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M
ar i cel sempre va
tenir cel, ara també
témar”, va sintetit-
zar ahir l’escenò-

grafa i figurinista Montse Ame-
nós en la presentació del nou
muntatge del clàssic de Dagoll
Dagom, que dissabte comença
les seves funcions al teatre Victò-
ria. Tindrà mar i a més el cel no
serà elmateix: elmusical, que tor-
na després d’estrenar-se el 1988 i
tornar a muntar-se el 2004, s’ha
renovat amb la tecnologiamés ac-
tual, amb uns fantàstics audiovi-
suals creats per Joan Rodón i

Emilio Valenzuela per a una pan-
talla gran que recrea, entre d’al-
tres imatges, desenes de cels
diürns i nocturns. Uns cels als
quals se sumen els efectes espe-
cials de so ideats per Roc Mateu,
que fan sentir al públic l’onatge
del mar pel qual transita el vai-
xell pirata de l’obra que, com va
recordar ahir el seu director,
Joan Lluís Bozzo, amb els seus
8.000 quilos és un altre personat-
ge de l’obra. Unpersonatge impo-
nent que ha obligat a que els 20
actors que protagonitzen l’obra
“hagin hagut de fer un entrena-
ment corporal tan dur que jo
m’he posat en forma només veu-
re’ls”, feia broma ahir el director.

Un Bozzo que començava la
presentació del nou muntatge
responent a dues preguntes: què
aporta de nou i per que una altra
vegada. El que hi ha de nou és la
tecnologia i l’elenc, en el que úni-
cament repeteixen Xavi Fernán-
dez i Pep Cruz, que va interpre-
tar Joanot al primer Mar i cel i
torna 26 anys després: “Jo pensa-
va que estaria bastant fotut i que
li hauríemd’adaptar el paper, pe-
rò no li veig capdiferència d’ener-
gia”, va ironitzar Bozzo.
Quant a les raons per tornar a

posar en marxa el musical, el di-
rector va recordar que aquest
any Dagoll Dagom ha complert
40 anys de vida activa. I que la
companyia ha fet un recorregut
molt variat, concretat especial-
ment al teatremusical però sobre-
tot en un teatre popular que bus-
cava diferents tipus de públic, di-
ferents estaments culturals i ge-
neracions perquè retornin al tea-
tre, “perquè en aquest país des de
temps immemorial el problema
és la falta de públic”.
“Dagoll Dagom insisteix fa 40

anys a recuperar públics no habi-
tuals, escoles, gent jove, públic
de comarques.Mar i cel és l’obra
que ha excel·lit recuperant pú-
blics, i per això la tornem a fer”.
La productoraAnnaRosaCisque-
lla va confirmar amb dades la se-
va afirmació: ja hi ha apuntats
45.000 escolars per veure el nou
i cinematogràfic Mar i cel.c

Una escena del nou muntatge de Mar i cel al Victòria

Imatge del 2011 del llibre Antonio López, pintura y escultura
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“Una deliciosa joya cinematográfica”
Washington Post

“Los personajes de esta historia

te robarán el corazón”
New York Daily News
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Dagoll Dagom presenta el clàssic amb els nous efectes especials

‘Mar icel’ ja témar

López acaba el retrat
reial 20 anysdesprés
BARCELONA Redacció i agències

Vint anys després de l’encàr-
rec que li va confiar Patrimo-
nio Nacional, el pintor man-
xec Antonio López (Tomello-
so, 1936) ha acabat finalment
el quadre de la família reial.
La tela, de gran format, ha-

via d’haver-se titulat La famí-
lia reial, però després de l’abdi-
cació de Joan Carles ha estat
rebatejat com La família de
Joan Carles I. L’esperadíssima
obra veurà la llum a finals del
mes de novembre o comença-
ments de desembre en el Pala-
cio Real de Madrid, on forma-
rà part de l’exposició El retra-
to en las colecciones reales. El

quadre del pintormanxec està
realitzat a partir d’una fotogra-
fia i inclou a Joan Carles i
Sofia, i els seus tres fills quan
encara eres solters: l’actual
monarca Felip VI i les infan-
tes Elena i Cristina.
Al llarg d’aquests anys el

quadre ha estat sotmès a nom-
broses modificacions formals
i la demora en la seva culmina-
ció –el pagament de l’obra,
uns 300.000 euros, va ser com-
pletat fa una dècada– ha estat
objecte de nombroses polèmi-
ques. “No he sabut fer-ho
abans, no he tingut capacitat
per resoldre’l abans”, ha estat
sempre la resposta del recone-
gut pintor.c


