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l dia 15 d’octubre, festivitat de Santa Teresa
i aniversari de l’afusellament de Lluís Com-
panys, l’empresa editora Planeta, del senyor

Lara, convoca el tot Barcelona i el tot Catalunya,
amb el president de la Generalitat al capdavant i la
infanta Cristina –«la infanta catalana»– al centre de
totes les mirades, perquè siguin testimonis de com
Fernando Savater rep a Barcelona, capital de Cata-
lunya, el premi príncep de les lletres castellanes, el
més venut, el més ben dotat. 601.000 euros.

President de Catalunya, consellers i directors ge-
nerals del govern català, forces vives del país facin
el favor d’aplaudir i saludar el guanyador. L’home
que ha organitzat i encapçalat la graciosa, educada,
civilitzada, culta campanya no a favor del castellà a
Catalunya sinó en contra del català a Catalunya. On
si no? No hi ha mai campanyes ni manifestos a fa-
vor de res. Totes les campanyes i manifestos, des
que el món és món i, en particular, des que Espanya
és Espanya, són en contra d’alguna cosa. I si no,
que ens demostrin el contrari. Filòsof Fernando Sa-
vater, demostri’ns el contrari.

La campanya en contra del català del guanyador

abans-d’ahir del premi estratosfèric va ser celebra-
da i multiplicada aquí per Ciudadanos, esplendo-
rós, nombrós, grup parlamentari català que l’altre
dia va organitzar a Barcelona una massiva manifes-
tació en suport de les idees de Fernando Savater que
va reunir 4.500 persones vingudes de tot Catalunya
i tot Espanya. No riguin, no. Les idees del senyor
Fernando Savater i Ciudadanos han estat recollides
amb gran desplegament per la premsa de Madrid i
es veu que, com a conseqüència, el Tribunal Cons-
titucional dictaminarà en contra de certs aspectes
fonamentals de la normalització lingüística que
l’Estatut votat pel catalans preveu. Jo no m’ho crec
perquè el Tribunal Constitucional, per definició, és
immune a les pressions de l’opinió pública, però
dic el que sento dir. President de la Generalitat, vos-
tè que defensa l’Estatut, saludi el guanyador elegit
entre els més de 500 aspirants per un jurat format
per Álvaro Pombo, Carmen Posadas, Rosa Regàs,
Alberto Blecua, Alfredo Bryce Echenique, Pere
Gimferrer i Carlos Pujol. Som tan senyors, tan ge-
nerosos. El mal és que no ens ho agraeixen mai.

Només una cosa m’intriga. El sopar de gala de
l’entrega del premi es va celebrar al Palau de Con-
gressos de Catalunya d’allà dalt la Diagonal. Dia-
gonal en castellà és també Diagonal, però i palau? I
congressos? I Catalunya? Ja va saber arribar a lloc
a la primera Fernando Savater amb tantes paraules
catalanes sense traduir? No es va sentir ofès? No va
estar a punt de renunciar al premi? Ja el va entendre,
el taxista? I una altra: no va trobar estrany que el
premi convocat a Barcelona, capital de Catalunya,
exigís en les bases que el llibre fos escrit en llengua
castellana i no en català?
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Fernando Savater agraeix el premi. / ORIOL DURAN

A Aloma hi ha molta vena
autobiogràfica de la jove
Mercè Rodoreda. Tant, que
va trigar un parell d’anys a
treure el llibre del calaix
perquè tenia por de despu-
llar els seus sentiments amb
tanta evidència. L’escripto-
ra el reescriuria unes dèca-
des més tard. Aquesta do-
ble escriptura l’aprofita Ar-
carazo per construir un mu-
sical en què l’Aloma jove
(Julia Möller) viu l’acció i
l’adulta (Carme Sansa) ho
reviu tot amb una certa ten-
dresa i amb un punt d’hu-
mor, en descobrir-se tan in-
gènua. L’obra es podrà veu-
re des de dijous i fins al 4 de
gener. En el repartiment hi
tornen a figurar molts ac-
tors de l’anterior producció
de la companyia,  Boscos
endins (Ferran Frauca, Ca-
ros Gramaje, Anna Moli-
ner, Gisela i Marc Pujol) i
s’hi ha incorporat Carme
Sansa (una veterana de la
cartellera barcelonina, ha-
bitual en espectacles en for-
mat de cabaret literari) i Ju-
lia Möller (un cobejat nom
en les cartelleres de Lon-
dres i de Madrid. Per Mö-
ller, que ja va conèixer la
companyia fent Mar y cielo
a Madrid, l’aposta és molt
atractiva perquè li permet
entrar en un musical de
creació; no es limita als mo-
viments ni a la caracteritza-
ció dels personatges que
obliguen com ara Els Mise-
rables.

