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La popular companyia Dagoll
Dagom representarà el musical
Aloma, actualment en cartell al
Teatre Nacional de Catalunya, els
dies 21 i 22 de març de l’any vi-
nent al Kursaal de Manresa. D’a-
questa manera tornarà a la capital
del Bages un grup que ha escrit
algunes de les pàgines recents de
la història de l’escena local. Amb
Glups, el Kursaal va viure la seva
darrera obra de teatre el 2 de fe-
brer del 1985, i amb el Mikado es
va tancar la història del renaixe-
ment de l’afició pel teatre al Con-
servatori impulsada pel Galliner,
el 16 i 17 de desembre del 2006.

El Galliner ja va intentar portar
a Manresa Boscos endins, un mu-
sical de Stephen Sondheim que
va fer estada al teatre Victòria a la
primavera. Dagoll Dagom, però,
va suspendre la gira prevista per
Catalunya per falta de suport ins-
titucional. Ara, Aloma sortirà a la
carretera gràcies a l’ajut econò-
mic del departament de Cultura
de la Generalitat i de la Diputació
de Barcelona.

Aloma és una versió musical de
la novel·la de Mercè Rodoreda

que va guanyar el Premi Creixells
l’any 1937.  El muntatge dirigit per
Joan Lluís Bozzo juga en dos
plans, el de l’Aloma jove i el de la
dona madura. La protagonista és
una noia que no creu en l’amor,
però s’acaba enamorant, amb un

final que la fa passar de la inno-
cència a l’edat adulta. Julia Mö-
ller i Carme Sansa són les dues
Aloma, en un repartiment en què
també hi ha habituals de Dagoll
Dagom com Carles Gramaje i
Ferran Frauca.

El musical «Aloma» es veurà
al Kursaal el 21 i 22 de març
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El muntatge de Dagoll Dagom està fent temporada al Teatre Nacional

Les vivències dels nouvinguts
respecte a la llengua catalana
van centrar la taula rodona que
va tenir lloc dijous a la sala d’ac-
tes del Centre Cultural el Casi-
no, de Manresa. Bernat Joan, se-
cretari de Política Lingüística de
la Generalitat i president del
Consorci per a la Normalització
Lingüística, es va manifestar
contrari a les visions pessimistes
respecte al futur del català i va
afirmar que la normalitat s’esta-
blirà quan «un catalanoparlant i
un castellanoparlant parlin entre
ells en català».

El marroquí Abdeslam Ben El
Fassi, president de l’Associació
Sociocultural Horitzons Medi-
terranis, va defensar la cultura
catalana com a capdavantera
del diàleg intercultural mediter-
rani «des de Llull» fins a l’actua-
litat. El rwandès Thomas Ru-
tayisire va explicar que, quan va
arribar, «ningú no em parlava en
català». L’argentí Ángel M.
Gianfrancesco, que fa vint anys
que viu a Catalunya, va esmen-
tar la seva constància a recoma-
nar als seus compatriotes que
coneguin la cultura i la llengua
catalanes abans de venir.
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Bernat Joan trenca una
llança en favor del futur
de la llengua catalana
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Una imatge de la taula rodona que es va celebrar dijous al Casino


