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univers de Lou Reed és dels seus
fans. Cadascú s’imagina un espai, un
ambient, uns personatges, una core-

ografia dels temes musicals. I el temps fa que
tot solidifiqui. Per això, el mític disc Berlin
(1973) s’ha fet tan fort. Perquè ha arrelat en
l’imaginari d’una joventut que sortia del des-
engany d’aquell maig del 68 i topava amb
l’heroïna, la psicodèlia, els excessos com a
elements per fer bategar la vida. I Lou Reed
sonava en els seus tocates. La baixada als in-
ferns és inequívoca, sense cap marge on po-
der guarir-se. Tot cau amb una força que
s’endú l’ànim però amb un ritme intel·ligent
que, tot i que es fa evident, el final de Caroline
i Jim es despleguen recursos fantasiosos que
deixen els espectadors clavats a la butaca.

L’
Baixada als inferns
amb poètica sòrdida

La dramatúrgia que proposa Andrés Lima
sembla prou afinada respecte a aquells mo-
ments de desesperació, de desengany, d’ex-
plosió. És, efectivament, un univers poètic de
gran sordidesa, d’una foscor que trasbalsa
per moments i que presenta ja uns personat-
ges degradats. En tot cas, el problema és que
amb prou feines hi ha conflicte: no hi pot ha-
ver plecs de caràcter, quan els dos protago-
nistes ja són presa de l’abús de sexe, drogues i
alcohol. Sense raó, les seves interpretacions

són prou desfasades. El joc audiovisual, per
moments psicodèlia pura, és un retrat que
aporta uns primeríssims primers plans que
acaben desenfocant l’escena, un mèrit per
traslladar a la platea la mirada boirosa dels
mateixos personatges.

Nathalie Poza arrenca tocant el piano
(Berlin) com si sonés del Paradise de la can-
çó, confonent-se personatge i música i anirà
desapareixent tot clamant al seu desig d’esfu-
mar-se. La veu enfosquida de l’actriu ressona
al Desaparecer que Maika Makovski va inter-
pretar, dirigida per Calixto Bieito i Juan
Echanove posant veu i ombres a Edgar Allan
Poe. Cal destacar el treball de Pablo Derqui,
per moments molt més empàtic. Amb un
somriure quasi encomanadís, que resultarà

La companyia Dagoll Dagom aixeca ‘Mar i cel’ al 
Victòria per celebrar els seus 40 anys de trajectòria

s discuteix molt aquests dies si és
convenient l’himne d’Els segadors,
que correspon al 1640 i que es con-

fon amb la caiguda de Barcelona el 1714. El re-
pertori català va concretar una pila de cançons
protesta que també han arrelat com un sím-
bol, com ara L’estaca. Doncs, fans de la com-
panyia Dagoll Dagom demanaven aquests
dies a les xarxes que l’himne dels pirates fos
adoptat com l’emblema musicat de la nova
Catalunya independent. Sigui com sigui, a
partir de demà comencen les funcions de la
tercera producció de Mar i cel. En aquesta oca-
sió, per celebrar els 40 anys d’història de la
companyia. De fet, la reposició del 2004 (a ca-
vall entre la sala Gran del TNC i el Victòria,
més tard) també va servir per celebrar l’ante-
rior aniversari rodó: les tres dècades d’histò-
ria. Anna Rosa Cisquella demostra que hi ha
interès quan sumen més de 45.000 escolars
amb reserva per veure el muntatge. I ja avança
que, si es pot, també servirà per celebrar el mig
segle de la companyia. Miquel Periel deia fa
unes setmanes que calia llegir-ho com el mèrit
de tenir un repertori que és convenient revisi-
tar-lo. Efectivament, l’amor impossible de Sa-
ïd i Blanca obre un nou capítol. Després de mil
funcions (entre les dues temporades a Barce-
lona, la de Madrid i les gires de cada produc-
ció), Carlos Gramaje no farà de capità pirata.
El relleva un jove Roger Berruezo. Saïd de nou,
sí, però alhora, un nou Saïd.

