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La guerra de classes
segons la ‘Senyoreta Júlia’

Josep M. Mestres dirigeix la versió
de l’anglès Patrick Marber del
clàssic Senyoreta Júlia d’August
Strindberg. El situa al 1945 i con-
verteix l’aventura del criat i l’aris-
tòcrata en una guerra de classes.

L.S.

BARCELONA. August Strindberg va
escriure Senyoreta Júlia per ensor-
rar l’actriu protagonista, la seva mu-
ller. Detestava totes les dones, pe-
rò sobretot la seva. I malgrat la mi-
sogínia de l’autor, Senyoreta Júlia
ha passat al repertori canònic del
teatre universal perquè és brillant,
complexa i transgressora, en la te-
màtica i en l’estructura. “Si deixem
les tonteries de Strindberg, els seus
problemes mentals amb les dones,
hi veiem rols que estan condemnats
a representar uns personatges. Pen-
ses: «Tant de bo algú els tregui
d’aquí»”, afirmava ahir Julio Man-
rique, actor i director del Teatre Ro-
mea. Aquest divendres s’estrenarà
al seu teatre una reescriptura del
clàssic, dirigida per Josep Maria
Mestres, que farà temporada dins el
festival Grec.

El dramaturg Patrick Marber és
qui va fer una pentinada al text de
Strindberg que s’havia estrenat el
1889. Li va polir l’odi a les dones que
l’autor confessava ja a les primeres
pàgines, li va donar un to sec però
empàtic amb els personatges i va po-
sar l’accent en la lluita de classes si-
tuant l’obra a l’Anglaterra del 1945,
després de la Segona Guerra Mundi-
al, just en la nit de la primera victò-
ria laborista que faria caure Winston
Churchill. “Ressona molt actual la
situació de la Senyoreta Júlia de
Marber. En una Anglaterra trista i
deprimida, hi ha la sensació que tot
pot canviar. Tot està enlaire”, deia
Mestres. I Manrique hi afegia: “I la
pasta! Quan apareix la pasta a esce-
na passa a ser la protagonista”.

L’obra descriu un triangle amo-
rós tràgic entre una aristòcrata, un
criat i la seva nòvia de tota la vida,
una dona senzilla i pràctica que per-
tany a la mateixa classe. Però més
que centrar-se en la guerra de sexes,
“que hi és i és terrible”, diu Mestres,
la versió posa en relleu “la dificultat
de ser algú a la vida, d’assolir un nou
estadi”, que és el que busca el pre-
tendent pobre tirant l’ham a la se-
nyoreta, una dona ferida per una re-
lació anterior i víctima del seu rang
i la seva família. L’obra agafa un to
de cinema negre.

Canviar perquè res no canviï
Cristina Genebat interpreta aques-
ta senyoreta Júlia que també plan-
teja un debat polític sobre l’arrel del
conservadorisme. “Fa pensar en qui
vol que les coses no canviïn i quina
relació té això amb tenir diners o no.
No està gens clar qui és més o menys
progressista”, diu l’actriu i traduc-
tora del text. Fins i tot sembla que
els rols es capgirin i siguin els cri-
ats els que estiguin més còmodes
sota unes categories inamovibles.
“Hi ha aquella reflexió d’El Gatopar-
do: cal que tot canviï perquè no can-
viï res”, afegeix Mestres.

Julio Manrique interpreta el cri-
at coprotagonista i Mireia Aixalà és
la serventa de la senyoreta Júlia. En
l’equip actoral hi ha la complicitat
forjada en les obres dirigides per
Manrique, a la qual s’ha afegit Mes-
tres. Va ser el director que li va do-
nar les primeres oportunitats a
Manrique, i ell ha volgut tornar-li el
gest en la seva primera temporada
al capdavant del Romea. “És el plus
humà de les nostres propostes, del
qual estic convençudíssim”, defen-
sa l’actor. A canvi, Josep Maria Mes-
tres li torna elogis sincers: “Amb tan
bons actors, que fan alta cuina ser-
vida al moment, que fugen dels llocs
trillats, un director el que ha de fer
és no fer nosa”.e

Mireia Aixalà, el director Josep Maria Mestres, Cristina Genebat (la
senyoreta Júlia) i Julio Manrique. DAVID RUANO

Cristina Genebat i Julio Manrique revisiten
una versió del clàssic de Strindberg
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El petó del monitor:
senyal d’estima o abús?

