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A l´abordatge!

El llegendari musical Mar i cel de Dagoll Dagom navega de nou per ocupar posicions al Taetre
nacional de Catalunya fins al dia 2 de gener

Ramon Oliver

Text de Xavier Bru de Sala, a parit de l´obra d´Àngel Guimerà
Música d´Albert Guinovart.
Direcció de Joan Lluís Bozzo.
Cia. Dagoll Dagom
Intèrprets: Carlos Gramaje, Elena Gdel, Xavier Ribera-Vall, Anna Argemí.
Durada: 2h 40´
Teatre Nacional de Catalunya: del 21 d´octubre al 2 de gener de 2005.

A les drassanes del teatre Nacional, Dagoll Dagom escampa una nova capa de pintura a la nau de Mar i
cel i es disposa a repetir la travessia d´aquell èxit llegendari ple de pirates, romanticisme i xocs culturals.

No hi ha perill. Deia Joan Lluís Bozzo, director de l´espetacle i cofundador de Dagoll Dagom juntament
amb Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel, que, si Mar i cel no navegava del tot bé en aquest segon
viatge per les aigües del musical, seria cosa de replantejar-se seriosament el futur de la companyia:
potser calia canviar de cartes de navegació. Doncs bé: tot i que encara falta el més important (la vostra
reacció davant del mite), la primera etapa del nou creuer no podia haver començat millor. A hores d´ara,
les entrades per a les representacions del Nacional estan quasi esgotades. A la velocitat a què volen, ja
cal que no us adormiu. Queda, això sí, una segona oportunitat: a partir del mes de gener, l´espectacle
s´instal·larà al Teatre Victòria, precisament el mateix port teatral en què tot va començar, ara fa setze
anys. Llavors Mar i cel es convertia no tant en un gran èxit com en un veritable fenomen de masses que
sembla que es podrà tornar a repetir ara mateix. I no solament per un efecte nostàlgic, encara que
aquest també funcioni; una gran majoria dels espectadors que van gaudir llavors de l´espectacle
mantenen un record ben viu i estan disposats a renovar-lo. Però el cert és que fins i tot per a les noves
generacions, aquest és un títol amb ressonàncies llegendàries. Us sorprendria veure la quantitat de
joveníssims estudiants de teatre musical que el citen com el seu musical de referència, malgrat no
haver-ne pogut gaudir mai en directe. Ni Maria Aurèlia Capmany s'hauria pogut imaginar una cosa així.

Per aquí hem d´anar
Però, que té a veure la polèmica escriptora i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona en tot
això? Doncs més del que us imagineu. El 1985, Capmany s'havia quedat bocabadada davant dos
musicals que s'acabaven d'estrenar a Londres i que estaven destinats a convertir-se en muntatges
emblemàtics: El fantasma de l´òpera i Els miserables. Dinant amb els de Dagoll Dagom, que sempre
han seguit molt de prop el que passa a les cartelleres de Broadway i Londres però que encara no havien
pogut gaudir en viu d'aquests dos títols, la Capmany va deixar anar el seu entusiasme desbordat
aprofitant, al mateix temps, per marcar una direcció. Això és el que calia fer amb el musical català
agafar una gran obra consagrada, un clàssic de cap a peus, reconvertir-lo en musical i oferir-lo a través
d'un macromuntatge d'aquells que deixen al·lucinat el personal, igual com els anglesos al·lucinaven amb
la gran làmpada que cau a la platea d'El fantasma de l'òpera o amb les barricades giratòries d'Els
miserables. La regidora fins i tot havia pensat ja en una obra susceptible de seguir aquests passos, un
vell melodrama que respon a l'impagable títol de l´orfeneta de Menàrguens. Per sort, Dagoll Dagom ja
tenia ficada al cap l'obra de Guimerà; l'orfeneta hauria d´esperar que algú altre la rescatés de l'oblit. De
fet, es continua esperant, la pobrissona. Mar i cel no solament era un vell projecte del grup, sinó que
responia a la perfecció als consells de la Capmany. Com a l'obra mestra de Victor Hugo, aquí hi ha
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aventura i acció; èpica, una història d'amor, un rerafons històric i social, i un gran element escenogràfic
amb que jugar a fons: el gran vaixell deIs pirates.

