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mundo obrero 

una historia de la clase trabajadora en España 

creació i direcció Alberto San Juan 
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Alberto San Juan continua amb tenacitat analitzant la història d’Espanya. 
Reprèn aquí el fil d’El Rey, que va portar a l’Espai Lliure la temporada 15/16, i 
recula encara més, fins a l’esclat del moviment obrer. Una comèdia marxista 
amb música de Santiago Auserón. 

Premi Ercilla de Teatre 2018 a l'Actor Revelació per a Luis Bermejo.

 

Mundo obrero es va estrenar el 4 d’octubre del 2018 al Teatro Español de 
Madrid, i es va presentar el 15 de novembre al festival Temporada Alta, en la 
gira per l’Estat espanyol. 

 

El text de l’espectacle està publicat en 
autoedició del mateix Alberto San Juan i es 
podrà adquirir al vestíbul del teatre els dies 
de funció.  
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Gràcia – del 13 al 30 de juny 

Mundo obrero 
creació i direcció Alberto San Juan 
 

 

intèrprets Luis Bermejo, Lola Botello, Pilar Gómez i Alberto San Juan* 
 

 

escenografia i vestuari Beatriz San Juan / il·luminació Raúl Baena / música 
original Santiago Auserón / so Adrián Foulkes / moviment Paloma Díaz 
 

 

ajudanta de direcció Ana Belén Santiago 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció Teatro Español 
 

 

*els dies 21, 22 a la tarda, 26 i 27 de juny, Luis Bermejo serà substituït per Alberto 
San Juan i, aquest, per Gonzalo Cunill. 
 

 

espectacle en castellà 
durada 1h. 30’ sense pausa 
 
14/06 Àgora Lliure – UPF conferència Paral·lel anys 20, amb Eduard Molner / bar de 

Gràcia / a les 19h. / emissió EN DIRECTE! 

15/06 Àgora Lliure – UPF ruta anarquista per Districte I amb Manel Aisa (Rutes 
Llibertàries) / inici a la porta del Teatre Victòria / a les 11h. / durada 3h. / gratuït 

16/06 col·loqui amb la companyia després de la funció. 
emissió EN DIRECTE! a partir de les 19:45h. 

 

seguiu #MundoObrero a twitter  

 

horari de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / diumenge a 
les 18h.  

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) 
/ 22€ dies de l’espectador (dc i dss tarda) / 18€ Tarifa Plana Abonament Espectador 
(per a entrades fora d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa 
Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària  
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Cafè La Tranquilidad, avinguda del Paral·lel 69, Barcelona, anys 20 del 

segle passat. Un captaire s’acosta a una taula i demana una moneda a un home, 
que treu una pistola de la jaqueta, l’hi dona i li diu: “Ves a un banc i agafa el que 
necessitis. És teu”. Comença la música. Arrenca així aquest relat que retrocedirà 
a l’últim terç del segle XIX, a la creació del moviment obrer, i anirà avançant a 
través de les lluites al camp i a la ciutat, cap als anys 30 del segle XX, el moment 
de màxima efervescència social, l’extermini de la guerra i la guerra després de la 
guerra, les primeres esquerdes del silenci a les acaballes dels 50, l’onada 
immensa de l’antifranquisme, la fi de la dictadura i de la mobilització social que la 
va liquidar, la victòria del partit socialista, la fi del moviment obrer, “les quatre 
millors dècades de la nostra història”, i un cop més, les lluites de sempre però 
ara en un món diferent, postindustrial, tecnològic. Tot, a través de personatges 
històrics però també d’una sèrie de personatges anònims, inventats, molt 
propers. Els nostres avis, pares, nosaltres mateixos. Buscant una caseta, o un 
trosset de terra, una mica de pa, una inversió milionària, poder dormir quan te’n 
vas al llit, exhaust. I tot, en un format de comèdia musical. El cafè La 
Tranquilidad es convertirà en un oliverar extremeny, en un carreró de Lavapiés, 
en el Congrés dels Diputats, en una oficina de teleassistència, en la saleta d’un 
pis de Sanchinarro… S’hi cantaran discursos i diàlegs i riurem junts. Els nostres 
riures seran bales que quan et toquen no maten, infonen vida.  