Josep Maria Miró estrena El prin-
cipi d’Arquimedes a la Sala Beckett.
L’obra que ha escrit i dirigeix plan-
teja un dilema ètic: un monitor fa
un petó per consolar un nen a la
piscina. S’ha excedit?

ca de ple: “M’indigna profunda-
ment quan a l’escola o a la guarderia
de les meves filles els professors em
demanen permís per fer-los fotos.
És escandalós. Hem arribat a un ex-
trem dels comportaments socials
en què l’espontaneïtat és castigada”.

Casares també destaca la sàvia
construcció temporal i estructural
del text, a més de la “necessitat es-
tomacal d’enfrontar-se a aquest te-
ma”. La narració no té una estructu-
ra lògica, com tampoc la solen tenir
els inputs que rebem de fets i notíci-
es, que sabem per fases, desordena-
des, a partir de fonts diferents i amb
una credibilitat desigual.

Facebook, xarxa de distorsió
El principi d’Arquimedes –una teoria
física que té a veure tant amb la pres-
sió feta sobre l’aigua com amb la flo-
tació dels cossos– exposa un conflic-
te indissociable del món contempo-
rani, “on tot va més ràpid que la ca-
pacitat que tenen els personatges
per solucionar els problemes”. I en
aquesta voràgine, les xarxes socials
hi tenen un pes crucial. “Facebook
és una xarxa de difusió i de distor-
sió fantàstica. És un mitjà ràpid pe-
rò no del tot fiable”, opinava Miró.

Les xarxes són les que aixequen
la llebre i posen en marxa la picona-
dora de crítics i malfiats. El noi
s’adonarà que un fet anodí pot con-
vertir-se en un problema gegantí.
Quan li cauen les ulleres de la inno-
cència, veu les mirades acusadores
d’una societat contaminada.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El dramaturg Josep
Maria Miró no concep el teatre si no
és des del compromís ètic i polític,
encara que això li hagi comportat
tràngols, com en l’última estrena al
TNC de la polèmica Gang Bang
(obert fins a l’hora de l’Àngelus). “El
2012 a la cultura li hem de reclamar
un paper”, defensa l’autor. En la se-
va pròxima estrena, torna a incomo-
dar l’espectador amb un altre con-
flicte, aquest cop plantejat des d’un
vessant íntim, trivial i fàcilment
identificable per tots els públics. El
principi d’Arquimedes arrenca amb
una anècdota: ha arribat el dia que
els nens de la classe dels Cavallets es
treguin la bombolleta i nedin sense
flotador. Un dels petits, espantat,
plora. Una nena explica als seus pa-
res que ha vist que el monitor l’abra-
çava i li feia un petó per consolar-lo.
Alguns pares, però, no ho veuen així:
potser el noi s’ha excedit, potser te-
nia intencions lascives. La paraula
pederasta plana sobre l’obra sense
que s’arribi a pronunciar mai.

“En els últims 15 anys han canvi-
at les nostres pautes de relació hu-
mana. Jo dic que hi ha hagut una
americanització de la vida. Hem as-
sumit la política de la por. Qualse-
vol persona, un amic, un veí, pot de-
latar-nos si no li agrada el que fem”,
explica Miró. L’obra, més que el fet
en si –ni tan sols hi apareixen els
nens del curs de natació–, exposa el
conflicte des de quatre mirades
adultes que defensen quatre postu-
res: el monitor acusat (Rubén de
Eguia), un company (Albert Ause-
llé), la directora de la piscina (Roser
Batalla) i un pare (Santi Ricart). “És
una obra que reclama un espectador
actiu. El text va guanyar el premi
Born 2011 i la gent que l’ha llegit ve-
ia de manera diferent la culpabilitat
o la defensa del monitor. Depèn del
model de relació social que cadas-
cú defensi”, explicava ahir Miró. El
director i dramaturg no es mulla per
una tesi: “Sóc poc resolutiu, però si
escric sobre això, ja és evident que
és una qüestió de principis”.

La teoria de la por
El debat que serveix en safata
aquesta obra per a les tertúlies post-
teatre és quin tipus de societat vo-
lem. L’anècdota és traslladable a
tots els àmbits, també a la política.
“El discurs de la por i de la seguretat
es ven molt bé aquest 2012”, opina
Miró. Toni Casares, director de la
Sala Beckett –on s’estrenarà el
muntatge dimecres vinent, dins el
Grec–, celebrava ahir que per fi una
obra plantegi una qüestió que el to-

Rubén de Eguia interpreta el monitor que fa un petó
a un nen que plora perquè té por. DAVID RUANO
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