Romanticisme sí…però no tant
Dagoll Dagom presentava la seva versió musical del text just quan es complien cent anys de l'estrena
de l'original, una estrena que ja en el seu moment havia resultat apoteòsica. De fet, l'obra va suposar
per a Guimerà una mena de consagració definitiva i, curiosament, l'oportunitat per desempallegar-se
d'un gènere que havia fet furor, però que començava a ranciejar. Fins a aquell moment, Guimerà s'havia
emmotllat a escriure seguint la moda deIs grans melodrames històrics característics del romanticisme,
que omplien teatres de gom a gom. Davant deIs excessos d'alguns deIs seus companys, Guimerà
s'havia esforçat, això sí, per no caure en el fulletó passat de voltes i donar a les seves obres una base
històrica com més sòlida i realista millor. El triomf de Mar i cel li permetria canviar definitivament d'estil i
endinsar-se en el món de les tragèdies rurals protagonitzades per gent del poble amb les quals avui
identifiquem immediatament aquest clàssic de teatre català nascut a Santa Cruz de Tenerife: Terra
Baixa, La filla del mar, Maria Rosa.

“Ens odien perquè creiem en el Profeta”
Les paraules són de Xavier Bru de Sala (autor de les lletres deIs temes musicals i de l'adaptació) i
pertanyen a la "Cançó de la mare", un deIs fragments que més emoció a flor de pell provocaven quan
l'espectacle es va estrenar per primer cop. I és que, precisament, un deIs grans temes que es mouen al
llarg de l'obra és el de la intolerància racial i religiosa. Com tan sàviament ens ha recordat fa poquets
dies José María Aznar, obrint amb les seves paraules els ulls a la nació nord-americana entorn de la
nostra vella croada, mantenim una lluita contra els moros que arrenca en els dies de la Reconquesta.
Amb alts i baixos, però cal estar sempre a l'aguait. El 1609, i alliçonat per l'arquebisbe de València, el rei
Felip III declarava l'expulsió immediata deIs moriscos que residien en terres valencianes. Ja n'hi havia
hagut prou, de tanta màniga ampla amb una gent que ni batejant-se deixaven de fer la seva, pregar a
Al·là i seguir uns costums gens cristians. Sempre en remull ("ens odien perquè ens banyem i ells no ho
fan mai"), parlant d'una manera que no se'ls entén res ("ens expulsen perquè parlem la nostra llengua") i
vés a saber tu si pactant ara mateix amb els turcs, una altra colla d'infidels. Res, tots fora! I aquí és on
surt ja en Saïd, expulsat de casa seva sent una criatura i convertit d'adult en tot un pirata amb ganes de
venjar tanta humiliació. Però per molt que es faci el dur, en Saïd no deixa de tenir un cor d'or. Només
falta que fent camí conegui una cristiana bufona perquè la seva ferotgia es transformi en moixaines
romàntiques i bon rotllo reconciliador.