Alberto San Juan 
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Mundo obrero és una història d’amor. 

Pilar i Luis són dos enamorats que 
viuen del camp. De la fam necessària 
per a l’existència del latifundi. Dos 
enamorats que, de generació a 
generació, a través del temps (durant la 
República, contra la dictadura, sota el 
consens, imaginant sempre una 
democràcia encara per venir), 
defensaran sempre el seu amor infinit.  

A la primeria del segle XX, Pilar i Luis seran alumnes de Francesc Ferrer i 
Guàrdia a l’Escola Moderna. Durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera, es 
trobaran amb Buenaventura Durruti al bar La Tranquilidad, al Barri Xino de 
Barcelona. Participaran de la gran esperança de la Segona República, 
ocuparan finques el 36. Seran assassinats i llançats a una fossa comuna. 
Reapareixeran a l’inici dels anys 60 a les assemblees obreres i veïnals que van 
començar a construir una alternativa radicalment democràtica enfront de la 
dictadura franquista. Patiran tortura per part de comissaris que pujaran 
d’escalafó durant la democràcia postfranquista. Formaran part de l’onada 
prerevolucionària posterior a la mort de Franco. Seran tirotejats. Després seran 
integrats en el gran consens, gairebé esborrada la seva humanitat per la pròpia 
condició d’assalariats. Finalment, en aquesta història sense final, assaltaran els 
cels. I allà, ballaran, sempre enamorats. 

 

per saber-ne més 

La Tranquilidad https://bit.ly/2JmcP5Z 
Asaltar los cielos https://youtu.be/FzpOLwMnsQ0 
Gràfica anarquista http://www.graficaanarquista.com 
Moviment obrer a Catalunya https://bit.ly/300KkRn / https://bit.ly/2PStUpn 
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els intèrprets 
Luis Bermejo 
Madrid, 1969 

Va estudiar Art Dramàtic a l’escola de Cristina 
Rota. El 1995 va fundar amb Luis Crespo la 
companyia Teatro El Zurdo.  

Com a actor teatral ha estat en una infinitat 
de muntatges, com ara Las Manos, El Fin de 
los sueños, El Mesías o Urtain, i ha formant 
part del repartiment en companyies com La 
Abadía, Animalario o CDN. Destaquem al 
seva participació en Jugadores, de Pau Miró; 

El minuto del payaso, de J. R. Fernández, dir. F. Soto; Maridos y Mujeres, de Woody 
Allen, dir. Àlex Rigola; El traje, dir. Juan Cavestany; El portero, de Harold Pinter; Los 
Mariachis de Pablo Remón i Tío Vania, de Txékhov, dir. Àlex Rigola. 

Com a director, ha dut a escena els espectacles Hoy es mi Cumpleaños, Un Momento 
Dulce, Una Historia de Fantasmas, La Ruleta Rusa i La Ventana de Chygrynskiy. Ha 
estrenat recentment sota la seva direcció Yo soy Don Quijote de la Mancha, interpretat 
per José Sacristán.  

Amb una llarga experiència en televisió, l’hem pogut veure en sèries com Cheers, La 
familia Mata, Amar es para siempre o Prim, el asesinato de la calle del Turco, entre 
altres. En cinema, ha participat en Magical Girl, Gente en sitios, La montaña rusa, Los 
muertos no se tocan, De tu ventana a la mía, Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la 
Tierra, Días de fútbol, La soledad i Una palabra tuya. 

Lola Botello 
Huelva, 1966 

Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del 
Teatre de Sevilla, llicenciada en Filologia 
Anglesa i doctoranda en Ciències de 
l’Espectacle per la Universitat de Sevilla, 
amplia la seva formació amb professionals de 
les arts escèniques com Pablo Messiez, 
Ernesto Arias, Alfredo Sanzol, Fernanda 
Orazi, Miguel Narros, Andrés Lima, Alejandro 
Tantanian, Alicia Hermida, Julia Oliva, Paul 

Farrington, Jeanne Lee, Sheila Jordan, Eric de Bont, José Sanchis Sinisterra, Rafael 
Spregelburd, José Manuel Mora o David Montero.  