Si el vaixell (degudament repintat i restau-
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rat) és l’original del 1988, la producció renova
la seva escenografia jugant amb elements
d’audiovisual que, per una banda, simplifica
el treball dels tramoies però, de l’altra, permet
el joc visual que l’escenari s’aproximi amb un
zoom cap a la platea. De totes maneres, aquest
atractiu recurs audiovisual no pot restar força
als moments de més intensitat de l’escena (Per
què he plorat?), en què l’horitzó és tan inabas-
table com la mar oberta, l’ambició dels cris-
tians i la violència dels pirates venjatius.

Fa un mes, Berruezo reconeixia una doble
sensació de mareig: per la gran responsabilitat
de substituir l’únic personatge que no ha va-
riat i, alhora, pel pànic de saltar d’un pal a l’al-
tre a una considerable alçada. En canvi, Gra-
maje (que va descartar participar en la pro-
ducció amb un paper diferent) buscava dalt de
l’escena les cordes que permetien fer el volt pel
lateral del vaixell (tot recordant que feia bro-
mes amb els músics quan passava per sobre
dels seus caps!). Ben diferent és el paper de
Blanca. Sempre ha tingut una actriu diferent. I
és que la puresa d’aquest personatge exigeix
una joventut ben brillant. Al 1988, va ser Àn-
gels Gonyalons, quan estava a punt d’arrencar
la seva època durada de musicals (al costat de
Ricard Reguant). Al 2004, la Blanca va ser He-
lena Gadel, llavors famosa per la seva partici-
pació a Operación triunfo. Era una popularitat
que temien, des de Dadoll Dagom, però van
assumir el risc tenint en compte els excel·lents
càstings. La bombolla OT no va fer derivar el

vaixell ni un grau del seu rumb. Ara, Dagoll
Dagom presenta un nou valor del musical, la
gallega Ana Sanmartín. En poc més de dos
mesos, ha afinat la dicció al català perquè no
soni fictici. Del repertori de 1988 només repe-
teix Pep Cruz en el paper de Janot (no hi va
ser en la versió del 2004). Repeteixen del
2004, Xavi Fernández, Raül Grau i Maria
Dolç. 

L’estrena oficial de Mar i cel serà el 25 de se-
tembre. Molts són els pares de família que,
com ja van fer al 2004, aprofitaran l’oportu-
nitat de la reposició per repetir acompanyats
dels fills. Hi ha una dècada d’espectadors que

MAR I CEL
Àngel Guimerà
Compositor:
Albert Guinovart
Adaptació:
Xavier Bru de Sala
Direcció:
Joan Lluís Bozzo
Direcció musical:
Joan Vives
Intèrprets:
Roger Berruezo, Ana
Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové,
Xavi Fernández, Toni
Viñals, Mireia Dolç,
Rubén Yuste, Elena
Tarrats, Víctor Arbelo,
Xavi Navarro, Marc
Vilavella, Lucía Torres,
Dídac Flores, Clara
Moraleda, Paula Vives,
Raúl Grau, Luís Moya,
Dimas Bozzo.
Dies i lloc:
Des del 20 de setembre
al Teatre Victòria.
Sense data de sortida.
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ser malaltís. S’insinua alguna afecció psico-
lògica però que, en aquell estadi lúcid, es fa
graciós, simpàtic. L’evolució del personatge
mostra un Jim que va violentant-se, agre-
dint-se i agredint. I comprovant com de per-
versa era la trobada casual amb Caroline. Per
una altra banda, un nom massa evident per
acabar enganxats a la cocaine .

La manera de jugar amb les lletres sigui
desgranant-la música de lletra, cançó de tra-
ducció, projecció i cita és molt dinàmica i
ben trobada. La poètica de repetir cites que
cobren sentit a mesura que avança l’obra re-
met a les tonades enganxoses. Aquí, amara-
des de dolor. Bona arrencada de temporada
del Romea amb una peça valenta i sentida
per a un públic amb gust al risc. ❋

DESDE BERLÍN
Tributo a Lou Reed

Textos: Juan Villoro,
Juan Cavestany, Pau
Miró i Andrés Lima

Direcció i dramatúrgia: 
Andrés Lima

Intèrprets: Nathalie
Poza i Pablo Derqui

Dia i lloc: dimecres 17
de setembre (fins al 19
d’octubre) al Teatre
Romea.