Un pirata és un perill
"Som taurons a l'abordatge, enfonsem vaixells a plom", canten els companys de Saïd, força menys
trastocats que el seu capità per Blanca, una cristiana que, a l'original de Guimerà, anava pel camí de ser
monja i que al musical es queda en una noia molt devota a punt de fer un bon casori quan la pirateria
pren amb males maneres la seva embarcació. Però, on trobar un compositor que es pogués moure amb
facilitat entre el lirisme de les àries amoroses i el to èpic deIs grans moments corals? La solució va
passar per convocar un concurs, en que sortiria guanyador un jove i brillant pianista de vint-i-sis anys
anomenat Albert Guinovart. Malgrat estrenar-se com a compositor, a Guinovart li queia al damunt una
feina considerable. Seguint també els criteris imperants en el musical anglosaxó del moment, Mar i cel
és un espectacle en que la música no deixa d'escoltar-se en quasi cap instant. EIs diàlegs adquireixen,
com a l'òpera,l'estructura de recitatius. EIs moments d'acció són acompanyats per la música incidental.
Les cançons funcionen no com a temes melòdics aïllats, sinó com un leitmotiv que ens serveix per
associar immediatament un determinat personatge o situació. Que Guinovart se'n va sortir força bé, de
l'encàrrec, ho demostraria tot seguit el fet que la gent acabava l'espectacle amb un parell o tres de
temes ben gravats a la memòria. I si la situació, es repeteix, és ben possible que ben aviat us trobeu
cantant allò de "Per què he plorat? Per qui no havia de plorar" o l'inconfusible "Les veles s'inflaran, el
vent ens portarà", sota la vostra dutxa matinal. D'altra banda, segur que Maria Aurèlia Capmany hauria
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quedat ben contenta del seu treball: només cal fer una audició discogràfica d'Els miserables per adonar-
se de seguida d'uns quants paral·lelismes més que evidents. Amb els anys, Guinovart ha tingut ocasió
de repetir amb Dagoll Dagom a l'excel·lent Flor de nit, de convertir-se en el valor més sòlid de la fallida
Gaudí i fins i tot de jugar amb l'estil sofisticat de Cole Porter a Paradís, un musical de petit format que
arribarà als escenaris la temporada que ve. Però també, de demostrar el seu talent simfònic a la banda
sonora que pel·lícules com El llarg hivern o sèries com El cor de la ciutat o Laberint d'ombres. Ara
mateix teniu en una altra sala del Nacional una de les seves partitures més brillants, la creada per
acompanyar els drames familiars de Forasters.

Oi que funcionava? Doncs millor que no ho toquem
Quan els creadors es retroben amb obres seves creades uns anys abans, sovint els entren ganes de
fer-hi alguna reforma. També Dagoll Dagom va patir inicialment la febre d'introduir uns quants canvis en
el muntatge del 1988 a l´hora de plantejar-se la reposició. Però es va imposar un savi criteri: si llavors
tot semblava encaixar, per què començar a fer modificacions ara? Així doncs, aquest Mar i cel
s'assemblarà com una gota d'aigua a l'estrenat al seu moment, si exceptuem les cares noves del
repartiment. De fet, també en aquest sentit hi apareix un vell conegut: l'enamorat Saïd continuarà tenint
el rostre de Carlos Gramaje, que de pirates tan sentimentals i amb bona veu no se'n troben així com així
en el mercat. Gramaje és ja un històric de Dagoll Dagom, i des deIs temps en que va trencar el cor a la
primera Blanca, no ha deixat de col laborar amb el grup ni als escenaris (Els pirates, Poe...) ni a cap de
les sèries televisives creades per la companyia. Es diu que va haver-hi seriosos intents de no trencar la
parelleta i de repetir també la jugada amb Àngels Gonyalons. Però no, fans infatigables d'aquesta
veterana que en un cert moment va ser considerada la diva per excel·lència del musical autòcton; no ha
pogut ser. Eixugueu-vos les llàgrimes: pot ser que la Blanca d'Elena Gadel es converteixi en la gran
sorpresa del muntatge. En això de fer teatre, Elena és nova de trinca. Però, ja que parlem de la Trinca
o, per ser més exactes, de Gestmusic, el seu rostre sí que el deveu tenir clavat a la memòria tots els
que vau seguir gala darrere gala la segona edició d'OT. De vegades amb males puces, però sempre
fidel com un gos a Saïd, trobareu Hassen, un altre pirata d'allò més noble i un d'aquests personatges
secundaris agraïts que tothom recorda al sortir d'un espectacle. Aquest cop, l'interpreta Xavier Ribera-
Vall, un nom que és tota una garantia. Heu gaudit de la seva veu i la seva alçada com actor en
muntatges com Guys and Dolls o Amadeus i l'heu vist fer de Comte Güell a Gaudí. Però els bons
aficionats al musical segur que el recordareu per damunt de tot pel seu lasciu i hipòcrita jutge Turpin de
Sweeney Todd. Un altre deIs papers bombó de l'obra, destinat a despertar simpaties, fer de contrapunt
humorístic i, finalment, fer vessar alguna llagrimeta, és el del grumet Idriss. El farà Pili Capellades, una
actriu i cantant que va ser present en els orígens de la companyia El Musical Més Petit (ella era a
l'escenari d'El somni de Mozart o Tu, jo, ell, ella... i Webber... i Schonberg) i que darrerament s'ha
passat més hores donant classes a l'Escola Eòlia (en que també ha estudiat Elena Gadel) que actuant,
però que ara està decidida a recuperar el temps perdut. És clar que, en realitat, ens estàvem oblidant
del gran protagonista; aquell que, amb cadascun deIs seus moviments, captarà la vostra atenció tant o
més que els personatges de carn i ossos: el vaixell. El mateix de llavors: ni els corcs l'han pogut vèncer.
Per cert, els escolars podran comprovar la semblança d'aquesta nau amb les originals a través d'una
visita que combina un recorregut pel Museu Marítim en companyia deIs pirates del segle XVII, amb una
representació de l´obra. Ara reviu, mentre des de la seva proa es torna a escoltar allò d´''El cel
empal·lidit, el mar esperançat. El mar, el cel, el mar, el cel".

