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deesi

Un marcià
al Canadà

RAMÓN

De España

El cineasta Guy
Maddin opta
pel deliri pur
i simple, i així li va

G uy Maddin és un cineasta
canadenc (Winnipeg,
1 9 5 6 ) a q u i g a i r e b é

ningú coneix. Això sí, els quatre
sonats que hem vist alguna de les
seves pel.lícules solem sentir per
ell una admiració tenyida de cert
estupor. ¿Com aconsegueix que li
financin aquestes bogeries que
no semblen dirigir-se a cap sector
social en concret ni semblen te-
nir la més mínima relació amb
les pulsions humanes més ele-
mentals? Si jugués més a fons la
carta homosexual, potser Mad-
din –divorciat i amb una filla ac-
triu anomenada Jillian– es con-
vertiria en un fetitxe de la comu-
nitat gai, cosa que sol sortir a
compte econòmicament parlant
o que, almenys, et garanteix la
presència en els festivals cinema-
togràfics, on sempre hi ha algun
conspicu representant de la velvet
màfia. Però l’home opta pel deliri
pur. I així li va.

Acaben d’aparèixer a Espanya,
per cortesia de Cameo, dues
pel.lícules de Maddin destinades
a escalar les llistes d’èxits: no sé
què faran amb tants diners els ca-

pitostos de Cameo, però merei-
xen comprar-se un Porsche cada
un. Sarcasmes a part, editar The
saddest music in the world (2005) i
Dracula, pages from a virgin diary
(2002) no solament em sembla
admirable, sinó un acte de valor
tocant a la insensatesa. La prime-
ra la vaig comprar aquest estiu a
Nova York per la mòdica suma de
sis dòlars, i els asseguro que val
cada centau invertit. Rodada,
crec, en súper 8 i inflada a 35,
narra –de vegades en color, de ve-
gades en blanc i negre, sense mo-
tiu aparent per al canvi cro-
màtic– les desventures d’un grup
de friquis embrancats en un con-
curs delirant per elegir la cançó
més trista del món. La responsa-
ble de la proposta és Isabella
Rossellini, hereva d’una fàbrica
de cerveses que fa el seu agost a
costa dels nord-americans que ar-
riben al Canadà esquivant la llei
seca (la història està ambientada
en temps de la Depressió). Maria
de Medeiros i actors canadencs
desconeguts completen el repar-
timent d’aquesta cinta amb un
destí natural que un no sap si són
les sales de cine, els museus o els
manicomis.

Els deixo, perquè he d’esbrinar
què ha fet el marcià de Winni-
peg, al costat del qual David
Lynch és un pobre academicista
cinematogràfic, amb el Dràcula
de Bram Stoker. H
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‘Spamalot’
VICTÒRIA

5.935
ESPECTADORS

‘Fama’
APOLO

3.850
ESPECTADORS

‘Mamma mia!’
BCN TEATRE
MUSICAL

5.186
ESPECTADORS
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Julia Gómez, directora general
a Espanya de Stage Entertain-
ment, considera que si els musi-
cals «estan ben fets hi ha lloc per
a tots». «Ara, la gent necessita di-
vertir-se. S’ha notat una mica la
baixada entre setmana, però els
caps de setmana les xifres són
molt bones», informa la directiva
de Stage, que després de l’èxit de
Mamma mia! portarà La bella y la
bestia al BTM al febrer.

EN CASTELLÀ I CATALÀ / Fama, un
altre clàssic, ha tornat a Barcelo-
na per seguir triomfant al Pa-
ral.lel, «el petit Broadway barce-
loní», segons el productor Javier
Muñiz. El muntatge va néixer al
Teatre del Sol de Sabadell, i d’allà
va passar al Tívoli (en català) i a
Madrid (en castellà). «Ja n’hem fet
1.000 funcions. Enganxa perquè
explica situacions reals i pròxi-
mes. La fem en castellà perquè hi
ha molta població immigrant i
turisme», explica Muñiz, que
anuncia el salt al gran format
d’un altre èxit del Teatre del Sol,
Joseph i l’increïble abric en Technico-
lor, amb música d’Andrew Lloyd

Webber. «És la història bíblica de
Jacob i els seus fills, però sen-
se matisos religiosos. Un èxit a
Londres».

També vibrants i enganxoses
són les partitures que Manu Guix
ha compost per a Què, el muntat-
ge en català dirigit per Àngel
Llàcer sobre cinc nois conflictius
que no troben el seu lloc en el
món. De 4.000 a 5.000 persones
passen cada setmana pel Coli-
seum per assistir a la seva desbor-
dant energia i vitalitat. «No és el
mateix demanar una Coca-Cola
que un suc exòtic desconegut...»,
addueix el productor Toni Alba-
dalejo, al comparar les fran-
quícies de títols consagrats amb
les creacions totalment originals
com les citades Què i Mortadelo y
Filemón. The Musical. «Aquestes últi-
mes exigeixen més promoció de
cara al públic», explica el respon-
sable d’Anexa, que constata una
assistència creixent.

