario 
(«cadascú està amb els seus projec-
tes mentre intentem arreglar els 
nostres deutes amb els bancs»), s’ha 
convertit «en una companyia de tea-
tre amb un sol component». A més a 
més creu que ha de focalitzar la seva 
feina cap a un terreny compromès, 
com ha fet sempre en les seves mani-
festacions públiques. «Ara no vull fer 
Hamlet ni Oncle Vania. Vull fer la me-
va feina com un comunicat d’aquest 
moviment ciutadà transformador 
que demana un canvi social».
 ¿Què és Autoretrato de un joven ca-
pitalista español? «Una barreja de con-
fessió personal i de teatre documen-

tal en un monòleg». I amb un propò-
sit contundent. «La idea és intentar 
entendre com ens hem clavat aques-
ta patacada en el camí. Anem per 
una carretera amb els ulls embenats 
i directes al barranc».

¿PACTE DISSENYAT? / Aquesta patacada 
s’explica en el seu soliloqui a través 
de dues preguntes. «¿Fins a quin 
punt el que patim és conseqüència 
d’un disseny sociopolític i econòmic 
pactat en la transició? ¿Imposava en 
el fons una continuïtat del sistema 

de la dictadura?». San Juan vol, per 
tant, posar a prova «el relat i el mite 
de la transició».
 La part de «confessió personal» 
tampoc es queda curta. «Si un és anti-
capitalista ha de fer una revisió pro-
funda de com col·labora amb el sis-
tema quan paga amb una targeta de 
Bankia en un restaurant». Això sí, se 
sent «optimista» perquè hi ha una 
«revolució social en marxa» que no 
frenarà actituds com la del Govern 
del PP. «El poder actual és antidemo-
cràtic perquè defineix així qualsevol 
que es manifesti al carrer. Un exem-
ple són les paraules de Cospedal, un 
ésser funest». H
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33 Alberto San Juan firma ‘Autoretrato de un joven capitalista español’.
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«Ara no vull fer 
‘Hamlet’ ni ‘Oncle 
Vania’, vull participar en 
el debat públic a través 
de la meva feina»