Amb més de 20 anys d’experiència en les arts escèniques, treballa com a actriu 
professional en companyies com el Centro Andaluz de Teatro, Valiente Plan (de la qual 
va ser fundadora i on va produir, escriure i interpretar diversos espectacles amb premis i  
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reconeixements d’àmbit nacional), Meine Seele, La Ofendida Producciones i La Jaula 
Teatro.  

Com a cantant, és vocalista de diversos grups, entre els quals destaca la seva banda de 
jazz Cordelia, amb un treball discogràfic al mercat, Solitude. Participa també en altres 
formacions com Proyecto Clarice, Praça Onze, Musica Prima o La Banda de la María i 
és cantant habitual de cabaret.  

Com a professora d’Arts Escèniques, porta més de 10 anys impartint classes 
d’Interpretació i Teatre Musical en escoles com l’Escuela Pública de Formación Cultural 
de Andalucía, La Ofendida de Cadis o La Platea de Madrid, y ha impartit tallers puntuals 
en espais com l’ESAD de Sevilla o el CICUS de la Universidad de Sevilla.  

Com a dramaturga, és coautora de diversos textos com Un paraguas japonés, Cabaret 
desahuciado, El viaje de Berta o vàries obres de la companyia Valiente Plan i autora del 
text Ojos de lince, primer premi d’escriptura de la Universidad de Huelva 2003.  

En l’actualitat compagina la direcció de l’Aula de Teatro de la Universidad de Huelva, i 
classes d’iniciació al jazz vocal a Assejazz Sevilla amb els espectacles propis La 
arrulladora i Pequeño cabaret literario, Fuera de Órbita de William M. Downs de la Jaula 
Teatro i Un paraguas japonés de Cordelia.  

Pilar Gómez 
Huelva, 1974 

Llicenciada en Comunicació Audiovisual 
(1993/98) a la Facultat de Ciències de la 
Informació de Sevilla i Graduada en 
Interpretació a l’Institut del Teatre de Sevilla 
(1993/97).  

Com a actriu, el 2018 va rebre el Premi Max 
de les Arts Escèniques 2018 a la Millor Actriu 
Protagonista per Emilia. A més, ha intervingut 
en diversos espectacles teatrals d’entre els 

quals destaquem La llanura de J. Martín Recuerda, dir. Helena Pimenta en una 
producció del Centro Andaluz de Teatro; també amb aquesta directora treballa per a la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico en La dama boba de Lope de Vega i en Luces de 
bohemia de R. del Valle-Inclán, una producció d’UR Teatro. 

A La dama duende de P. Calderón de la Barca, va ser dirigida per Marta Torres per a la 
companyia A Priori Gestión Teatral, i a ¿Dónde pongo la cabeza?, de Yolanda Serrano, 
per Tamzin Townsend per a Producciones Teatrales Contemporáneas. L’any 2007 va 
estrenar Mejorcita de lo mío de Fernando Soto i Pilar Gómez, dirigida per Fernando 
Soto. El mateix any va estrenar El gran atasco de Fernando, Jorge i Alberto Sánchez 
Cabezudo, de Mr. Kubik Producciones. El 2010, dirigida per Pedro Álvarez-Ossorio, va 
estrenar María Estuardo, de F. Schiller, una coproducció del Teatro de la Estación de  
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Zaragoza i La Fundición de Sevilla. El 2012, Nuestra Señora de las Nubes d’Arístides 
Vargas sota la direcció de Balbino Lacosta. El 2014 estrena Adiós, Presidente, adiós 
dirigit per Anna R. Costa per a La Casa de la Portera i Marca España, una producció de 
Teatro del Barrio dirigida per Alberto San Juan. El 2015 ha estat Cuando deje de llover, 
d’Andrew Bovell, dirigit per Julián Fuentes, una producció del Teatro Español, La ciudad 
oscura d’Antonio Rojano, dirigida per Paco Montes, una producció del Centro Dramático 
Nacional. Actualment fa gira amb Emilia, una producció de Teatro del Barrio dirigida per 
Anna R. Costa. Pablo Messiez la va dirigir també el 2017 a Bodas de sangre. 

