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El muntatge, amb
partitura de Vilallonga,
té problemes
de dramatúrgia

La força de les dues Alomes
Julia Möller i Carme Sansa brillen al Teatre Nacional en el digne però irregular
musical que Dagoll Dagom ha portat a terme sobre l’obra de Rodoreda

Aloma era una proposta de risc i així
se la plantejaven els espectadors el
dia de l’estrena al TNC, temorosos
de topar amb una producció inassu-
mible. Es tractava ni més ni menys

de convertir l’íntim i delicat paisat-
ge d’emocions de la novel.la de
Mercè Rodoreda, que l’autora va re-
visar en l’exili, en un espectacle mu-
sical. Una obra inimaginable, d’en-
trada, per a aquesta empresa per la
tristesa i foscor que desprèn, però re-

solta amb dignitat per Dagoll Da-
gom, malgrat els seus problemes de
dramatúrgia i l’irregular rendiment
del repartiment.

«No és una història per posar-se a
cantar», havia advertit Alfonso de Vi-
lallonga a Joan Lluís Bozzo quan
aquest li va proposar que es posés
les piles per elaborar una partitura a
partir dels textos de l’autora, encara
que després va acabar acceptant el
repte.

El resultat d’aquest notable esforç
són 19 agredolces cançons, algunes
d’elles de bona factura, que creen
l’atmosfera en la qual té lloc el melo-
drama, però que no sempre acaben
de lligar amb el teixit dramatúrgic,
que parteix de la selecció dels ele-
ments de la novel.la feta per Lluís
Arcarazo. Un tango i un cuplet i al-
guna vistosa coreografia, com la dels
dos protagonistes emulant en esce-
na el ball d’un film de Fred Astaire i
Ginger Rogers projectada a la panta-
lla, ajuden a trencar una certa mo-
notonia del relat.

El principal problema de l’aposta
està en la no sempre aconseguida
continuïtat del fil narratiu i en el di-
ferent rendiment dels actors-can-
tants. La falta dels habituals cors
dels musicals a l’ús i sense el típic
duo d’amor –encara que n’hi ha de
fantàstics com els de les dues Alo-
mes– també contribueix al trenca-
ment d’aquest fil.

Però ja se’ns va advertir que tot el
muntatge –recolzat en una potent
escenografia i els vídeos de Franc
Aleu– estava al servei de l’univers in-
timista del relat. I en aquesta línia és
important ressaltar el gran treball
de les dues actrius que encarnen la
protagonista: Carme Sansa, l’Aloma
gran que mira al passat i és la narra-
dora de la història, i Julia Möller, ac-
triu poc coneguda aquí però de bon
currículum fora, que omple l’esce-
nari amb la seva presència. La seva
interpretació, acompanyada d’una
bonica veu, va més enllà de la intro-
versió del personatge, al qual dota
de gran força dramàtica.

CLIMA EMOCIONAL / Quan elles apa-
reixen, el clima emocional s’intensi-
fica. La resta del repartiment gira al
seu voltant amb més o menys en-
cert. Carlos Gramaje (Robert) respon
bé a l’arquetip del parent seductor
provinent d’Amèrica que trenca els
esquemes de la sensible i fantasiosa
Aloma. Gisela també destaca com a
atractiva Coral, que sempre utilitza
els encants per al seu benefici. Josep
Julien (Joan), l’apocat i infeliç germà
d’Aloma, i Anna Moliner (Maria), la
seva resignada dona, completen els
principals rols d’una peça en la qual
també destaca amb brillantor el nen
Marc Pujol. H
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33 Julia Möller (asseguda), amb altres actors, en el musical Aloma.