«Fa pocs anys les sales obrien la
temporada a l’octubre; ara ho fan
al setembre», recorda Albadalejo,
que valora la ràpida reacció del
sector català per abordar el gène-
re davant de gegants com Stage.
«Estem en alerta donada la crisi,
però estem contents que, al cap
d’una dècada d’èxits a Madrid, el
musical s’hagi instal.lat a la nos-
tra ciutat». H

Ve de la pàgina anterior

Històries originals
com ‘Què’
se sumen als
clàssics del gènere

Aloma canta les seves penes
d’amor al Teatre Nacional
b

I. F.
BARCELONA

Dagoll Dagom
converteix la novel.la
de Mercè Rodoreda
en un musical intimista

E
ns en haurem d’anar de ca-
sa... La hipoteca venç aviat...
No sé què fer». Paraules de
rabiosa actualitat que va es-

criure Mercè Rodoreda el 1938. Ara
les deixa anar l’actor Josep Julien en
el musical Aloma de Dagoll Dagom
que, sota la direcció de Joan Lluís
Bozzo, arribarà al Teatre Nacional
de Catalunya dijous vinent.

Una tarda d’assaig, Julien no l’en-
certa amb l’entonació d’aquestes pa-
raules del desnonament destinades
a la seva germana Aloma. «Desprèn-te
del to amenaçador. Has de despertar
compassió. ¡No fas pena!», li reque-
reix Bozzo. I és que, a diferència de
la resta de musicals en cartell (excep-
te Què), aquí es canten més penes
que alegries. «No hi ha res més fals
que pensar que cantar és sinònim
d’alegria», afirma Alfonso de Vila-
llonga, el creador de la vintena de
cançons que integren la versió. El di-
rector ho ratifica: «El musical és un
llenguatge i pot explicar qualsevol
història, com Mar i Cel o Els misera-
bles. Aloma és un melodrama íntim i
psicològic, que explora personatges
amb qui molts es poden identificar».
Per Bozzo, el repte és «aconseguir el
difícil punt màgic de l’emoció».

PÈRDUA DE LA INNOCÈNCIA / «El món
és ple d’Alomes», diu Bozzo. «De
púbers que perden la raó i la in-
nocència en mans d’homes madurs.
Com les col.legiales que s’enamoren
del profe». Pulsions edípiques que
porten a aquell primer desengany
amorós que Rodoreda, després del
seu relat del 1938, va revisar, ja des
de la seva maduresa a l’exili, el 1969.
Aquesta reescriptura es plasma en
l’adaptació que firma Lluís Arcarazo
amb el desdoblament de la protago-
nista en dues veus: l’Aloma adoles-
cent i ingènua (Julia Möller) i l’Alo-
ma veterana (Carme Sansa).

La funció comença amb projec-
cions que ens endinsen en aquella
Barcelona del tramvia en què va viu-
re la novel.lista. La veu desencanta-
da de Sansa assumeix el paper de
narradora que visita el seu passat, la

casa on habita la jove Aloma amb el
seu germà i la seva família. L’arriba-
da des de l’Argentina de Robert (Car-
los Gramaje), germà de la seva cu-
nyada, li desperta la libido i inicia el
ball d’emocions.

«¡L’amor em fa fàstic!», va escriure
Rodoreda. «Era una autora molt du-
ra. Fugia del sentimentalisme», sub-
ratlla Bozzo, que el 1972 ja va fer un
guió d’Aloma, que encara guarda,
junt amb l’estudi zodiacal que una
amiga va fer dels personatges. Tots
desgraciats. Fins i tot el de Gisela, la
dona fatal que remena la cintura
per l’escenari amb el seu luxe i el
seu menyspreu, però també la seva
infelicitat. Per Sansa, hi ha molta
tinta autobiogràfica a les pàgines de
l’autora. «Escrivia de si mateixa. Va
ser una autodidacta, intel.ligent, un
gran talent; si hagués sigut home
hauria aconseguit el reconeixement
fa temps. Es va haver d’espavilar i va
ser valenta, com Aloma». H

b Julia Möller i Carme
Sansa donen veu a la
protagonista en la seva
joventut i maduresa

ÁLVARO MONGE

33 Anabel Totusaus, Julia Möller (al centre) i Carme Sansa.

UN TALENT
POLIGLOT

< Julia Möller, la jove Aloma, és
la gran protagonista de la versió
de Dagoll Dagom, en què captiva
amb el seu gran talent i veu. Ja
ho va fer a Berlín, Londres (Els
miserables) i a Madrid, on va
protagonitzar El fantasma de la
ópera, Mar y cielo i La bella y la
bestia, que va abandonar per
tornar a treballar amb Bozzo.
Nascuda a Alemanya, va
estudiar a l’Institut del Teatre de
Barcelona, a l’escola Memory i a
Hamburg. «En un càsting em van
rebutjar perquè el meu accent
català no era bo, així que vaig
decidir estudiar-lo bé i
practicar-lo amb els amics».

L’ESTRELLA
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