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JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l 30 d’abril de
l’any 1974 la com-
panyia Dagoll Da-
gom estrenava la
seva primera
obra: Yo era un

tonto y lo que he visto me ha he-
cho dos tontos, basat en poemes
de Rafael Alberti i dirigit per
Joan Ollé, fundador del grup.
Aquesta setmana vinent es com-
pliran, en conseqüència, 40 anys
des de la primera estrena de Da-
gollDagom. I la companyia ha de-
cidit celebrar-ho amb un nou
muntatge, a partir del setembre, i
com sempre al teatre Victòria del
Paral·lel, del seu èxit més gran,
del musical del milió d’especta-
dors:Mar i cel, basat en el clàssic
d’Àngel Guimerà. Un espectacle
amb música d’Albert Guinovart i
llibret de Xavier Bru de Sala que
van muntar per primera vegada
el 1988. Aquell any va aconse-
guir, entre Barcelona i la gira per
Madrid, Bilbao i Saragossa, gai-
rebé 550.000 espectadors. El van
tornar a reviure el 2004 entre el
TeatreNacional de Catalunya i el
Victòria, quan van anar-lo a veu-
re més de 360.000 espectadors.
Ara, les veles es tornaran a in-

flar i el vent tornarà a portar per
tercera vegada al setembre el vai-
xell pirata on transcorre aquesta
emocionant i impossible història
d’amor entre dos mons tan pro-
pers com enfrontats, l’amor en-
tre la cristiana Blanca i el corsari
morisc Saïd. Però les veles es tor-
naran a inflar i el vent els tornarà
a portar com un cavall desbocat
per les ones en un escenari equi-
pat ara amb nova tecnologia i
nous efectes especials. Per exem-
ple, hi haurà projeccions a les es-
cenes més oníriques i impac-
tants, com el somni de Blanca o
quan Saïd rememora l’expulsió
dels moriscos d’Espanya i com la
seva mare va ser assassinada da-
vant seu. I el muntatge tindrà
també un nou repartiment que la
companyia està elegint en succes-
sius càstings entre els més de
800 currículums rebuts. Uns can-
didats, diu Anna Rosa Cisquella,
de Dagoll Dagom, que, a diferèn-
cia de fa uns anys, cada vegada ar-
ribenmés ben formats: a Barcelo-
na no li falta en cap cas matèria
primera per dur a terme grans
musicals, encara que potser sí fi-
nançament per assumir els riscos
que impliquen.
Perquè un espectacle comMar

i cel és tot un risc econòmic: ne-
cessita 20 actors, 14 músics i més
d’una desena de tècnics, gairebé
mig centenar de persones. Una
bogeria per a aquests temps de
crisi en què una obra ambmés de
quatre actors a l’escenari ja sem-
bla una superproducció holly-
woodiana. “És un espectacle que
pot atreure molta gent però real-
ment necessitem el suport de
tothom, perquè necessita una
ocupació molt important per po-
der funcionar”, rebla Cisquella, i
postil·la a més que “les entrades
ja estan en venda”.
Joan Lluís Bozzo, director ar-

tístic de la companyia i de l’obra,
recorda que el 50% de l’èxit de

l’espectacle és triar un bon Saïd,
una bona Blanca, un bon Hassen
o un bon Joanot. “El 50% de la
direcció d’un espectacle és triar
un bon repartiment, o si no, des-
prés és un camímolt difícil”. Així
que dels 800 currículums en van
seleccionar 300 per a un primer
càsting per al qual els candidats
havien de preparar alguna cançó
d’Albert Guinovart, que a més de
la música deMar i cel és autor de
molts altresmusicals com Flor de
nit o La vampira del Raval. I
d’aquests 300 han passat a 90 en
el posterior procés de selecció,
un nou càstingmés elaborat en el
qual han hagut de preparar una
partitura ambuna escena delmu-
sical “perquè la dinàmica entre
els personatges és molt impor-
tant”, recorda Cisquella.
A aquests candidats l’equip de

Dagoll Dagom els dedica temps,
una hora a cada un, perquè no
s’ho juguin tot a una sola actua-
ció i, també, per comprovar la se-
va flexibilitat davant les indicaci-
ons que els va donant Joan Lluís
Bozzo. D’allà surten uns finalis-
tes que es preparen ja per fer as-
sajos amb vestuari i maquillatge,
dos candidats per paper. “Els
fem treballar més, però ells ho
prefereixen, estan més contents
amb aquest tracte”, assegura Cis-
quella.
El compositor Albert Guino-

vart ja va fer arranjaments a l’or-
questració de Mar i cel per al
muntatge de l’any 2004, però re-
corda que “si ens agrada molt un
actor que no pot fer bé algunes
notes s’adaptarà, com es fa a tots
els musicals”. Pel que fa al text,
Xavier Bru de Sala recorda amb
un somriure que fa 26 anys, quan
es va estrenar aquest musical ba-
sat en la pirateria del mediterra-
ni del segle XVII i en l’expulsió