CURIOSITATS DEL PRIMER MUNTATGE

Una espina clava que cal treure´s
El 1976, l´actual triumvirat directiu de Dagoll Dagom encara no formava part de la companyia, però ja es
dedicaven a fer teatre plegats, dins d´una formació anomenada Grup d´Estudis Teatrals. Va ser llavors
quan, intrèpids com són, van intentar un primer abordatge a l´obra de Guimerà de què sortirien ben
escaldats. La patacada que es van pegar amb l´espectacle, lluny de portar-los a renunciar a Mar i cel,
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els va deixar encara amb més ganes de tornar a repetir , plantejant-se el muntatge, això sí, d´una
manera ben diferent. L´oportunitat es presentaria una dotzena d´anys després.

Madrid sí que té mar
Mai no ha navegat, però ni les naus més espectaculars del Museu Marítim deuen haver sigut admirades
per tant de públic. Curiosament el vaixell d´aquest espectacle va ser construït ben lluny del mediterrani.
Concretament, al Teatre Maria Guerrero de Madrid, i sota la supervisió de José Luis Tamayo un director
acostumat a moure en els seus muntatges grans maquinàries escenogràfiques i un nom emblemàtic del
teatre en castellà dels anys 50 i 60. Amb el seu assessorament, l´estructura dissenyada per Montse
Amenós i Isidre Prunés aniria familiaritzant-se amb aquells moviments a l´escenari que van fascinar el
públic del 1988. Durant l´estiu d´aquell any començaven els assajos al teatre Victòria i amb un fals
vaixell que obligava que tots els convidats a aquestes funcions preparatòries anessin fent voltes
constantment entorn de la nau fantasma per poder seguir l´acció dramàtica.

Les xifres canten
De l´espectacle estrenat el 7 d´octubre del 1988, es van fer més de 500 representacions que van reunir
a la vora 550.000 persones. En total, dos anys de navegació per tot l´Estat, la meitat d´aquest temps
omplint el Teatre Victòria de gom a gom. Això sense parlar de l´audiència televisiva que seguiria
després l´enregistrament del muntatge, i que contribuiria també que noms com els d´Àngels Gonyalons,
Pep Cruz o Joan Crosas, integrants del primer repartiment, es convertissin en rostres molt populars. En
el moment més eufòric de la febre Mar i cel, fins i tot es va donar com un fet que el musical s´estrenaria
al West End de Londres. Finalment, no va poder ser.

