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Montse Noales:
«‘La Senyoreta Júlia’ 
és un bombó pels actors»
Últimes funcions al Teatre del Sol

VICENS SERRA/THATRE DEL SOL

Montse Noales (Cristina) i Enric López (Jean), a l’obra d’August Strindberg a la Sala petita

CARLES GASCÓN

Els tres protagonistes coinci
deixen que és una obra «com
plexa», de gran càrrega psi
cològica, però «és un bombó 
pels actors», agraeix Montse 
Noales, que interpreta la Cris
tina a La Senyoreta Júlia a la 
sala petita del Teatre del Sol.

Està gaudint del personatge, 
diu. «Em fa vibrar molt. És molt 
contingut però té tots els regis
tres per treballar, per desenvo
lupar. I quan et trobes amb UN 
paper tan allunyat de la teva 
persona, encara millor», afe
geix.

Tenen més presència Enric 
López (Jean) i Marta Tricuera 
(Júlia), és clar. però els silen
cis i mirades de Cristina, ena
morada de Jean i sabent molt 
bé «quin és el seu lloc», són

molt eloqüents en aquest 
drama de relacions de parella 
i de jerarquia.

Enric López diu que «és de 
les obres complexes que he 
fet» i confessa que just abans 
de sortir tenen la sensació 
«que hagis de pujar una mun
tanya: tot està per fer!». Un 
cop a escena, gaudeix dels 
seus abundants «girs» i can
vis en la relació d’aquest criat 
amb la filla del seu senyor, en 
una nit de Sant Joan on la pri
mera juga perillosament amb 
seduir-lo. «Cada cop que l’he 
fet m'ha agradat més», des
taca López, que ja havia inter
pretat un altre Strinberg, Credi
tors, dirigit per Paco Gelabert.

Noales admet fins i tot 
que «estic trista que s'acabi: 
cada cop m'agrada més el 
personatge». Queden poques

funcions, en efecte: aquest 
cap de setmana -dissabte a 
les 21.30h i diumenge a les 
18.30h- i els propers diven
dres 29 i dissabte 30.

Amor, jerarquies, classes i 
guerra de sexes a finals del 
segle XIX, amb un rerafons

històric que li dóna afegit de 
«treatre arqueològic», apunta 
López. L’actor sabadellenc 
creu que és un text «molt ben 
traduït i adaptat». una «ullada 
al teatre de fa cent anys» i que 
en tenir tan a prop el públic 
«augmenta la responsabilitat».

Noales li agraeix que és «molt 
generós, escolta molt».

Compta enrere, doncs, men
tre que el musical Els Pirates 
del Sol s'acomiada diumenge 
-tot exhaurit- a la sala gran. 
Ambdós muntatges estan diri
gits per Ramon Ribalta ■

FLAIXOS

► Performance 
reivindicativa de Judith 
Black a Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts 
de Sabadell és l’escenari, 
aquest dissabte, d'una 
performance de l’artista 
Judith Black sobre «El 
qüestionament de l'actual 
sistema editorial i la 
dificultat de les dones per 
tirar endavant les propostes 
literàries i artístiques». Està 
anunciada a les 19 h amb 
entrada gratuïta.

► Acoustic Equation 
versiona èxits del pop i el 
rock al Griffin

Al concert d’aquest dissabte 
al pub Griffin (La Segarra, 
25) sonaran els ‘hits’ més 
coneguts de bandes dels 
70, 80 o 90 com Richard 
Marx, Mr Mister, Bryan 
Adams. Bon Jovi, Toto, Mike 
& The Mechanics o Doobie 
Brothers. Els tocaran 
Acoustic Equation, a partir 
de les 23.30h (entrada 
lliure amb consumició 
mínima de 5 euros).

^ Rockabilly a la sala 
Breakout amb el grup 
Smell of Kat

Aquest dissabte la sala 
Breakout de la PI. Laietana 
ha programat el grup de 
rockabilly Smell of Kat 
(22h; 5 euros), i reserva per 
diumenge la ‘swingjam’, a 
partir de les 18 h (entrada 
lliure).

Trist Trash Trio actuen diumenge al migdia al bar El Teler

^ Els sabadellencs 
Trist Trash Trio al vermut 
d’El Teler a Gràcia

Format a partir de la 
dissolució de Midnight 
Specials (1988-1994) i 
Euterpe 77 (1998-2009), 
el Trist Trash Trio va optar 
per «una llibertat estilística 
total». El seu gust pel rock de 
garatge amb unes gotetes de 
soul i una actitud punk dóna 
cohessió a una col·lecció 
molt variada de cançons. Amb 
Pep Caba (bateria i veus), 
Cèsar Giravent (guitarra i 
veu) i Sònia Giravent (baix, 
harmònica, percussió i veus) 
seran al concert-vermut 
d’aquest diumenge (13h) al 
bar El Teler, al centre cívic de 
Gràcia (PI. del Treball).

La Capella opta per 
vermut country aquest 
diumenge

La Barroom Buddies Band

posarà ritmes de música 
country aquest diumenge 
al concert-vermut setmanal 
al restaurant La Capella, al 
Parc de Can Gambús. Jim 
Bass, Mario Boronat, Krant 
Slowfingers i Llibert Valls 
s'uniran a l'escenari a les 
12.30 h.

^ Més funcions de 
«Trens» a L’Alternativa 
Teatre

Dissabte (22h) i diumenge 
(19h) hi ha més funcions de 
Trens, obra dirigida per Gabi 
Ruiz amb textos d’ell i de 
Núria Vila que porta Alcavot 
Teatre a L'Alternativa Teatre 
(Marià Aguiló, 22).

► Versions dels Beatles 
al pub The Wild Geese
Ambdós i Two of Us porten 
a l’escenari del pub The Wild 
Geese les seves versions dels 
Beatles, aquest dissabte a 
partir de les 23.30h. El local

de la Plaça de l'Àngel torna 
l'endemà amb el karaoke 
de MC Acoustic (20h), amb 
repertori renovat.

^ □ Festival de Cine 
de Terror, del 15 al 21 
de febrer

Entre el 15 i el 21 de febrer 
torna el Festival de Cinema 
de Terror de Sabadell, que a 
la seva cinquena edició fa un 
homenatge al cine d’aquest

gènere dels anys 80 i 90, 
amb protagonisme al vídeo 
domèstic per excel·lència, 
el VHS. A l’Imperial i altres 
espais hi haurà curts, marató, 
convidats i sorpreses.
Entre els títols programats, 
Braindead, Giri wa/ks home 
alone at níght, Turbo Kid o 
Zero, el curt de David Victori 
resultat del premi Your 
Film Festival organitzat per 
YouTube amb Ridley Scott i 
Michael Fassbender.


