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● La peça teatral Segure-
tat (Companyia la Soga),
escrita i dirigida pel dra-
maturg figuerenc Carles
Mallol i interpretada per
Elies Barberà, Marta Cor-
ral, Marc Garcia Coté,
Marta Montiel, Albert
Puigdueta i Elisabet Va-
llés, és el tercer capítol,
avui (21.00 h), del cicle de
teatre contemporani Di-
vendres de contraban, que

se celebra des del 6 de fe-
brer fins al 3 d’abril al Tea-
tre El Jardí, de Figueres,
en format reduït i amb la
peculiaritat que, al final de
la funció, l’entrada (10 eu-
ros) inclou el dret a una
consumició i a mantenir
una conversa amb els crea-
dors, actors i actrius prota-
gonistes de cada especta-
cle. La idea, com explica
el coordinador del cicle,
Tomàs Aragay, és «obrir el

ventall de tipus d’especta-
cles que es representen a
El Jardí, crear debat, dis-
curs, i parlar després sobre
l’espectacle».

El dia 20 de març
(21.00 h) serà el torn de la
creadora, performer i ba-
llarina Sònia Gómez, que
presenta l’espectacle Mi
madre y yo, en què literal-
ment puja la seva mare,
Rosa Vicente, a escena i,
de fet, és una de les intèr-

prets de l’espectacle.
La darrera funció, el 3

d’abril (21.00 h), la prota-
gonitza la micropoeta Ajo,
que presenta l’espectacle
Striptease cardiovascular.
Ajo, un personatge pecu-
liar de l’escena madrile-
nya, col·labora en aquest
espectacle amb Judith Far-
rés, companya d’escenari
del músic Albert Pla. Cada
espectacle, el podran veu-
re seixanta persones.

«Seguretat» és el tercer capítol del cicle
«Divendres de contraban», a Figueres
DANI CHICANO / Figueres

A Aloma, Mercè Rodore-
da parla de la pèrdua de la
infantesa, d’aquella inge-
nuïtat tan característica i
del pas a la maduresa. Pro-
tagonitza la novel·la una
noia jove, marcada pel su-
ïcidi del seu germà, que
s’enamora d’un parent 20
anys més gran que ella que
acaba de tornar d’Amèri-
ca. Per motius diversos, la
família entrarà en crisi i
acabarà perdent la casa al
barri de Sant Gervasi. Alo-
ma és abandonada i haurà
de continuar endavant sola

i desenganyada.
Dagoll Dagom, que di-

rigeix Joan Lluís Bozzo,
es va proposar tancar
l’Any Rodoreda amb
aquesta peça, que es va es-
trenar al TNC el 23 d’octu-
bre i s’hi ha estat fins el 4
de gener. Bozzo, ha dispo-
sat, en el repartiment, de
Carme Sansa (Aloma
gran) i Júlia Möller (Alo-
ma jove) com a protago-
nistes, a més d’Anabel To-
tusaus, Josep Julien, Fer-
ran Frauca, Carlos Grama-
je i Anna Moliner.

Dagoll Dagom porta
la seva «Aloma»
musical al Teatre

Municipal
Joan Lluís Bozzo dirigeix en aquesta

obra Júlia Möller i Carme Sansa

● Lluís Arcarazo és el responsable de l’adaptació teatral, i
Alfonso de Vilallonga, de la música i les lletres d’Aloma,
l’obra dirigida per Joan Lluís Bozzo, que es basa en la no-
vel·la de Mercè Rodoreda. L’obra es veurà avui (21.00 h) i
demà (18.00 i 21.30 h) al Teatre Municipal de Girona.

Sansa i Möller, Aloma gran i Aloma jove. / DAVID RUANO

DANI CHICANO / Girona


