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L'actor i director teatral Pep Cruz
tornarà a ser, 26 anys després, el
cristià renegat Joanot en la terce-
ra adaptació de l'emblemàtic mu-
sical Mar i Cel, de Dagoll Dagom,
que es començarà a preparar el se-
tembre amb repartiment i efectes
especials renovats. El gironí Pep
Cruz ja va interpretar aquest per-
sonatge fa més d’un quart de segle
quan es va presentar per primera
vegada el musical i ara, represen-
tar aquest mateix paper, li suposa
«un repte», ja que l'obra és «físi-
cament potent», segons va con-
fessar ahir durant una entrevista.
«Has d'estar en forma, perquè
t'has d'enfilar al pal del vaixell, i fer-
ho tot cantant. Ara mateix me'n
vaig a fer gimnàstica», va dir Cruz,
que ha estat temps preparant-se
per a aquest repte. 

Aquesta reestrena també cons-
tituirà un repte sentimental per a
l'actor, que va estar dos anys fent
Mar i Cel i que des d'aleshores,
conserva grans amics i records
d’alguns d'ells ja morts, com Eu-
geni Soler. A partir d’aquest dilluns,
l’actor gironí començarà a assajar
a la sala superior del teatre Poli-
orama i passats quinze dies, els as-
sajos es traslladaran al Victòria, en
el vaixell original on transcorre
l'obra estarà ja muntat a l'escena-
ri. 
Mar i Cel, que es basa en un text

d'Àngel Guimerà adaptat per Xa-

vier Bru de Sala, està dirigida per
Joan Lluís Bozzo, té música i or-
questració d'Albert Guinovart i es
representarà per tercera vegada en
un escenari barceloní. En ella,
Pep Cruz interpretarà una cançó
en solitari –Cançó de Joanot–, on
el cristià renegat explica la seva his-
tòria, la d'un home que escapa i és
perseguit per la justícia i que de-
cideix pactar amb els cristians del
vaixell per eliminar pirates a can-
vi d'un marquesat, una quantitat
de terres i diners. 

Altres interpretacions
Cruz es convertirà en Joanot un
mes després d'haver actuat a l'am-
fiteatre Grec, on del 25 al 27 de ju-
liol va formar part de l'elenc de Ro-
mance de Curro, el Palmo, un mu-
sical flamenc, al costat de Canales
i Quique Morente, fill de l'emble-
màtic cantaor de flamenc, Enrique
Morente. En aquest espectacle,
l'actor va interpretar Ramon Oller
«el català», un professor anar-
quista que canta Dolça Catalunya
begut i que, per aquest motiu,
«els falangistes volen matar».

A més, aquest agost a part dels
assajos del musical, l'actor ha re-

alitzat quatre actuacions de l’obra
Top Model, una comèdia de Sergi
Pompermayer que dirigeix i en la
qual actua, en les poblacions de
Vacarisses, Ivorra, Santa Agnès de
Malanyanes i Alpens. En aquest
sentit, Cruz també va remarcar
que a banda de la representació de
Mar i Cel prevista per a tota la tem-
porada al Victòria, existeix la «pos-
sibilitat de fer actuacions d’Un
mosquit petit i de Romance de

Curro el Palmo», espectacles en els
quals intervé. 

Tot i que no li falta feina, l'actor
destacava que «el teatre està fatal
i, encara que jo tinc feina, hi ha
molts actors de la meva generació
que han anat deixant-ho perquè
no és còmode fer teatre, no es té un
sou fix i els que es volen estabilit-
zar i formar una família preferei-
xen buscar una altra cosa». El gi-
roní va afegir que «al teatre et pots

passar un any fantàstic econòmi-
cament perquè et surt una obra, al-
guna cosa de la televisió o una
pel·lícula, però a l'any següent te’l
pots passar al sofà de casa i això, a
banda que crea inestabilitat, tam-
bé crea certa angoixa», confessa-
va l’artista. «Ara molts espanyols
saben què és treballar en precari,
però nosaltres, els actors, ho hem
sabut sempre» opinava l’actor Pep
Cruz. 
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L’actor gironí Pep Cruz tornarà a ser
Joanot a «Mar i Cel» 26 anys després

El director teatral interpretarà altra vegada el cristià renegat en la nova adaptació del musical de Dagoll Dagom

L’actor i director Pep Cruz tornarà a formar part del repartiment del musical «Mar i Cel».

MARC MARTÍ

Coincidint amb la Festa Final
dels Casals d’estiu de l’Alt Empor-
dà, ahir es va donar el tret de sor-
tida a l’Acustiqueta, la proposta
gratuïta que el Festival Acústica de
Figueres destina al públic infantil.
La trobada es va realitzar al matí
amb l’espectacle Reggae per Xics
que va dur a terme el grup The
Penguins i va fer ballar i cantar als
més petits a l’escenari muntat a la
Rambla. A la tarda va tenir lloc una
altra de les cites més esperades de
la jornada: l’homenatge a Mic-
hael Jackson amb l’espectacle We
Are The World del grup Moon-
walkers.

Amb una programació  pensa-
da per a nens de totes les edats, la
canalla va poder gaudir també
d’espectacles familiars a diverses
localitzacions de la ciutat i dels ta-
llers realitzats als museus Dalí, al
del Joguet de Catalunya o el de
l’Empordà, entre altres. A més, en-
guany la Plaça Josep Pla, ha acollit
de nou l’Espai de Jocs, obert de tres
del migdia a nou del vespre. En
aquesta localització s’hi va realit-
zar ahir el taller de dansa creativa
a càrrec de La Nau Oliva o el con-
cert Cor de Cambra del CEM Pep
Ventura mentre que avui s’hi farà
la celebració dels 175 anys de l’Ins-
titut Ramon Muntaner amb la Co-

ral Ramon Muntaner o el concert
de rumba pels menuts by Dantu-
vi amb la Canalla. També es viurà
avui una altra estrena amb l’arri-
bada de Heavy per Xics, una pro-
ducció pròpia que persegueix la fita
d’assolir l’èxit de la coproducció de

l’any passat Rolf&Flor. Finalment
demà, els grups Macedònia i Diver-
kids from Orquestra Di-Versiones
posaran música i entreteniment a
la festa final de l’Acustiqueta, que
permet als més petits poder viure
el seu primer festival.
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La Festa Final dels Casals
d’estiu de l’Alt Empordà
inaugura l’Acustiqueta

La canalla va participar ahir a «We are the world» de Moonwalkers.

CONXI MOLONS

L'Acadèmia de les Arts de Holly-
wood ha atorgat l'Oscar honorífic
de l'any 2015 al director japonès
Hayao Miyazaki, qui fa un any  es
va retirar del món del cinema, ha-
vent dirigit obres mestres de l'ani-
mació com La princesa Mononoke
o El viatge de Chihiro. També re-
bran aquest premi l’actriu Maureen
O'Hara i l'actor i guionista Jean-
Claude Carrière. Per la seva banda,
el músic i compositor Harry Bela-
fonte rebrà el premi humanitari
Jean Hersholt. Els premis seran
lliurats en la 6a Gala especial de la
Junta de Governadors de l'Acadè-
mia el pròxim 8 de novembre. 
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L’Acadèmia de
Hollywood atorga
l’Oscar honorífic a
Hayao Miyazaki

Els assajos de l’espectacle,
basat en l’obra d’Àngel
Guimerà, s’iniciaran dilluns
al teatre Poliorama 