no han pogut veure mai aquest musical, refe-
rència en la història del teatre català contem-
porani. Un exemple?, el Saïd d’ara (Roger
Berruezo), que va entrar al musical arran
d’un lúdic concurs de karaoke, només l’ha
pogut veure en DVD. Això sí, l’ha estudiada
fins al mil·límetre. Per ara, no es volen mar-
car un límit a la temporada. En l’horitzó, hi
ha poder passar tota la temporada en cartell.
Però, per a això, caldria renovar la implicació
dels espectadors. Un fan badaloní escrivia a
Facebook fa uns dies: “Aguantarà fins al de-
sembre? Ve la meva tieta de l’Argentina que
es diu Maricel per l’obra.” ❋

El cavalcar de les
ones. ”Les veles
s’inflaran, el vent ens
portarà com un cavall
desbocat per les
ones”, canten els
pirates virant la proa
cap a escena 
DAGOLL DAGOM

Un altre ‘Platònov’ al Maldà
ep Tosar ja va utilitzar Platònov, de Txékhov, per fer una sag-

nia a l’ecosistema cultural català. Ara és la companyia Ignífuga
la que la versiona amb La norma de l’extinció. Després d’estre-
nar-la al Fringe de Madrid, arrenca temporada al Maldà. La
jove companyia s’ha volgut fixar en els personatges més ten-
dres de l’obra, que debaten entre la diversió i la responsabili-
tat. Platònov és una obra de joventut del mateix Txékhov i ja
s’hi insinua l’essència dels temes i els personatges que anirà
desenvolupant al llarg de la seva prolífica carrera.

LA NORMA DE L’EXTINCIÓ
Ignífuga
Direcció i adaptació: Pau Masaló
Intèrprets: Cristina Arenas, Eduard Autonell, Marina Congost, Toni
Guillemat, Aleix Melé, Júlia Rodón, Gerard Nel·lo, Pau Masaló
Lloc i dies: Al Círcol Maldà, fins al 5 d’octubre

Tradició del teatre popular
l Departament de Filologia Catalana de la URV i la Direcció

General de Cultura Popular de la Generalitat convoquen per la
setmana vinent el II Congrés de Balls Parlats. El primer es va
fer el 1990 sota la presidència de Jaume Vidal Alcover, i va ser-
vir per posar sobre la taula aquest gènere del teatre popular
tan viu a Catalunya i internacional. Ara, es donaran a conèixer
mostres d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Els balls parlats
combinen evolucions coreogràfiques elementals, dansades al
compàs de músiques rudimentàries, amb parlaments.

II CONGRÉS INTERNACIONAL DE BALLS PARLATS
Dept. Filologia Catalana URV
Paraula: Joan Berlanga
Música: Albert Flores

Lloc i dia: Del 24 al 26 de setembre a l’Aula Magna del Campus
Catalunya. Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

La victòria de la condició humana
avid Lodge fa una adaptació personal de Pensaments secrets:

un professor, de mentalitat científica, s’enfronta a una alumna,
escriptora, que defensa l’existència d’un cert esperit en la per-
sona. La topada dialèctica durarà tot el curs i, tot i que no
sembla que hagin de modificar les seves creences, sucumbei-
xen a una relació personal que s’intueix traumàtica i ella és ví-
dua. L’obra suposa el debut de Lluís Soler com a director. El
repte ve donat per la consistència dels personatges.

PENSAMENTS SECRETS
David Lodge
Direcció: Lluís Soler

Intèrprets: Àlex Casanovas i Mercè Pons
Lloc i dies: A la Sala Muntaner, fins al 26 d’octubre
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PRESENTACIÓ
FESTIVAL TNT
Recomana

ecomana, Associa-
ció per a la Promo-
ció de les Arts Escè-
niques, desgrana les
principals línies del
festival TNT, que se
celebra del 25 al 28
de setembre a Ter-
rassa. A les sessions
hi assistirà el direc-
tor del festival, Pep
Pla, i també alguns
artistes convidats,
com ara l’Agrupa-
ción Sr. Serrano i
David Espinosa.

Lloc i dia: A l’Antic
Teatre. 22 de setembre,
20 h

Lloc i dia: Al Teatre
Alegria de Terrassa. 24
de setembre (20 h)
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Ara, director. Lluís Soler debuta a la direcció amb aquest muntatge
a la Sala Muntaner JOAN SABATER