Bozzo desmarca el seu
musical de la resta de la car-
tellera barcelonina. El seu
és el més intimista, tot i que
correspon a un muntatge de
gran format. També Anna
Rosa Cisquella, membre

fundadora de la compa-
nyia, està enamorada des
dels 18 anys de la nena de
17 anys de la novel·la. Boz-
zo no s’explica que hi hagi
tan poca literatura que parli
de l’adolescència –un mo-
ment clau per a tothom– i
que només s’utilitzi en sè-

ries intranscendents «d’ins-
tituts i acadèmies».

Per Bozzo, Vilallonga ha
tingut el respecte que es
mereixia el text i alhora la
desinhibició que aquest re-
queria: aquest aspecte aju-
da a fer el salt a un estadi
més enllà del pla «venera-

ble». La peça, tot i que beu
del dramatisme que pateix
una adolescent òrfena, tí-
mida, que no surt de la casa
del germà gran, cobra dina-
misme en alguns passatges,
com quan ella s’inicia en
l’amor: «Viu l’èxtasi de la
primera vegada.»

L’«Aloma» rebel de Dagoll Dagom
El musical, que adapta la novel·la de Mercè Rodoreda, s’estrena dijous

JORDI BORDES / Barcelona

● La previsió és que Dagoll Dagom
aconsegueixi fer amb Aloma la gira a
Catalunya que no havia aconseguit fer
amb Boscos endins. Tot i ser una copro-
ducció del TNC, la companyia haurà de
buscar ajudes per als ajuntaments per tal
que la puguin contractar. Anna Rosa
Cisquella, membre fundadora de Dagoll
Dagom, espera que el Departament de
Cultura de la Generalitat els bonifiqui en
qualitat d’un dels espectacles que es be-
caran en una reunió prevista per la set-

● El director de la companyia Da-
goll Dagom, Joan Lluís Bozzo, pre-
tenia transformar la novel·la de Ro-
doreda en musical des del 1972. Ara,

Aloma jove (Julia Möller) i Robert (Carlos Gramaje) en un assaig. / DAVID RUANO

amb coproducció amb el TNC, s’han
embrancat aprofitant l’Any Rodore-
da. L’Aloma de la novel·la és una
adolescent que aprèn a ser adulta. Es
rebel·la contra el destí. L’adaptació

mana vinent. La Generalitat, de manera
semblant al que des de fa anys munta la
Diputació de Barcelona, tria uns espec-
tacles per finançar la gira i pagar una part
del caixet als ajuntaments. El muntatge
mou un mínim de 16 persones: «Crec
que una obra que vincula Rodoreda, Vi-
lallonga i Dagoll Dagom s’ho mereix»,
diu Cisquella. La gira ha de començar el
primer trimestre. Si no és així, serà difí-
cil que es pugui mantenir el repartiment
que actuï al TNC.

de Lluís Arcarazo situa una Aloma
adulta que reviu l’acció. Alfonso de
Vilallonga (famós pels seus temes
sòrdids) signa una inusual partitura.
L’obra arrenca dijous a la Sala Gran.

Les dificultats de fer una gira

● Què hi fa Alfonso de Vilallonga
en una versió musical de Mercè
Rodoreda? L’un és un amant dels
espais foscos (sovint porta ulleres
de sol fins i tot dintre la sala d’as-
saig); l’altra, una enamorada dels
jardins, de les flors. Vilallonga re-
coneix que no coneixia gaire l’obra
de l’escriptora i que li va sobtar
l’encàrrec. Tot i que sembli para-
doxal, Vilallonga ha trobat ponts
de connexió amb l’escriptora de La
plaça del Diamant: «La tendresa i
la mala llet de Rodoreda són ele-
ments claus també en les meves
cançons.» Per això, el compositor
(que ja havia rebut una proposta de

Dagoll Dagom però
que no va fructificar)
afirma que la vintena
de temes han sortit
«sense forçar, no són
peces ortopèdiques».
Com a exemple, la
cançó Un xic de ten-
dresa: «La vaig es-
criure amb cinc mi-
nuts; aquestes són les
millors.»

Vilallonga escriu
les cançons en castellà, anglès i
francès. Aquesta és la segona peça
que escriu en català, les dues d’en-
càrrec (l’anterior va ser una cantata

per a l’Auditori).
L’autor tremola si
pensa que la música
podria ser gravada en
la gira. Les balades,
inevitables, tenen una
musicalitat difícil,
que recorda els jocs
vocals de Sondheim
de Boscos endins, diu
Gisela. Vilallonga
també ha recuperat la
cançó de revista del

Paral·lel del 1935 i un tango con-
tundent. L’autor defineix la seva
aportació de banda sonora d’Alo-
ma.

«Tinc la tendresa i la mala llet de Rodoreda»


