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Mercè Rodoreda va publicar
la primera versió d’Aloma el
1938 per convertir-se en la
gran promesa de la literatu-
ra catalana. A l’exili, i ja amb
La plaça del Diamant edita-
da, la reescriuria perquè
veiés la llum de nou el 1969.
Gairebé 40 anys després,
Lluís Alcarazo ha convertit
el text en un musical per a
Dagoll Dagom, i ha utilitzat
el fet que l’escriptora barce-
lonina en fes dues versions
per posar damunt l’escena-
ri dues Alomes: una de jove,
que viu el present, i que està
interpretada per Julia
Möller, i una altra que es
mira l’acció 30 anys des-
prés, sota la pell de la qual hi
ha Carme Sansa. Totes dues
es passejaran pel pis de
Sant Gervasi de la família
de l’Aloma a partir de dijous
que ve, a la Sala Gran del
TNC, en el que serà el tanca-
ment d’aquest Any Rodore-
da tan teatral. Carlos Gra-
maje, Gisela, Anabel To-
tusaus, Ferran Frauca i
Josep Galindo també hi són.

La primera pregunta que
molta gent es fa és: ¿es pot
fer un musical d’Aloma, una
història dura, d’una noia
queabandonal’adolescència
i entra gairebé sense transi-

novel·lanoéscomperposar-
se a cantar”. Durant el pro-
cés de creació va descobrir
que Rodoreda és cantable:
“Tédosisdemala llet iunhu-
mor soterrat i negre, i una
tendresa exacerbada”. Alca-
razo, a més, ha aprofitat dos
poemes del llibre Agonia de
llum, que De Vilallonga ha
convertit en cançons.

Damunt l’escenari, com
vampodercomprovardime-
cres a la nit durant un as-
saig, tot rutlla. Dagoll Da-
gom ha anat al gra i, a dife-
rència de Boscos endins, el
musical de Sondheim que
van estrenar la temporada
passada, han apostat per
una escenografia aparent-
ment senzilla –i fàcil de por-
tar de gira– que està em-
marcada per una sèrie de
projeccions molt evocado-
res,araroses,araheura,ara
el port. El pis d’Aloma, de
fet, flota per damunt d’un
jardí, element clau en l’uni-
vers rodoredià.

La protagonista absoluta
de la peça és l’Aloma jove. Hi
ha molts solos i duets, cosa
que s’ajusta millor al monò-
leg interior de la novel·la.
Bozzo el qualifica de “musi-
cal íntim” i afirma que, per
laqualitat ielcairemelodra-
màtic del text, Aloma no té
res a veure amb el que hi ha
en cartellera a Barcelona. ■

cióenl’edatadulta?Eldirec-
tor de Dagoll Dagom i del
muntatge,JoanLluísBozzo,
tenia clar que sí des del
1972, quan, recordava ahir,
va prendre les primeres
notes per portar a escena la
novel·la en forma de musi-
cal.Arahagauditde lacol·la-
boració d’Alfonso de Vila-
llonga,músic inclassificable,
que ha ordit una partitura
força ajustada a l’acció. I
això que quan Bozzo li va
proposar la idea, va dir: “La

“Té dosis de
mala llet i un hu-
mor soterrat i
negre, i una
tendresa
exacerbada”

Minientrevista
Julia Möller
Aquesta noia de 29 anys és una de les veus més promete-
dores del país. Ja ha fet de Cosette a Les misérables a Lon-
dres, també ha actuat a Madrid i a Berlín, i debuta a Barce-
lona com a Aloma al TNC i per a Dagoll Dagom. Ho ha dei-
xat tot per encarnar un personatge gairebé fet a mida.

Què significa per a tu Aloma?
És un personatge que als
17 anys ha tingut una vida
molt dura. Els seus pares
han mort i viu en un ambi-
ent molt hostil, on no hi
ha cap mena d’amor ni de
carinyo. Necessita esti-
mar, ser estimada, viure.

¿La novel·la és més agra
que el musical?
No crec que Bozzo hagi
volgut fer-la una mica més
alegre. Sí, però, que ha po-
tenciat el món imaginari
de l’Aloma.

Coneixies Rodoreda
abans?

Sí. Vaig llegir Mirall trencat
a l’institut... La primera ve-
gada que vaig llegir Aloma
em va agradar, però el final
em va deixar freda, al mig
del no res. El segon cop em
va agradar més. I cada ve-

gada més. És una novel·la
que s’ha de llegir més d’una
vegada. És impressionant.
És molt quotidiana.

Has passat per Londres,
Berlín, Madrid i Barcelona.
Quines són les diferències?
No m’agrada generalitzar.
A Londres hi ha molta tra-
dició: els nens petits a l’es-
cola se saben totes les can-
çons dels musicals. Aquí
estem començant. És una
qüestió de cultura i de tra-
dició. Potser la diferència
és que el que s’està fent a
Barcelona són coses de
creació, cosa que té molt
de valor.

¿Veus exportable aquesta
‘Aloma’?
La història ho és, perfecta-
ment. Està situada a Barce-
lona al 35, però podria ser
el 2008. És una història
moderna. L’obra és molt li-
beral i molt feminista.

Julia Möller i Carme Sansa es posen en la pell d’Aloma ■ JOSEP LOSADA


