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La casa groga. Projecció d’aquesta
pel·lícula d’Amor Hakkar, França/Al-
gèria, 2007, en versió original en
àrab i berber i subtítols en castellà. A
continuació hi haurà un debat amb
Medir Plandolit, periodista, i Malika
Zedjaoui, presidenta de l’associació
de dones algerianes Hamama.
IEMed. Girona, 20 (18.30 h). Gratuït.

Ramon Perera, l’home que va salvar
Barcelona. Presentació d’aquest do-
cumental de Montse Armengou.
L’autora farà una xerrada sobre la
construcció de refugis i la resistència
ciutadana durant la Guerra Civil.
Castell de Montjuïc (18.30 hores).

Canto rodado de Chico Buarque. Na-
choMañó,membre de Presuntos Im-
plicados, i Gisela Renes, psicoanalis-
ta i cantant, presenten amb un con-
cert gratuït el seu primer treball musi-
cal en comú, un monogràfic sobre el
cantautor brasiler Chico Buarque.
SGAE. Passeig Colom, 6 (19 hores).

Debats sobre el malestar. Javier Bas-
sas, filòsof, parla sobre Afectes i efec-
tes polítics, i Felip Martí-Jufresa, filò-
sof, sobreMalestar i emancipació po-
lítica.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h).

EfímeresMeravelles. Espectacle infan-
til de titelles a càrrec de la compa-
nyia Ayelén Cantini.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15
(cada dia fins dissabte, 19 hores, diu-
menge, 18 hores). 8 euros.

Naranjas de la China. Presentació
d’aquest llibre de Julio Arias, a càrrec
de Miriam Iglesias, de Plataforma
Empresas.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19.30 hores).

Nits d’estiu a CaixaForum. Inici
d’aquest cicle amb la presentació del
projecte de dansa amb gent gran i
joves, Memòries corporals (20 i 22
h, vestíbul, gratuït). Lectura dramatit-
zada del text d’Antoni Marí Un vas
de plata, per Montserrat Carulla i Síl-
via Bel (21 h, auditori, 4 euros).
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8.

Barcelona Festival Song. José Manuel
Lezcano interpreta a la guitarra un
concert de música iberoamericana.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores).

Spanish & Catalan music. Gala a càr-
rec d’Elena Copons, soprano, i Fran-
cisco Poyato, piano. Interpreten
obres de Falla, Albéniz, Granados,
Toldrà, Mompou, Monsalvatge i sar-
sueles. 30 euros.
Palau de la Música (21 hores).

47 Festival Internacional de Cant Coral
a Barcelona. Concert a càrrec de la Ca-
merata Vocal Iuvenes Vocem, de Co-
atzacoalcos. Mèxic, i la Societat Coral
de Polokwano, Sudàfrica.
Església del Pi. Plaça del Pi (21 hores).
Gratuït.

Música als Parcs. Concert a càrrec del
grup Architerraneo, format per Ro-
bindro Nikolic, clarinet, Miriam Fèlix,
violoncel, i Mattia Schirosa, acordió
(21 hores, Parc Joan Miró). Concert
del Trio Dewartt, format per Ester Pi-
ñol, arpa, Paula Martínez, flauta tra-
vessera, i Pere Nolasc, violí (21 ho-
res, Turó Park).

‘Let thy hand’, de Händel, i ‘Credo’ i
‘Glòria’, de Vivaldi. Concert a càrrec
del Cor de la URL i l’Orquestra ArsMu-
sicae, amb les sopranos Gemma Ló-
pez, Lluna Pindado i Esther Ribot, i
els contratenors Marc Díez i Marc
Guerris.
Parròquia de Sant Pere de les Puel·les.
Lluís el Piadós, 1 (21.30 h).

Històries a cel ras. Inici d’aquest cicle
de contes per a adults sota la llum de
la lluna que seguirà tots els dimecres
fins el 5 de setembre, amb Arnau Vi-
lardebó i 88 infinits. 3 euros.
Museu d’Història de Catalunya. Plaça
Pau Vila, 3 (22 hores). Reserves a:
histories.mhc@gencat.cat

Nit de poesia LaBreu. Recital poètic or-
ganitzat per l’editorial LaBreu, a càr-
rec d’Andreu Subirats, Max Besora,
Jordi Nopca, Josep Pedrals, Nú Mi-
ret, Ignasi Pàmies, Núria Martínez i
Tomàs Arias.
Jardí de l’Ateneu Barcelonès. Canuda,
6 (22 hores). Entrada lliure, afora-
ment limitat.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a senyoreta Júlia
deixa Suècia i se’n
va a una mansió als
afores de Londres.

Fins i tot canvia de segle. Si
Strindberg la va fer néixer a

finals del segle
XIX, PatrickMar-
ber l’ha portat al
juliol del 1945, a
la nit en què els la-
boristes van arra-
sar Churchill a les eleccions i
un altre món semblava possi-
ble. Aquesta Senyoreta Júlia
és la que aquest vespre s’estre-
na al teatre Romea, dirigida
per Josep Maria Mestres i
amb una parella protagonista
que també ho és a la vida real:
CristinaGenebat, que dóna vi-

da a la Júlia –aristòcrata de
pare suïcida educada per la
mare per actuar com un ho-
me–, i Julio Manrique, com a
John, el seu servent i amant.
Mireia Aixalà és la cuinera i
promesa d’en John.
PerMestres, Marber (Lon-

dres, 1967), autor d’obres

com Closer, “posa
l’accent en la llui-
ta de sexes, però
sobretot en la de
classes” entre la
Júlia i en John.

“Queda molt clara la dificul-
tat d’ell per ser algú, per can-
viar de classe. I la d’ella per
trencar la gàbia”, explica. I no
només això: “Marber té
molta empatia pels dos per-
sonatges a diferència de
Strindberg, que detestava la
senyoreta Júlia. Potser per-

què la interpretava la seva es-
posa. Strindberg odiava totes
les dones”.
De fet, Genebat diu que li

feia por interpretar un perso-
natge que l’autor va escriure
per enfonsar l’actriu que el fe-
ia, “però Marber hi ha tret la
misogínia. La lluita de sexes

és la d’un home i una dona
que se’n volen anar al llit i uti-
litzen totamena d’artificis, pe-
rò el més important és la seva
classe social. En John no és
tant la víctima de la Júlia com
un noi que vol progressar”.
Per Manrique, hi ha alguna
cosa d’“impossibilitat en
l’obra, els personatges volen
ser una cosa que no poden, i
és dura perquè detecta elsme-
canismes que ens atrapen.
Tant de bo algú els tragués
d’aquí, però no ve ningú”.c

Julio
Manrique i
Cristina
Genebat a
‘Senyoreta
Júlia’
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]L’obra mestra del pare del teatre modern, August Strindberg, arri-
ba al Romea en una versió realitzada per Patrick Marber el 1995. A
‘Senyoreta Júlia’ els protagonistes passen de la Suècia de finals del
segle XIX a l’Anglaterra del 1945, i la lluita de classes i la impossibili-
tat d’escapar dels papers que ens toquen són els protagonistes

‘SENYORETA JÚLIA’
Teatre Romea

Hospital, 51. Barcelona
Fins al 29 de juliol

www.teatreromea.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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