
Mar i cel, el mític musical que
narra la tràgica i èpica història
d’amor entre la blanca, una noia
cristiana, i en saïd, un corsari mo-
risc en un vaixell perdut enmig de
la mediterrània és a punt de tornar
als escenaris. la companyia Dagoll
Dagom recupera per tercera ve-
gada un dels seus muntatges més
emblemàtics i ha escollit roger
berruezo com a protagonista. ber-
ruezo assegura que s’enfronta amb
respecte a un personatge amb
molts fans i ben diferent al que ha-
via fet fins ara. 

Com arriba un noi de Maçanet
de la Selva que estudiava disseny
gràfic a protagonitzar Mar i cel?

bé, vaig néixer a Girona, tot i que
vaig viure a maçanet de la selva
fins als 18 anys. llavors vaig mar-
xar a estudiar disseny gràfic a l’es-
cola massana de barcelona i vaig
fer el primer curs i ja no vaig aca-
bar el segon perquè em vaig pre-
sentar al càsting del musical Grea-
se. Hi vaig anar perquè vaig gua-
nyar un concurs de karaoke. el fe-
ien uns amics i m’hi vaig presen-
tar perquè em feia gràcia i el vaig
guanyar, , tot i no haver fet mai res
de cant ni interpretació. Allà hi ha-
via de jurat en manu Guix i em va
proposar que em presentés al càs-
ting de Grease. Ho vaig fer i vaig
quedar entre els tres finalistes, no
va sortir, però al cap d’una setmana
vaig deixar la massana i ho vaig
apostar tot per la comèdia musi-
cal i me’n vaig anar a estudiar
amb la Coco Comín. Quan era allà
em van agafar pel musical Què!,
amb l’Àngel llàcer i en manu
Guix. Després he fet Hoy no me
puedo levantar, la sèrie Águila
Roja, una obra de l’Albert espino-
sa, Gavilanes, Cop de rock, La Be-
lla y la Bestia, un paper en una
pel·lícula molt coral d’en Ventura
Pons...  

I com surt l’oportunitat de par-
ticipar a Mar i cel?

Ho vaig deixar tot i me’n vaig
anar a londres durant sis o set me-
sos fins que em van trucar per fer
el casting d’una pel·lícula, Cómo
sobrevivir a una despedida, que he
gravat a les Canàries amb la natalia
de molina i l’Úrsula Corberó i que
s’estrenarà al gener. Al mateix
temps, Dagoll Dagom em va dir si
em volia presentar als càstings de
Mar i cel, tot i que jo no ho tenia ga-
ire clar, perquè no sabia si volia tor-
nar de londres. i mira ara.   

Com s’enfronta al paper de
Saïd, que és molt conegut pels es-
pectadors?

És la primera vegada que algú fa
de saïd que no és en Carlos Gra-
maje, que l’havia interpretat en els
dos muntatges fets fins ara. tinc

molt respecte al paper, perquè hi
ha tants fans i fidels que vull estar
a l’alçada. A part, estem treba-
llant  amb els acròbates i l’esforç fí-
sic de pujar les cordes i l’exercici és
considerable. És molt diferent a
d’altres personatges que he fet.
em demana un pes d’escenogra-
fia i una maduresa de veu molt im-
portant. 

Hi ha molts professionals que
reconeixen haver-se dedicat al
teatre després de veure Mar i
cel. És el teu cas?

no, no havia vist mai res de Mar
i cel. Des del càsting sí que m’he
amarat de la història. He vist vídeos
mil vegades, dels dos muntatges,
entrevistes... hi ha una pila de ví-
deos a youtube, fins i tot fets amb
clics de Playmobil, ho he vist tot.
recordo que veia vídeos de gent
als càstings que deia que s’havia
dedicat a la interpretació després
de veure Mar i cel. Jo encara veig
això i m’emociono, em poso a
plorar de respecte per això que
faré. un cop es va dir que jo feia
saïd, m’han felicitat de tot arreu i
la gent està com boja. Per la reac-
ció del públic, ara m’adono que
això no és un musical normal i cor-
rent. 

Ja notes el fenomen fan?
estic començant a notar el fe-

nomen Mar i cel. i al mateix temps
això fa que tot sigui més delicat i
més sagrat. només penso: «roger,
ho has de fer molt bé perquè tin-
dràs tots els ulls mirant-te i com-
parant» i això em té alerta. 

Visualment, el musical també
presenta novetats. 

encara no ho he vist, però sé que
hi haurà coses noves perquè els
temps avancen i la tecnologia
també. Hi haurà molts efectes
amb projeccions, que fins ara no
s’havien fet mai. Abans sempre hi
havia el fons amb el cel i ara es ju-
garà amb projeccions i serà es-
pectacular. Abans veies un vaixell
sobre l’escenari, i ara veuràs un vai-
xell sobre el mar. es jugarà també
amb el so envoltant. Farà patxoca. 

Els temps avancen, però par-
lem d’una història escrita fa més
d’un segle i que no ha perdut vi-
gència.  

exacte, ho estem veient cada dia
a les notícies. en Joan lluís bozzo
diu que malgrat que passin els
anys, aquest espectacle continua
encaixant, perquè parla d’una
cosa que, per desgràcia sempre és
actual. 

Ja havies treballat amb Dagoll
Dagom a Cop de rock. Com és el
dia a dia amb ells? 

És un equip molt gran, tot està
molt organitzat. Amb ells ja vaig es-
tar molt bé, i és estar com amb la
família. sempre m’han tractat bé
i és un gust repetir amb Dagoll Da-
gom i sota la direcció d’en bozzo,
a qui respecto moltíssim pel que
representa. 
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Alba Carmona
GIRONA

Roger Berruezo
Actor. Nascut a Girona i resident durant anys a Maçanet de la Selva, Berruezo va canviar
els estudis de disseny gràfic per una carrera centrada en la comèdia musical. Després de
passar per «Cop de rock» o la sèrie «Águila roja», interpretarà en Saïd a «Mar i cel». 

«Per la reacció del públic,
m’he adonat que “Mar i
cel” no és un musical
normal i corrent»

DAVID RUANO

l’obra, un clàssic contempo-
rani i referència obligada del
teatre català, s’estrenarà el pro-
per 25 de setembre al teatre
Victòria de barcelona amb una
nova posada en escena: nous
efectes i una tecnologia audio-
visual renovada per fer de Mar
i cel 2014 la versió més espec-
tacular vista fins al moment. 

el muntatge, que ja va pre-
sentar el seu nou repartiment a
la festa del 40è aniversari de la
companyia Dagoll Dagom a
l’estiu, compta amb un repar-
timent liderat pels nous saïd i
blanca –és a dir, roger ber-
ruezo i Ana san martín– i la ve-
terania de Pep Cruz, únic actor
que repeteix participació, in-
terpretant en aquesta ocasió
Joanot. 

la resta del repartiment el
conformen Xavi lite, Júlia Jové,
Xavi Fernández,toni Viñals,
mireia Dolç, rubén Yuste, ele-
na tarrats, Víctor Arbelo i Xavi
navarro, entre d’altres. 

BARCELONA | DdG

El muntage
s’estrena el 25
de setembre
amb nous
efectes

Al repartiment hi
destaquen Ana San Martín
fent de Blanca i Pep Cruz,
que interpreta en Joanot
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