Uns pirates pioners
A més d´importar un concepte de musical de gran format genuïnament anglosaxó, Dagoll Dagom va
trencar també motlles en un altre terreny: el del màrqueting, la difusió i la venda d´entrades d´un
espectacle. Una cosa que avui ens sembla d´allò més normal com ara anar a comprar les nostres
localitats en una entitat bancària o una caixa (en aquest cas es va tractar de Caixa Catalunya), es va
posar a prova per primer cop entre nosaltres amb Mar i cel. Aquesta seria també la primera vegada que
un espectacle de teatre omplia de banderoles els carrers de Barcelona. S´hi podia trobar l´excel·lent
imatge gràfica rescatada també ara per la a la reposició. Mar i cel faria habitual la imatge d´un Paral·lel
tot ple d´autocars arribats des de totes les comarques de catalunya, fet que adaptava també el que a
Broadway i Londres és un costum habitual. Quasi tant com ho és la venda d´objectes relacionats amb
l´espectacle, un merchandising que, encara que tímidament, també va afectar els moriscos i cristians de
Dagoll Dagom.

30 ANYS D´ESCENARIS
El retorn de Mar i cel ve a ser la cirera del pastís amb què Dagoll Dagom celebra tres dècades
d´existència, tot i que entre el grup de 1974 i el d´ara no existeix cap punt de contacte més que el nom. I
quin nom! Se´l va treure de la màniga el director Joan Ollé, i no cal que us trenqueu el cap per trobar-hi
significats estranys. No vol dir res en concret. Però sona bé oi? A més, a cop de sentir-lo es diria que
està ple de misteriosos suggeriments, veritat?

Qualsevol nit pot sortir el sol
Dagoll Dagom acabava de fer amb èxit un bon repàs de l´escola franquista a No hablaré más en clase
(1977), quan es va llençar a l´aventura de crear un espectacle en què provarien per primer cop, i encara
amb timidesa, la fórmula d´un teatre musical genuïnament autòcton. Un recull de contes plens de màgia
i escrits per Pere Calders donava lloc a Antaviana (1978), un muntatge esplèndid que creava efectes
fascinants amb un mínim d´elemnts escenogràfics, i amb l´inestimable aportació d´un grapat de cançons
escrites per un Sisa en cantant de revetlles dins La nit de sant Joan (1981), on l´aposta pel musical es
feia ja més evident. Curiosament seria rebut inicialment amb més recances que entusiasme.
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Una nit a l´opereta
Si l´esforç de Dagoll Dagom per inventar-se el musical català a partir del no-res és inqüestionable, no és
menys cert que l´opereta ha estat també sempre una debilitat del grup. El 1983 la companyia
presentava la seva molt divertida versió de l´obra de Gilbert & Sullivan El Mikado un clàssic que als
països anglosaxons es representa en teatres i escoles amb més assiduitat que aquí Els Pastorets, però
que mai no s´havia estrenat entre nosaltres. Als mateixos autors d´aquest conte japonès recorrien
també uns anys més tard amb Els pirates (1997), espectacle que, d´altra banda demostraria de nou la
bona relació entre el grup i les naus marineres. També era una opereta La Perritxola (2003), però dáixò
millor no parlar-ne.

Grandeses i economies
Malgrat les parences i un vaixell que feia tanta patxoca, el pressupost de Mar i cel acabaria resultant
força inferior al del següent espectacle, sens dubte un dels millors de la seva història: Flor de nit.
Reconstruir l´ambient del Paral·lel al llarg de les primeres dècades del segle XX va suposar un esforç de
producció no del tot valorat pel públic (163.000 espectadors; una xifra considerable, peò iinsuficient per
cobrir despeses). Des de llavors i encara que sempre llueixin força, les seves produccions s´han estret
més el cinturó. Ben mirat com han fet en gran mesura els musicals de Broadway i el West End,
actualment amb una tendència a mesurar les extravagàncies econòmiques i les superproduccions
habituals als temps de Les miserables o Miss Saigon.

Per posar-se al dia
Tot això i molt més ho trobareu recollit en el DVD publicvat per la companyia amb motiu de l´aniversari.
Un aniversari que ha servit també d´excusa per llançar una gravació remasteritzada d´Antaviana i per
reeditar el text de Mar i cel (edicions 62). Correu a les llibreries, abans que s´esgoti al mateix ritme que
les entrades.

Una moment de l´assaig
Mariano Herrera
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