
É s per tots coneguda la dedicació i 
fermesa de Ramon Oller, junta-
ment amb els components de 

Metros–Companyia de Dansa, a l’hora 
d’acostar la dansa contemporània al 
gran públic. I aquesta vegada ho fa de la 
mà d’una història d’amor tan punyent 
com la Madama Butterfly, popularitza-
da per la fabulosa òpera de Giacomo 
Puccini. Recordem que l’origen d’aquest 
drama líric es troba en una peça teatral 
de David Belasco que, al seu torn, es va 
inspirar en el llibre de Pierre Loti, Ma-
dame Chrysanthme, per articular-la. 
Igual que en la novel·la i la seva transla-
ció operística, l’obra d’Oller explica 
l’idil∙li entre B. F. Pinkerton, un oficial de 
la marina dels EUA, i una geisha anome-
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nada Cio-Cio-San. Però el que comença 
com una espècie de capritx exòtic acaba-
rà convertint-se en una passió destructi-
va per a tots dos.

Captivat per aquest argument, Ramon 
Oller crea un nou llenguatge per trans-
metre els complexos sentiments que 
embarguen els protagonistes i els condu-
eixen cap a la tragèdia. D’aquí ve que la 
plàstica de les coreografies ens ofereixi 
un exquisit i torbador retrat de l’estat 
anímic dels personatges, carregada de 
sensualitat i erotisme, de dolor i angoixa. 
Madame Butterfly, la traición no és 
únicament un prodigi de tècnica inter-
pretativa per part dels ballarins, sinó 
també un vistós treball estètic, on la 
música, la il·luminació, l’escenografia i el 
vestuari es converteixen en un perfecte 
complement per a la feina de Ramón 
Oller i Metros.

Passejada de Ramon Oller per l’amor i la 
mort amb la companyia de dansa Metros
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Joan Lluís Bozzo i Dagoll 
Dagom tanquen l’Any Rodoreda 
al TNC amb un musical que 
adapta la novel·la de l’escriptora

NOIA DESENgANYADA jULIa MÖLLer, L’aLOMa jUVeNIL DeL LLIBret De LLUÍS arCaraZO 
SOBre La NOVeL·La qUe rODOreDa Va eSCrIUre eL 1938 I Va reVISar eL 1969.

una intel·ligència que no esquiven els sen-
timents, però tampoc serveixen com un 
mecanisme fàcil per commoure el lector o, 
en aquest cas, l’espectador”. La seva versió 
respecta tota la riquesa verbal de Rodore-
da, el seu talent descriptiu, el 
pessimisme subjacent en la 
novel·la i la força dels seus 
personatges.

Alguns d’ells, és cert, no 
apareixen a l’Aloma teatral. 
La protagonista, però, no no-
més conserva aquesta força 
sinó que, fins i tot, surt po-
tenciada, afavorida, en el seu 
salt a escena. És aquella  Aloma desdobla-
da en dues dones i interpretada per Julia 
Möller, un jove valor del musical que ja va 
treballar sota les ordres de Bozzo a Mar i 
cel, i la sempre excel·lent Carme Sansa. 
L’una i l’altra representen l’ahir i l’avui, la 
impulsivitat davant el desengany. Una 

dualitat que s’intueix sobre el paper, i que 
regna a l’escenari.

Josep Julien, Ferran Frauca, Carlos 
Gramaje, Anna Moliner i Gisela són altres 
de les veus que narren la història d’aquesta 

noia solitària, marcada pel 
suïcidi del seu germà i insen-
sible als plaers de la vida. 
“¡L’amor em fa fàstic!”, excla-
ma Aloma en la seva primera 
línia de text. Una afirmació 
en què molta gent va voler 
entreveure el mateix recel de 
Rodoreda cap a l’amor (¿o 
cap al matrimoni?), apun-

tant-se a aquell  corrent d’analistes que 
troben en la seva obra clares referències 
biogràfiques. En qualsevol cas, el que hi ha 
en Aloma, el musical, és una voluntat per 
entendre i respectar el treball d’una escrip-
tora que és clau en la literatura catalana del 
segle XX.

Alfonso de 
Vilallonga ha 
compost les 
 19 cançons 

que embasten 
una dura vida
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C om a prèvia de l’estrena de So-
nata a Kreutzer, Quim Lecina 
escalfa motors durant quatre 

dies al mateix Teatre Romea amb La 
Maga i el Club de la Serpiente, un espec-
tacle amb música en directe que va estre-
nar amb èxit a finals de l’any passat al 
Versus Teatre a partir de diversos frag-
ments de Rayuela, la gran novel·la de 
Julio Cortázar.

Situem aquesta referència literària: 
París, anys 50. El Club de la Serpiente, 
unes golfes al barri St-Germain-des Près. 
Un punt de trobada d’intel·lectuals per 
escoltar jazz, beure i discutir de relacions 
humanes, és a dir de política, art i litera-
tura. Aquell material, que retrata la 
intel∙lectualitat sorgida en la dècada que 
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va seguir la segona guerra mundial, li va 
servir a Lecina per elaborar un concert 
escenificat que transcendeix les tradici-
onals etiquetes escèniques, en una en-
certada dramatúrgia que barreja el factor 
textual amb el musical. 

Cançons de Louis Armstrong, Bessie 
Smith, Coleman Hawkins i Duke Elling-
ton, entre altres, componen la banda so-
nora de La Maga i el Club de la Serpien-
te. Quim Lecina i l’actriu uruguaiana 
Andrea Fantoni s’encarreguen de la in-
terpretació. Fantoni és La Maga, l’enig-
màtic personatge de Cortázar.  La cantant 
Laia Porta, mentrestant, posa la veu a la 
música del grup Swingset: Àngel Molas 
(saxo  baríton i saxo soprano), Sergio 
Fructuoso (saxo alt),  Miquel Donat 
(trompeta), Víctor González (trombó), 
Octavi Bañuls (piano), Pep Rius (contra-
baix) i Olivier Rocque (bateria).

Quim Lecina dirigeix un concert de jazz 
escenificat amb fragments de ‘Rayuela’
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