Elclàssic
infla

lesveles
Elmusical de Dagoll Dagom
torna al setembre amb nova
producció i repartiment

Unacristiana anomenadaÀngelsGonyalons

En el seu 40è aniversari, la companyia catalana recupera la seva obra emblemàtica

]El primer muntatge de Mar
i cel, el 1988, que es va mante-
nir durant 352 funcions al
teatre Victòria de Barcelona i
va aconseguir la increïble
xifra de 350.068 espectadors,
va tenir com a protagonistes
inoblidables Àngels Gonya-
lons i Carlos Gramaje. Eren la
cristiana Blanca i el morisc
Saïd, capità del vaixell corsari
que l’havia capturada. Alesho-
res tots dos tenien 25 anys.

Compartint escenari, Joan
Crosas era en Hassen, Pep
Cruz donava vida a en Joanot
i Isabel Soriano a l’Idriss. El
muntatge va visitar Madrid,
Bilbao o Saragossa, en 125
funcions que van aconseguir
191.000 espectadors més. L’ac-
triu Carme Cuesta, que dona-
va vida a la reina Margarida
d’Àustria, va substituir Gonya-
lons durant la gira. Al cap de
16 anys, en el muntatge del

2004 –que celebrava els 30
anys de Dagoll Dagom i que
va començar les funcions al
Teatre Nacional de Catalu-
nya, on va estar uns quants
mesos abans de tornar a pas-
sar al Victòria– el paper del
corsari Saïd va tornar a ser
interpretat per Carlos Gra-
matge, però aquesta vegada
la seva estimada Blanca la va
encarnar Elena Gadel, que
durant la gira va ser substituï-

da per Julia Möller. Aquest
cop a Barcelona es van oferir
fins i tot més funcions que 16
anys abans: 374, tot i que els
espectadors finals van ser
325.000. Ferran Frauca encar-
nava en Joanot, Xavier Ribe-
ra-Vall a en Hassen i Pilar
Capellades a l’Idriss. El direc-
tor en tots dos casos, com en
la tercera adaptació, que arri-
barà aquest setembre, va ser
Joan Lluís Bozzo.
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A la@MarciaCistero li haurien de
fer un monument a la plaça del
@teatrenacional. El seu treball a
#morocomapais és gegantí.

Caràcter moral: com tractem la gent
que no pot fer res per nosaltres.

En este momento, ahora mismo, están
asesinando a alguien en Venezuela, un
sitio tan lleno de vida antes y donde
ahora sólo hay muerte. #SOSVzla

Valentí Oviedo Gerent de L’Auditori

Ahir, la 2a part del concert de l’OBC
va començar 20 minuts tard. El temps
que el públic va estar ovacionant la
virtuosa Janine Janssen!!!

#tuitsdecultura Albert Triola Actor
@Alberttriola

Alain de Botton Filòsof

del regne d’Espanya de 300.000
moriscos decretada per Felip II
l’any 1609, van utilitzar en català
la paraula barco com a actitud de
protesta, de rebel·lia davant les
imposicions normatives de l’aca-
dèmia contra les paraules que
acabaven amb o com barco o com
lloro. “Hi va haver molts articles,
i deien ‘què t’has pensat de posar
barco?’ Ara a l’obra ja no hi haurà
barco ni vaixell, sinó una altra
solució”, assenyala enigmàtic i
somrient.
Miquel Periel, de Dagoll Da-

gom, remarca a més que l’obra ja
ha tingut una versió internacio-
nal a l’òpera de Halle, a Alema-
nya, i Cisquella explica que el Te-
atre Nacional Palestí “vol mun-
tar-la perquè un actor la va veure

el 2004 i el va emocionar, però
no tenen ni un duro per fer-ho”.
De totamanera, asseguraCisque-
lla, aquesta vegada intentaran do-
nar una empenta a la internacio-
nalització d’un espectacle que té
una història d’amor i de denún-
cia de la intolerància i una músi-
ca espectacular que creuen que
poden travessar fronteres. Al cap
i a la fi, assenyalen, la història de
Guimerà, amb pirates moriscos i
cristians tancats en un vaixell al
mig de la Mediterrània, és una
metàfora perfecta del nostre
món actual, que encara continua
obstinat a fer-se la guerra. Per do-
nar-los l’empenta global definiti-
va, fan broma, ja només falta que
Shakira versioni elPer què he plo-
rat de l’obra com ha fet amb el
Boig per tu.
Sens dubte, com sempre, va re-

cordar Anna Rosa Cisquella, han
programat funcions escolars ca-
da setmana, i tot i que fa deu anys
les entrades que van posar a la
venda es van esgotar en només
dos dies, saben que la situació ac-
tual de les escoles no és la matei-
xa a causa de la crisi. Per això,
diu, “hemposat preus gairebé tes-
timonials, però les funcions han
d’estar plenes”. Especialment
perquè consideren que Mar i cel
ja forma part del patrimonimusi-
cal català. I sobretot perquè re-
corden que ha enganxat al teatre
molts milers d’espectadors que
van veure les representacions
quan erenmolt joves en les funci-
ons per a escoles.
A més, recorden, la companyia

arriba als 40 anys, “que no són
pocs”, somriuen, i anuncien que
“potser farem alguna festa de ce-
lebració”.c

