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‘Udol’ retrata 
amb humor 
la passió 
creadora

M.C.
BARCELONA

La inseguretat, les pors d’un crea-
dor davant d’un full en blanc i la 
manera com s’acosta al públic, 
són alguns dels temes analitzats a 
Udol, un muntatge multidiscipli-
nari de Q-Ars Teatre que s’estrena 
avui al recuperat, per al Grec, Es-
pai Lliure. Només estarà dos dies 
en cartell i farà temporada a La 
Seca-Espai Brossa a partir de l’oc-
tubre.
 Les actrius Mercè Anglès i Anna 
Güell, el ballarí i cantant Miquel 
Barcelona i el guitarrista Pau So-
ler volen alertar sobre la necessi-
tat de mantenir viva la flama de 
l’art en una societat cada cop més 
mercantilista. «Es tracta d’una 
proposta suggerent», diu Anglès, 
«sense estructura d’inici, desenvo-
lupament i desenllaç. Cada espec-
tador es farà la seva pel·lícula».
  El poema d’Alan Ginsberg 
Udol, les obres de Virginia Wolf, 
Anne Sexton i Adrienne Rich i les 
cançons de Patti Smith inspiren 
aquest curiós muntatge que ex-
posa amb humor i música els 
dubtes i la passió que sent tot cre-
ador. Marilia Samper (que va tri-
omfar en l’últim T-6 del TNC amb 
L’ombra al meu costat) s’ha encarre-
gat de la dramatúrgia. Joan Maria 
Segura, que va dirigir el musical 
El crim de lord Arthur Saville a la Sa-
la Gran del TNC, porta la batuta 
d’aquest muntatge multidiscipli-
nari i íntim que es mou entre 
l’humor, el joc i la ràbia.
 «En aquests moments en què 
veiem com l’art es tanca als mu-
seus i s’aparta de la gent, reivindi-
quem que l’art pertany a tothom, 
i cadascú de nosaltres és un artis-
ta», valora Güell. H
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Julio i la senyoreta Júlia 
3Manrique i Cristina Genebat porten la pulsió sexual i de classes al Romea 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

D
esposseïda de la misogí-
nia original del clàssic 
d’August Strindberg, Se-
nyoreta Júlia arriba al Tea-

tre Romea, aquest mes de juliol, amb 
Julio Manrique i Cristina Genebat 
com a parella protagonista en un 
dramàtic combat de libidos i classes. 
Els acompanya en escena Mireia Ai-
xalà i els dirigeix Josep Maria Mes-
tres, que ha adaptat la versió més 
«moderna i humanitzada» del brità-
nic Patrick Marber. 
 El dramaturg, guionista i direc-
tor londinenc va traslladar l’acció a 
l’Anglaterra del 1945, concretament 
a la nit de la victòria electoral labo-
rista. A més a més, va suavitzar els 
vèrtexs femenins del triangle amo-
rós dibuixat per l’autor suec el 1888 
i va accentuar la lluita de classes. «A 
diferència de Strindberg, que detes-
ta la Júlia i totes les seves figures fe-
menines, Marber sent una profunda 
empatia pels personatges; els esti-
ma molt a tots. La seva Júlia és un 
ocell ferit que ha patit un gran cop a 
la vida», va explicar Mestres, que va 
recordar l’atmosfera de cine negre 
que respira l’obra. 
 
SEDUCCIÓ FATAL A LA CUINA / L’acció pas-
sa a la cuina d’una casa noble on la 
Júlia, la filla de l’amo, i el John, el xò-
fer, inicien un joc de seducció fatal. 
En segon pla apareix la cuinera (Ai-
xalà), la promesa de l’ambiciós criat. 
«La senyoreta Júlia és una nina tren-
cada que necessita que l’estimin, 
mentre que el John té moltes ganes 
de prosperar i veu moltes oportuni-
tats en ella. Hi ha també una pulsió 
sexual molt forta», va declarar Gene-
bat, també traductora de l’obra i pa-
rella de Manrique fora de l’escenari. 
Al seu parer, «Strindberg va escriure 
el personatge de la Júlia per enfon-
sar la seva dona», l’aristòcrata Siri 

von Essen, que el va interpretar en 
l’estrena del muntatge. 
 El text, va afegir Genebat, també 
planteja com les classes treballado-
res poden arribar a ser més conserva-
dores que els mateixos burgesos. 
Mestres ho va resumir amb la para-
doxa d’El gatopardo: «Tot ha de canvi-
ar perquè res canviï», i va subratllar 
la transcendència del clàssic per la 
inversió de rols: «Aquí la dona és la 
poderosa i el mascle, el criat». 
 El director i el repartiment van 
coincidir a destacar les «ressonànci-
es» de la història reescrita per Mar-
ber en la convulsa societat d’avui. 

«Els laboristes van guanyar en una 
Anglaterra deprimida després de la 
guerra; van veure la llum després 
del túnel, un horitzó de canvis i espe-
rança. Ara també està tot en l’aire, 
els temps reclamen canvis», va argu-
mentar Mestres. Manrique, que es va 
referir al director com el seu «mes-
tre», va afegir més semblances: «La 
pasta passa a ser la protagonista de 
l’escena. Com avui, que no parem de 
parlar de diners. En això no ha canvi-
at res». H

Senyoreta Júlia
Teatre Romea • Del 4 al 29 de juliol 

Josep Maria Mestres 
dirigeix la versió de 
Patrick Marber, «sense 
la misogínia» de l’original 
d’August Strindberg

33 Mireia Aixalà (esquerra), Cristina Genebat i Julio Manrique, en una escena del muntatge.
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