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SENYORETA JÚLIA
Autor: Patrick Marber. Director: Josep

Maria Mestres. Intèrprets: Julio Manri-
que, Cristina Genebat i Mireia Aixalà.
� LLOC: Teatre Romea. Carrer Hospital,
51. Barcelona. � DIES: fins al 29 de
juliol. De dimarts a divendres, 21 h;
dissabte, 18.30 i 21 h; diumenge, 18.30
h. Preus: 19-28 euros. 90 min.

Un dels plats forts del Festival
Grec d’enguany es representa
cada nit, tret dels dilluns, al
Teatre Romea de Barcelona.
Una proposta que promet però
a la qual falten dies per anar
agafant el punt de maduració
necessari per excel·lir.

L’any 1888, el dramaturg suec
August Strindberg publicava la
que és considerada la seva obra
mestra, La senyoreta Júlia, i amb
ella va arribar l’escàndol. El 2003
Patrick Marber va presentar una re-
visió i reversió d’aquell clàssic que
es pot veure a l’escenari del teatre
Romea de Barcelona, dins el Fes-
tival Grec, interpretada per Mire-
ia Aixalà, Cristina Genebat i Julio
Manrique sota la direcció del ca-

lafí Josep Maria Mestres.
La senyoreta Júlia, amb el sub-

títol Un clàssic renovat, mostra la
història clàssica del dramaturg
suec, aquest cop, però, ambienta-
da a Londres l’any 1945. Acabada
la Segona Guerra Mundial, Wins-
ton Churchill perd les eleccions i
el partit laboralista anglès entra al
govern. Com es repeteix en di-
verses ocasions al llarg del mun-
tatge, les coses estan canviant, fet
pel qual el marc històric és idoni
per desenvolupar de nou la histò-
ria d’aquesta Senyoreta Júlia (in-
terpretada per Genebat) benestant
i aristòcrata, atrapada i encade-
nada en la seva posició i en el pes
específic de la història familiar.

La nit d’una festa, Júlia baixa a
la cuina i inicia un flirteig amb el
xofer del seu pare (Manrique),
que està promès amb la cuinera de
la casa, Christina (Aixalà). La trans-
gressió de Júlia i el joc de seducció
amb John estableixen un artifici es-
cènic que mostra l’autèntica fla-
quesa i el desequilibri de Júlia i la
poderosa ambició de John, que el
porta a mostrar també despreci,
crueltat i fredor quan s’esgarrien els
plans que veia factibles i propers.
L’espectador assisteix a un atractiu
joc de seducció i de lluita de clas-
ses amb fatal desenllaç.

La Senyoreta Júliapresentada al
Romea, però, apunta maneres de
champagne francès i, pel moment,
es queda en l’anècdota d’un vi es-
cumós. La intensitat forta i atrac-

tiva que s’apunta i nítidament en-
treveu al llarg del muntatge, es
dilueix amb rapidesa esdevenint
fugaç, anecdòtica. La dimensió
dels tres actors és innegable, amb

fugaços moments d’intensitat in-
terpretativa als que calia parar-hi
esment per gaudir d’aquests petits
instants. Tot i el bon treball dels tres
actors, creixent, no esdevé pel mo-
ment suficient per fer emergir
amb total intensitat aquesta Se-
nyoreta Júlia.  Però conté i té tots
els elements necessaris per lluir-se
com el bon muntatge que és. Pot-
ser, també, només és qüestió de
temps i un xic més de maduració.



seducció i classisme a
l’anglaterra laborista
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El director de Calaf Josep Maria Mestres encapçala l’equip
artístic de «Senyoreta Júlia», una de les grans apostes del
Festival Grec que ensenya menys del que sembla atresorar

Julio Manrique és el xofer que intenta seduir Cristina Genebat

Julio Manrique, Mireia Aixalà i
Cristina Genebat tracen el
triangle sentimental d’una
peça de Strindberg adaptada
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borrok fa un
bon «sweeney
todd»

SWEENEY TODD
Direcció: Juanma Rodríguez. Dissabte

7 i diumenge 8 de juliol Societat Coral
l’Estrella. Sant Vicenç de Castellet.

a Societat Coral l’Estrella
de Sant Vicenç de Caste-
llet es va convertir el pas-

sat cap de setmana en el terrorífic
Fleet Street de la mà del grup de jo-
ves de la companyia de teatre Bor-
rok, que van representar Sweeney
Todd. El barbero diabólico de la ca-
lle Fleet. Juanma Rodríguez va di-
rigir la posada en escena d’aquest
musical de Stephen Sondheim.

Amb dues funcions plenes de
gom a gom, els assistents van gau-
dir amb la llegenda anglesa del
personatge de Sweeney Todd. L’o-
bra explica la història de Benjamin
Barker, el barber del carrer Fleet
que torna al cap del temps als
seus orígens, disposat a executar la
venjança tramada durant els anys
de condemna dictaminada pel
jutge Turpin, l’home que va des-
truir la seva família, amarat d’odi
malaltís i gelosia cap a Barker. En
el seu camí es troba l’encantado-
ra senyora Lovett, que treu bon
partit de la venjança de Todd per
al seu negoci de pastissos de carn.

La jove companyia Borrok va
complir amb escreix el bon des-
envolupament de la història i el
muntatge. Han fet una bona adap-
tació reduïda del musical complet.
L’única autèntica coixesa és en la
part més tècnica, amb una exces-
siva, distorsionadora i estrident
descompensació entre la música
enregistrada i el volum dels mi-
cròfons sense fils dels actors,  que
en la funció de diumenge va  es-
devenir un obstacle molt gran
perquè el contingut de les cançons
fos entenedor i de bon escoltar.
D’altra banda, els canvis d’escena,
massa lents, clamen per una sín-
tesi que aporti un desenvolupa-
ment més fluid. Borrok és un bon
grup, homogeni, que presenta un
treball correcte on destaquen Àlex
Guix (Sweeney Todd), Irene Mas
(Lovett) i Berta Portabella (Lucy).
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Cris Juanico i La Carrau actuen
aquest dissabte a l’Anoia Folk

Cris Juanico i La Carrau actuaran
dissabte al castell de Claramunt en
el 16è Anoia Folk, que organitza
l’Associació Cultural la Llobreia.
Les entrades per assistir a aques-
ta clàssica trobada de música tra-
dicional tindran un preu de 8 eu-
ros (2 euros, nens i nenes de 6 a 15
anys, i gratuït pels més petits).

La festa s’iniciarà a les 20 h,
amb l’espectacle Folkpetits, a càr-

rec de Jordi Tonietti. Dues hores
més tard, el menorquí Cris Juani-
co presentarà el seu disc Dues pe-
dres. La vetllada continuarà pos-
teriorment (23.30 h) amb l’actua-
ció del grup terrassenc de folk La
Carrau, que interpretarà, entre al-
tres, temes del seu tercer disc,
Cap, cor, fel. De les 19.30 a la 1.30
h, hi haurà servei d’autobús des de
l’Ajuntament fins prop del castell,
i només caldrà caminar 20 minuts.
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El cantant menorquí Cris Juanico presentarà el disc «Dues pedres»

ARXIU/MIREIA ARSO