@alaindebotton
Patricio Pron Escriptor
@Patricio_Pron@Valentioviedo
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NOUS EFECTES

El musical tindrà
projeccions en
les escenes més
oníriques i impactants

LLEGIU LES CRÍTIQUES DE LES VER-
SIONS ANTERIORS DE ‘MAR I CEL’ A

MARC ARIAS

ARXIU

El 1974, a l’Aliança del Poble
Nou, casa d’acollida dels inde-
pendents durant la lenta ago-
nia del franquisme, escoltà-
vem alguns versos de Yo era
un tonto y lo que he visto me
ha hecho dos tontos, a més de
diàlegs inspirats en aquest
poema de Rafael Alberti, i per
primera vegada, com una invo-
cació màgica, dèiem dos mots
misteriosos: Dagoll Dagom
(DD). Ningú no podia sospitar
que estaríem quaranta anys
repetint-los... i els que vin-
dran! El 1975 admiràvem DD
a la Sala Villarroel a Nocturn
per acordió, poemes de Joan
Salvat-Papasseit en cançons
de Ramon Muntaner, i el 1977
tornàvem a l’Aliança per re-
cordar, entre riallades, les
indecències de l’escola fran-
quista a No hablaré en clase.
Finalment, el 1978, i una altra
vegada a la Villarroel, Antavia-
na, sobre contes de Pere Cal-

ders, era la consagració de
DD com a companyia professi-
onal, susceptible d’interessar
amples majories interclassis-
tes d’espectadors. I calia una
pausa.
Era el moment de la refle-

xió i de calibrar la fondària i
els riscos del buit al qual el
grup acabava de treure el nas.
Joan Ollé, el director de pri-
mera hora ja no era a DD i el
triumvirat, permanent des
d’aleshores i integrat per Joan
Lluís Bozzo, Anna Rosa Cis-
quella i Miquel Periel, es dei-
xava seduir pel gènere que
havia tastat amb Antaviana i
les gronxadisses de la partitu-
ra –“galàctica”, en deien– de
Sisa: el musical. Dir Dagoll
Dagom suposarà, des d’aquell
moment i en el futur, evocar
el musical autòcton, amb una
extensa gamma de variants i
unes exigències de qualitat i
de professionalitat cada vega-
da més rigoroses.
No crec que hi hagi cap

país amb una demografia sem-
blant a la de Catalunya on la
seva dramatúrgia hagi produït

una mostra de teatre musical
tan exuberant com la que pot
oferir DD, amb més d’una
vintena de creacions. Mentre
creixia en seguretat i tècnica,
la companyia anava a l’abor-
datge d’aventures a l’abast,
sense anticipar-se mai a les
seves possibilitats. Nit de Sant
Joan (1981), que serviria per
inaugurar el Centre Dramàtic
de la Generalitat (Romea),
tenia les ressonàncies de la
tradició local que sabia reco-
llir com ningú Jaume Sisa, i
Glups!! (1983) les coloracions
musicals autòctones de la mú-
sica de Joan Vives, per bé que
plàsticament s’inspirava en
els còmics de Gérard Lauzier.
I sempre ha estat així: DD ha
ofert fins avui un exemple
admirable de com combinar
prudència i ambició. Ho hem
vist tant en les versions de
clàssics universals –Mikado,
Boscos endins, La Perritxo-
la...– com en les grans creaci-
ons pròpies: per exemple Alo-
ma o l’apoteòsic Mar i cel que
torna al setembre per festejar
el 40è aniversari del grup.

INTERNACIONALITZACIÓ

Ja s’ha fet a Alemanya
i ara volen portar
més lluny aquesta
història universal

Quaranta anys d’ambició

Joan-Anton Benach

El càsting. Joan Lluís Bozzo
parla amb els actors can-
didats durant les audicions
d’aquests dies

La primera versió. Una
imatge del mític muntatge
del 1988 amb el famós
vaixell de l’espectacle

Segon èxit. Els protago-
nistes del muntatge que
Dagoll Dagom va fer
ara fa una dècada

Blanca. Elena Gadel va ser
la protagonista de la versió
del 2004. El 1988 l’encarna-
va Àngels Gonyalons

ANÀLISI


