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Mar i cel
Història d’amor entre un corsari morisc i una dona cristiana (segle XVII) / Text: basat
en l’obra d’Àngel Guimerà / Música i orquestració: Albert Guinovart/ Companyia
Dagoll Dagom, amb Elena Gadel (Blanca), Carlos Gramaje (Saïd), Òscar Mas (Malek),
Xavier Fernández (Don Carlos), Sava Racero (Osmar), Júlia Sesè (Saïd nen), Ferran
Franca (Joanot), Pilar Capellades (Idriss) Isabel de Llano (Rosa), Joana Estebanell
(Margarida d’Àustria), Miquel Cobos (Felip), Anna Argemí (mare de Saïd), Anna
Moliner (Maria), Sergi Albert (Ferran), Antonio del Valle (Felip III, rei d’Espanya),
Xavier Ribera-Vall (Hassen), Carles Alexandre (l’Holandés), Raül Grau (Abderrahim),
Nando Ateca (Mut), Xavier Esparrach (Mohamed)/ Direcció: Joan Lluís Bozzo, Rosa
Cisquella i Miquel Periel / Teatre Victòria / Fins al 24 dejuny. 

Pensàvem que Mari i cel, la més
emblemàtica i vista de les obres de Dagoll
Dagom, acabava el proper 24 de juny la
seva segona i exitosa temporada en
cartellera al Teatre Victòria de Barcelona.
Però Mar i cel no posa punt final: només fa
un punt i a part fins al setembre vinent, que
tornarà amb forces renovades al Victòria
amb la mateixa obra que s’hi representarà
fins a les festes de Nadal. Després
començarà una gira que la durà fins a
Mallorca (actuarà a l’Auditòrium de Palma,
entre finals de gener i primers de febrer), a
València (al Teatre Principal, coincidint amb
les Falles valencianes).
¿Què té aquesta obra per recollir tants
èxits de públic i crítica? 
Les xifres canten. L’any 1988, 500.000
espectadors van veure Mar i cel. El 8 de
juny passat Dagoll Dagom va celebrar les
250 funcions del nou Mar i cel, amb una
jornada de portes obertes per descobrir els
secrets d’aquest mític muntatge de Joan
Lluís Bozzo, Rosa Cisquella i Miquel Periel,
sobretot el gran vaixell que és l’estrella de

l’escenari –al qual petits i grans van pujar
per sentir-se, encara que fos per uns
instants, pirates de debò–. No només les
dades parlen de l’èxit, sinó també el públic
hetereogeni que ha vist l’obra: els qui quan
eren joves van veure Mar i cel, hi tornen ara
acompanyats amb la família i els fills. No ha
estat gens estrany veure-hi espectadors de
poc més de dos anys amb els ulls ben
oberts i sense predre’s detall de l’obra,
malgrat tenir algun ensurt. 
Per Bozzo, la temàtica que tracta Mar i cel,
l’amor impossible entre un corsari morisc i
una dona cristiana al segle XVII, dóna molt
joc. “Malauradament, les guerres de
Palestina, l’Afganistan i l’Iraq, i els atemptats
de l’11-S i l’11-M fan que la confrontació

entre el món islàmic i l’occidental sigui
més crua que fa disset anys, quan vam
estrenar l’obra”, afirma. Per mostrar-ho,
recorda un dels moments més aplaudits
de l’obra, quan Don Carles (Xavier
Fernández) acusa la seva filla Blanca (Elena
Gadel) de renegar de la creu i ser una
traïdora de la seva fe, i ella li respon
contundent: “No renego de res, només
vull la pau”. Les mateixes paraules, a la
representació que vam fer el 1988, van
passar molt desapercebudes, diu Bozzo.
Avui dia Mar i cel és una obra que ja
pertany al repertori teatral del país. Es
tracta d’una versió (1988) molt lliure basada
en l’obra d’Àngel Guimerà i amb música i
orquestració d’Albert Guinovart.
La representació actual de Mar i cel ha
comportat alguns canvis en relació a
l’anterior: el repartiment i l’orquestració
són nous, també han tret un CD d’àudio i
estan filmant un nou DVD.
Qui no ha canviat és el protagonista, Saïd
(Carlos Gramaje), que ha aportat al
personatge més experiència vital i

professional. Això s’ha traduït en un corsari
que desprèn i imposa a tothom autoritat
dalt l’escenari. 
“El meu personatge ha crescut, perquè jo
també ho he fet. De tots els que he
representat, Saïd és el que més m’ha
marcat personalment. Saïd se’m queda una
mica a dins. Em fa segregar més
testosterona. Ho dic en el sentit que oloro,
veig i percebo la dona en general d’una
manera diferent. Tinc més necessitat de
tocar-la, d’apropar-m’hi. Em mou molta
fantasia”, afirma.
Per a Elena Gadel (Blanca), de 22 anys,
aquesta és la primera obra de teatre. Tot i
que se sent més cantant que actriu, valora
molt positivament l’experiència. “Tinc una

gran sort, tot i que de vegades es fa feixuc
treballar tant. Quan els meus amics surten
de farra el dissabte a la nit, jo estic desfeta
després de doblar funció, i l’endemà,
tornem-hi. Després d’Operación Triunfo i
de Mar i cel, tinc ganes que alguna cosa no
tingui éxit, perquè és dels errors que aprens
més, no de l’èxit. Tot i això, jo sóc molt
realista i conscient de les meves
limitacions. ¿Què m’ha costat més del meu
paper? Treure la meva part orgullosa i
segura. El que menys? Cantar”.
Dagoll Dagom no para. L’octubre del 2006
estrenaran un musical gran i estan
preparant un projecte sobre Pere Calders
per a TV3. Es dirà Sobreàtic paradís i
s’emetrà la temporada 2006-2007.
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XAVIER BERTRAL

A dalt , el gran vaixell. A sota, el
dia de portes obertes el públic 
es va sentir una mica pirata. 
A l’esquerra, personal de Dagoll
Dagom, amb Bozzo, Cisquella,
Periel, Gramaje i Gadel. A dalt, 
el nou CD Mar i cel 

musical GÍNIA CARBÓ


