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TEATRE

Dagoll Dagom
recuperarà

‘Mar i cel’ per
celebrar 40 anys

L.S.

BARCELONA. Les veles s’inflaran i el
vent ens portarà com un cavall des-
bocat per les ones. L’himne dels pi-
rates tornarà a solcar els escenaris.
Serà la temporada que ve, al setem-
bre, al Teatre Victòria. Dagoll Da-
gom recuperarà un dels èxits més
importants del musical català, Mar
i cel, per celebrar els 40 anys d’his-
tòria. La companyia ha convocat au-
dicions per seleccionar, d’aquí un
mes, actrius i actors per al nou re-
partiment. La productora Anna Ro-
sa Cisquella afirmava ahir que tot
just han començat a treballar en el
projecte i que encara no s’ha decidit
si hi haurà canvis escènics, musicals
o bé intèrprets repetidors.

El musical Mar i cel és una adap-
tació de l’obra de teatre d’Àngel Gui-
merà amb música composta per Al-
bert Guinovart –en un dels seus pri-
mers encàrrecs professionals– i lli-
bret de Xavier Bru de Sala. Mar i cel
es va estrenar el 1988 i va suposar la
consolidació popular d’una compa-
nyia que havia debutat amb Yo era
un tonto y lo que he visto me ha hecho
dos tontos, d’Alberti, i havia virat cap
al teatre musical amb obres memo-
rables com Antaviana, Nit de Sant
Joan, Glups! i El Mikado. L’any
2004, amb motiu dels 30 anys de la
companyia, el TNC va acollir la re-
adaptació d’aquell clàssic, amb nou
repartiment i nous arranjaments,
que va tornar a ser un èxit. El 2006,
l’obra es va estrenar a Madrid.e

Mar i cel es va estrenar el 1988 i
va tornar el 2004. DAVID RUANO / TNC

MÚSICA

“Tinc una fama de
transgressor exagerada”

El Cor de Cambra del Palau de la
Música interpreta demà i dissabte
la Cantúria cantada que Carles
Santos va estrenar al Grec fa dos
anys. Música coral d’un home que
no es considera tan transgressor.

en moviment. Això fa que la veu es
transporti amb la font, que són els
cantants”, explica Santos. Així va
ser quan es va estrenar al Mercat de
les Flors durant el festival Grec del
2012, amb direcció escènica de Do-
lors Ricart i també amb el Cor de
Cambra dirigit per Josep Vila. És un
espectacle sense pauses que “funci-
ona com un llargmetratge”. “Co-
mença i ja no para. No hi ha espais
perquè la gent pugui aplaudir, i això
comporta un treball afegit per als
cantants”, assegura Santos, que re-
corda que el Cor de Cambra és “molt
bo perquè no es descompon”. “És
una tensió perpètua”, diu.

El respecte a la contenció
Santos va fer la tria de les peces se-
gons criteris més musicals que te-
atrals, perquè aplega fragments
d’obres que “en principi no tenen
res a veure” i amb textos en llen-
gües diferents que acaben configu-
rant un “text fonètic”. En essència,
és la mateixa Cantúria cantada que
va enlluernar al Mercat de les Flors,
però amb una novetat: la incorpo-

ració de dues “al·lusions” a dos
responsoris de Setmana Santa
del castellà Tomás Luis de Victo-
ria (1548-1611). Santos el consi-
dera un compositor “fascinant” i
l’incorpora a la Cantúria des del
respecte. “Sona tan bé i és tan
maco, que també són ganes de
transgredir. A més, jo tinc una fa-
ma de transgressor exagerada,
perquè sóc de l’acadèmia i molt
respectuós. Diuen allò d’«el San-
tos ha tirat un piano al mar». I no
sempre és així”, diu abans d’ex-
plicar que ha buscat reproduir
“la contèncio” de De Victoria.

Santos afronta l’any amb cau-
tela. “No puc explicar res sobre
nous projectes perquè tal com es-
tan les coses no me’n fio”, es dis-
culpa. Sí que concedeix que a
l’abril publicarà dos CD amb
obres per a piano que ha enregis-
trat “tal com raja”. “El que voldria
és no parar, treballar i seguir amb
aquest ritme que he dut sempre”,
diu. Per exemple, voldria seguir
col·laborant amb el grup Cabo-
SanRoque, amb el qual viu “un
idil·li” que va començar quan van
tirar endavant l’espectacle Ma-
quinofobiapianolera. Tot i “l’abis-
me generacional i els diferents
orígens musicals”, Santos va con-
nectar de seguida amb el grup
barceloní i valora molt positiva-
ment compartir un projecte amb
gent més jove. “Estic molt con-
tent d’haver fet això amb ells, i
continuarem quan es calmi tot”,
assegura.

Deficiències culturals
El context no afavoreix l’arriba-
da d’aquesta calma. “A les admi-
nistracions hi ha molta gent que
és bastant deficient cultural-
ment –etziba el músic de Vina-
ròs–. Aquest és un país cultural-
ment important, inquiet, ric, que
ha tingut moments gloriosos, pe-
rò ara tot això es complica. I és
greu. Entre un plat de llenties i
una sonata de Beethoven ara es-
tàs forçat a triar les llenties per-
què s’ha de menjar, quan l’ideal
seria que poguéssim menjar i
també escoltar la sonata”.

Culturalment, diu Santos, “hi
ha un dèficit greu i perillós”, per-
què “els polítics no hi creuen, en la
cultura”. Tot el que es perdi costa-
rà de recuperar, i “potser pel ca-
mí perdrem moltes plomes”. “Es
perd molta qualitat quan no hi ha
mitjans i la gent es desanima. La
falta de feina genera inseguretat”,
descriu.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Carles Santos (Vina-
ròs, 1940) està “acostumat a actuar”,
però el seu paper a la Cantúria can-
tada és un altre. “Només hi faig una
aparició al final”, diu. La resta del
temps és allà “gaudint”, perquè li
agrada molt la veu humana. Les veus
són les del Cor de Cambra del Palau
de la Música, protagonistes dels dos
concerts que es faran al Petit Palau
divendres i dissabte a les 21 h. Tan-
mateix, Santos hi és present a través
de la música: diferents peces d’obres
seves com ara Autoretrat (1981),
Tramuntana tremens (1989), La pan-
tera imperial (1997) i La meua filla
sóc jo (2005), entre d’altres.

“És veu sola, sense cap instru-
ment. I no és un espectacle estàtic,
perquè els cantants estan sempre

Carles Santos davant del Palau de la Música, on aquest de setmana presenta la Cantúria
cantada que va estrenar al festival Grec. PERE TORDERA

Carles Santos porta la ‘Cantúria cantada’ al Palau
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