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‘Mar i cel’, l’espectacle més vist de la temporada teatral, torna al Victòria el setembre i girarà per Mallorca i València

Dagoll Dagom prepara una
nova versió del seu ‘Mikado’

Prop de 240.000 espectadors i
una ocupació mitjana del 92%
han fet de Mar i cel l’espectacle
més vist de la cartellera teatral.
Conscients de l’èxit i de les pos-
sibilitats d’aquest muntatge,
Dagoll Dagom ha decidit pro-
gramar de nou el musical, que
havia d’acabar definitivament
aquest diumenge i que tornarà
al Victòria des del 14 de se-
tembre. Joan Lluís Bozzo, di-
rector de la companyia, també
va anunciar la reposició de
l’obra El Mikado, estrenada
l’any 1986, que està prevista
per al novembre i que comen-
çarà amb una gira per Catalu-
nya. El musical arribarà a Bar-
celona al mes de febrer, i es
representarà al Teatre Apolo.

A diferència de Mar i cel,
Bozzo va explicar que El Mika-
do, una opereta còmica amb lli-
bret de W.S. Gilbert i música
d’A. Sullivan, seria un muntat-
ge més modest “per portar de
festa major i fer-lo girar”. I tin-
drà un repartiment completa-
ment nou i sense grans noms,
encapçalat per Josep Maria Gi-
meno, que farà de Ko-ko, paper
interpretat en la primera ver-
sió per Ferran Rañé.

El director de Dagoll Dagom,
companyia que celebra el seu
trenta aniversari, va assenyalar
que Jaume Sisa havia insistit

també en la reposició del mu-
sical La nit de Sant Joan, però va
puntualitzar que encara no hi
havia res segur.

Malgrat aquesta “febre de re-

muntatges” a què va fer
al·lusió Bozzo, el director
també va reconèixer que ac-
tualment estava treballant en
un nou musical de gran for-

mat, pensat per al Teatre Vic-
tòria per a la temporada 2006
- 2007: “Serà un espectacle de
creació pròpia, però encara
hem d’acabar de concretar
l’argument a partir d’algunes
idees que ja tenim”.

A més d’aquest muntatge,
Dagoll Dagom es podria em-
barcar en una telemovie basada
en el seu espectacle Cacao, que
suposaria la seva primera in-
cursió en el cine en coproduc-

El repartiment de ‘Mar i cel’ va pujar ahir a un altre vaixell, el pailebot ‘Santa Eulàlia’
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Després de
l’èxit de ‘Mar
i cel’, Dagoll
Dagom

repetirà la mateixa
fórmula amb ‘El
Mikado’, que des del
novembre anirà de
gira per tot
Catalunya i arribarà
el febrer al Teatre
Apolo de Barcelona.

Així com passava al feliçment caducat servei militar a la pà-
tria llur, a les cuines dels restaurants d’arreu del món hi regna
una de les xacres més velles i més infames de la espècie huma-
na: l’abús de poder exercit sobre l’escalafó inferior. És un abús
perpetrat sense cap mena d’autoritat moral i sense cap altra ne-
cessitat que la d’apuntalar la feble personalitat del, en conven-
ció i en aparença, més fort.

Aquesta relació de poders ha estat tractada a bastament per
les arts escèniques al llarg dels segles i, molt probablement, la
Commedia dell’Arte i els pallassos han estat els que més han
excel·lit a escarnir-ne la vilesa: per posar només un exemple,
la bufetada que va passant del clown a l’august, de l’august al
contraaugust i d’aquest al mosso de pista és una cadena tan ri-
dícula com la que recorre una esbroncada des del despatx del
director general a l’últim ordenança.

I d’això va aquest magnífic espectacle del Circus Ronaldo, La

cucina dell’arte, presentat dins la programació del Grec. Només
que aquí la relació de poder està tractada amb un sentit ar-
tístic i una capacitat de joc amb els objectes que està molt per
sobre del que estem acostumats a veure en una pista de circ.
Amagats sota els respectius rols culinaris, David i Danny Ro-
naldo són, respectivament, un clown i un august (un clown fet
a la mida justa d’un august incommensurable, per ser més pre-
cisos). Amb aquesta marcada polaritat, ens trobem en una piz-
zeria on arrenca un espectacle servit amb un sensacional ofici
acrobàtic i amanit amb detalls que revelen una sensibilitat tre-
mendament madura.

Com que desvelar un argument fa molt lleig, només diré que
l’august construït per Danny Ronaldo és deutor de Buster Kea-
ton pel que fa a la relació amb les dones (tímid i aparentment
maldestre, és capaç de petites grans heroïcitats per tal d’acon-
seguir un somriure) i que, amb aquesta finalitat, s’aplica ima-
ginativament a un munt d’especialitats circenses: acrobàcia,
rola-rola, plats xinesos, malabars amb objectes i amb la pasta
de la pizza (un curs amb el mestre pizzaire sicilià Polino Bucca
li permet manipular a gran velocitat dues pizzes alhora o fer-
se’n córrer una de canell a canell recorrent-li les espatlles o dei-
xar-se-la rodolar del clatell al còccix per engrapar-la tot passant
el braç sota l’engonal). Un joc clownesc present en cada una
de les accions, un gest inesquivable, un tempo infal·lible, una
saviesa ancestral en la distribució i l’acumulació del gags. So-
bretot, no s’ho perdin.

CIRC
‘La cucina dell’arte’

Il gran Pizzaiolo
Jordi Jané

‘la cucina dell’arte’, amb David i Danny Ronaldo (Circus

Ronaldo). música: David Van Keer. direcció: Danny Ro-
naldo. Plaça joan coromines, fins al 24 de juliol.

ció amb la Forta. També hi ha
un projecte televisiu amb TV3
sobre el món màgic de Pere
Calders.

En la nova temporada de Mar
i cel, Bozzo va assegurar que “la
data de comiat, que coincidirà
amb la festa de Reis, és im-
prorrogable, ja que després hi
haurà una obra del Tricicle que
ja s’ha hagut d’ajornar massa
vegades”. Contents pels bons
resultats de la reposició, no
descarten entrar en el que se-
gons Bozzo seria una mena de
“síndrome Rubianes” i tornar-
la a programar de nou, després
de la temporada vinent. El di-
rector va dir que després de 17
anys, Mar i cel segueix sent un
espectacle amb vida.

➤ A partir de l’obra d’Àngel
Guimerà i amb música d’Al-
bert Guinovart, Mar i cel és
un dels muntatges més em-
blemàtics de l’escena teatral
catalana, amb més de
700.000 espectadors entre
les dues versions. Malgrat
que l’espectacle no ha inte-
ressat a la resta de l’Estat, hi
ha assistit públic de tot
arreu de Catalunya i està
previst que arribi a Mallor-
ca i València entre febrer i
març. Joan Lluís Bozzo va es-
mentar la difícil situació de
Madrid, “on només hi ha
lloc per a les multinacionals
i productores madrilenyes”.

El musical
de Catalunya

La nova versió d’‘El
Mikado’ tindrà un

repartiment
completament nou

La companyia està
treballant en un

nou musical per a
finals del 2006


