
julia mÖller

S
i alguna paraula defineix els passos de 
Julia Möller és determinació. ¿O no es pot 
aplicar l’etiqueta a una adolescent que 
deixa casa seva a Altea als 14 anys per 

estudiar dansa a Barcelona? La biografia de 
l’aplaudida intèrpret d’Aloma, el musical de 
Dagoll Dagom que tanca l’Any Rodoreda al 
TNC, subratlla aquest caràcter decidit.

Nascuda a Dortmund i resident a Alacant 
des dels 6 anys, es va quedar meravellada 
al veure el seu primer musical: Starlight 
Express, que encara segueix en cartell a 
Alemanya, explica. “Hi vaig anar amb 
el meu pare. Tenia 12 anys, tots els 
intèrprets eren ballarins i de seguida 
vaig començar a ballar jazz i clàssic. 
Aviat li vaig dir a la meva mare que 
volia ser professional. ¡Encara no 
em crec que em deixés venir sola a 
Barcelona!”. La seva il·lusió era la 
dansa clàssica, però no tenia el cos 
adequat per a la disciplina i un any 
després es va apuntar a l’escola Me-
mory, alhora que feia el batxillerat.

Tres anys en aquesta escola van ser una 
bona preparació, però la inquieta Julia no en 
tenia prou. Llavors, va prendre una altra de-
cisió que va donar un nou rumb a la seva vida. 
Va tornar a Alemanya per estudiar teatre mu-
sical durant tres anys a Hamburg. El mapa vi-
tal/professional va afegir una altra escala 
quan es va llicenciar. “Immediatament vaig 
treballar a Berlín a El geperut de Notre Dame. 
Estava al cor i feia de cover [substituta] de la 
protagonista”. El viatge va ser d’anada i torna-

La jove protagonista d’‘Aloma’ 
ja havia fet musicals a Berlín, 
Madrid i Londres abans
de debutar en català al TNC

per josé cArlos sorribes

da, amb parada final a la Gran Vía 
madrilenya i presència en dos musi-
cals més: La bella y la bestia i El fan-
tasma de la ópera. La carrera de Julia 
anava llançada, tant que no es va 
aturar a la capital. De vocació nò-
mada, va tornar a fer les maletes 
per  anar-se’n a Londres. Va in-
terpretar, durant dos anys al 
West End, el paper de Cosette, la 
filla de Jean Valjean a Els misera-
bles. “He treballat molt perquè he 
tingut la sort d’estar en el lloc ade-

quat en el moment oportú”. Com 
quan li van donar el paper de Blanca 
a Mar y cielo, la versió en espanyol 
del musical de Dagoll Dagom. “Em 
va marcar molt l’obra, pel perso-
natge de Blanca, per la companyia 
i la manera de dirigir de Bozzo”. Va 
ser, potser, la seva porta d’entrada 
a Aloma. “Bozzo em va parlar sense 

més ni més que farien el musical. 
Vaig llegir la novel·la i vaig veure un 

personatge fascinant amb un camí 
immens”.

Fa vuit mesos, una trucada del 
director la va convertir en Aloma, 

un paper que comparteix amb 
Carme Sansa i que l’ha enriquit 
molt. “Les cançons són com petits 
monòlegs i interpreto molt més que 
altres cops. Ha estat un repte”. Les 
dificultats van augmentar perquè 
debutava en català. “He treballat 
molt el text amb una professora de 
dicció. Mai havia sortit a un escenari 
tan concentrada”.  Aloma pot signi-
ficar un punt i a part en la seva carre-

ra. “Em ve de gust canviar de registre 
i fer cine i televisió. El cos em demana 

altres coses”. Ha donat prou proves que 
no parla perque sí.

s’AlÇA el teló i...
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la douleur
teatre de salt

Salt viurà, dins del fes·
tival Temporada Alta, 

l’estrena absoluta del 
muntatge que Patrick 
Chéreau, actor, director escènic i pro·
ductor francès, ha realitzat en col·
laboració amb el coreògraf Thierry Thieû 
Nang a partir dels extractes del diari de 
Marguerite Duras durant la segona guer·
ra mundial. Chéreau compta amb una de 
les seves actrius predilectes, Dominique 
Blanc (foto), per a aquest desesperat 
relat autobiogràfic.
21 de novembre.

el joc dels idiotes
teatre coNdal

Francis Veber és el rei de la comè·
dia francesa, tant en la seva fa·

ceta cinematogràfica com en la tea·
tral. Fa dos anys va portar a la gran 
pantalla El joc dels idiotes (La do·
blure), que arriba al Condal amb uns 
protagonistes que asseguren l’èxit 
comercial: Joan Pera i Lloll Bertran. 
Marc Rosich firma la versió i Anto·
nio Calvo la direcció d’un embolic 
que comença quan un famós em·
presari és descobert discutint amb 
la seva amant, una model. Per salvar 
el seu matrimoni, l’empresari inten·

ta convèncer la seva dona que la top 
és l’amant d’un jove cambrer que 
passava per aquell lloc de manera 
casual. 
A partir del 18 de novembre.

mamma medea
teatre romea

Magda Puyo dirigeix 
la versió de l’autor  

belga Tom Lanoye sobre 
la tragèdia d’Eurípides.  
El dramaturg flamenc   
incorpora a Mamma Me·
dea un episodi d’El viatge dels argonau·
tes sobre la recerca del vedell d’or per 
part de Jasón. Durant el seu viatge, co·
neix Medea i s’enamoren bojament. Ro·
ser Camí ( foto) i Lluís Villanueva encap·
çalen un repartiment amb intèrprets de 
la companyia del Romea.
Del 29 de novembre a l’1 de febrer.

F er (quelcom) sense estudi ni pre-
paració. Així és com el DIEC defi-
neix el verb improvisar, un terme 

d’ús quotidià que en el món del teatre 
adquireix una nova dimensió. En un pla 
artístic, la improvisació és una tècnica 
actoral encaminada a entrenar l’espon-
taneïtat, a desenvolupar la creativitat i la 
fantasia de l’intèrpret; però és també, en 
si mateixa, tot un gènere teatral. En els 
espectacles d’improvisació, l’actor es 
converteix en dramaturg i director, en 
escenògraf i figurinista, i surt a escena 
sense saber quin paper li tocarà interpre-
tar. Tot un repte que assumeix sempre 
amb humor. 

Els antecedents del teatre d’improvi-
sació es remunten a l’època dels joglars, 
però la disciplina escènica tal com avui 
la coneixem va néixer fa només mig 
segle, quan un professor del Royal Co-
urt de Londres va decidir tornar al tea-
tre el seu caràcter popular amb jocs 
d’improvisació. El seu mètode, que 
combina interpretació i esport, es va 
ensenyar molt aviat als dos costats de 
l’Atlàntic i va fructificar en combats 
d’impro-fighters, lligues professionals 
i penyes esportives.Encara que de for-
ma recent, a Catalunya aquest teatre 
compta amb nombrosos seguidors, 
com testifiquen les llargues cues que es 
formen davant del Teatreneu cada ve-
gada que hi ha sessió d’impro en alguna 
de les seves sales. Fins a quatre espec-
tacles de la companyia Planeta Impro 
inviten l’espectador a aguditzar l’enginy 
i a plantejar desafiaments als intèr-
prets. La invitació s’obre a 
tots els públics: només s’ha 
de tenir sentit de l’humor, i 
per a això no hi ha límit 
d’edat.

Addictes a la 
improvisació

cArme tierZ
PERioDiSTA

a escena

21