En cinema ha intervingut en pel·lícules com El traje d’Alberto Rodríguez, Blancanieves 
de Pablo Berger, La tama de Martín Costa i Tarde para la ira de Raúl Arévalo. També el 
curtmetratge Vainilla de Juan Beiro i 6 Semanas de Carlota Coronado. 

En televisió ha participat en sèries com Hospital Central, Toledo, Coslada Cero, 
Hermanos, El Príncipe, El Caso i El Ministerio del Tiempo. Recentment ha rodat El 
accidente, una sèrie de Globomedia per a Tele5 i de La Zona per a Movistar TV. 

Alberto San Juan 
Madrid, 1968 

Intèrpret, autor teatral i en de vegades 
traductor. Membre de la companyia 
Animalario de l’any 1995 al 2012. És membre 
de la cooperativa Teatro del Barrio des del 
2013. Ha treballat als següents espectacles 
de teatre: Hamlet, de W. Shakespeare, dir. 
Bill Kean; Traïció, de Harald Pinter, dir. María 
Fernández Asha; Urtain i Penumbra, de Juan 
Cavestany i Juan Mayorga; Tito Andrónico, 

de William Shakespeare; Hamelin, de Juan Mayorga, Lo que España no pudo ver del 
banquete de la boda de la hija del presidente, Tren de mercancías, Pornografía barata i 
El fin de los sueños, dirigides per Andrés Lima. El obedecedor, dir. Amparo Valle. 
Perdida en los Apalaches, dir. José Sanchis Sinisterra. Qué me importa que te ame, text 
propi, companyies Riesgo i Ración de Oreja.  

En cinema ha intervingut a les pel·lícules Las furias, de Miguel del Arco; Una pistola en 
cada mano, de Cesc Gay; La isla interior, de Félix Sabroso i Dunia Ayaso; Casual day, 
de Max Lemcke; Días de fútbol, de David Serrano; Horas de luz, de Manolo Madji; Bajo 
las estrellas, de Félix Viscarret; La vergüenza, de David Planell; Los dos lados de la 
cama, d’Emilio Martínez Lázaro; Garfia, de Manolo Matji; Haz conmigo lo que quieras, 
de Ramón de España; La casa del dolor, de Ramón de España; Cosa de brujas, de 
José Miguel Juárez; Valentín, de Juan Luis Iborra; El otro lado de la cama, d’Emilio 
Martínez Lázaro; No dejaré que me quieras, de José Luis Acosta; Km 0, de Yolanda 
García Serrano i Juan Luis Iborra; San Bernardo, de Joan Potau; Sobreviviré, de David 
Menkes i Alfonso Albacete; La mujer más fea del mundo, de Miguel Bardem; La sombra  
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de Caín, de Paco Lucio; Los lobos de Washington, de Mariano Barroso; La ciudad de 
los prodigios, de Mario Camus; Zapping, de Juan Manuel Gómez Pereira; Entre las 
piernas, de Manuel Gómez Pereira; Insomnio, de Chus Gutiérrez i Airbag, de Juanma 
Bajo Ulloa. El 2017 va dirigir en cinema El Rey. 

En televisió ha participat a la XVII edició dels Premis Goya, dirigida per Andrés Lima, i a 
Más que amigos, de Daniel Écija. Ha estat guardonat, entre altres, amb els premis 
següents: millor actor per Horas de luz (Festival de Cinema Espanyol de Toulouse); 
millor autor per El fin de los sueños (Premi Max 2002) i millor producció per Lo que 
España nunca pudo ver de la boda de la hija del presidente (Premi Max 2002). 

Ha estat al Lliure amb els espectacles dirigits per ell Masacre, El Rey, Recortes, 
Autorretrato de un joven capitalista español i Ruz-Bárcenas.  

 


