
“Sócun jove capitalista
espanyol”
ExplicaSanJuan
que faalguntemps
notenianiblanca,

haviade feralguna
cosa.Necessitava
parlardelque
estavapassant,
comprendre.Va

escriureAutorretrato
deun jovencapitalista
español, unmonòleg
quearrenca l’any
del seunaixement,

el 1968, i repassa la
històriad’Espanya
finsa l’actualitat.
“Emsorprèn labona
acollidaqueha tingut.

ni tampoc feinaa la
vista.Elspremis, les
pel·lícules i lesobres
ambAnimalario
quedavenenrere. I ell
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És actor de cinema, de teatre i, també,
agitador cultural. Ara és cooperativista
i gestor del Teatro del Barrio, a Lavapiés

ELTEATRE
D’ALBERTOSANJUAN

VEUPOLÍTICA
San Juan i els seus companys
d’Animalario sempre s’han
destacat per la sevaacerada
crítica social i política, una
actitudquevolen continuar
al Teatrodel Barrio

TextCristina Sáez
FotosDaniDuch

Tot va començarundia qualsevol l’estiu passat,
quanAlberto SanJuan (Madrid, 1968) va rebre la
trucadadel propietari de la SalaTriángulo, aLava-
piés,Madrid, li va oferir llogar el local i l’actor no
s’ho vapensar dues vegades. “Ens ajuntemungrup
degent bastant heterogeni i decidim tirar enda-
vant el projecte, quehembatejat comaTeatrodel
Barrio”, explica.Una cooperativa de consumamb
200 socis.Malgrat el nom, l’espai s’ha convertit en
pocsmesos enuna àgora en la qual passenmoltes
coses: des d’assemblees debarri fins adebats sobre
temesquepreocupencom l’habitatge o el fracking.
Tambépoesia,música, teatre. Però sobretot políti-
ca, assenyala SanJuan, que afegeix que el projecte
“sorgeix amb la intenciód’afegir-se a les lluites
ciutadanes contra l’actual poder antidemocràtic i
agressiu que ens governa.Tambéper contribuir en
la construcciód’una societat diferent. Ésun lloc
per alsmoviments socials”.

Demoment ja hanproduït tres obres pròpies.
L’última,Ruz-Bárcenas, coproduïda ambelLliure,
es basa enuna transcripciód’undels interrogatoris
del jutge a l’extresorer del PP. “L’únic quediemés
el quehandit ells, el quepassa és que és realment
sorprenent sentir la seva conversa al llarg d’una
hora”, afirma l’actor, a qui cada vegada li queda
més lluny aquella època enquèprotagonitzava sè-
ries de televisió com ¡Más que amigos!opel·lícules
comAirbag (1996), oEl otro lado de la cama (2002).

Aquest actor, guardonat ambunGoya per la seva
interpretació enBajo las estrellas (2006) i cofun-
dador d’Animalario, una de les companyies de
teatremés premiades, afirma que “en els últims
cinc anys estem coneixent el contrari del que ens
han explica els últims quaranta. Ens han robat la
capacitat de veure la realitat, i en aquest sentit, el
teatre pot i ha de ser una eina que aporti informa-
ció útil per ampliar el nostre coneixement sobre
la realitat actual i que ens recordi que és a les
nostresmans la capacitat de canviar la situació. I
això és el que aram’interessa”.s

Noesperavaque
sortissin tantsbolos.
Fins i totesticactuant
en llocsgovernats
perpartitsquehi

posoaparir”, explica
SanJuan,queporta
jamesosrecorrent
Espanyaambaquesta
peça.
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