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Zebda, Guillamino i Els Manolos 
actuen a Vilanova i la Geltrú
La 34a edició del Festival Internacional de 
Música Popular Tradicional comença 
avui, i fins diumenge presentarà una vin-
tena d’actuacions musicals a Vilanova i la 
Geltrú. Divendres a la nit tocaran Guilla-
mino and The Control Z’s i The Gra-
mophone Allstars Big Band. Els caps de 

cartell del festival, els francesos Zebda, ac-
tuaran dissabte per presentar el disc Com-
me des cherokees, la mateixa nit en què 
també tocaran Els Manolos, Yacine & The 
Oriental Groove i UHF Stereo. Aquesta 
nit obriran el festival La Colònia, el nou 
projecte de l’ex-Gertrudis Xavi Ciurans.CULTURA

els límits a l’hora d’intervenir-hi. 
D’una banda, es tracta d’un especta-
cle que funcionava, i el públic vol re-
trobar-se amb l’obra que se sap de 
memòria. D’altra banda, però, tenir 
els autors vius i a mà és una tempta-
ció que no es té en el cas de l’òpera. 
Xavier Bru de Sala, autor del text, hi 
ha fet els primers retocs aquest any, 
i els fans segur que els notaran. Ell 
els justifica: “Hi havia coses que 
m’incomodaven, com que no sortís 
la puresa de sang, que era una idea 
espanyola de l’època i un dels mo-
tius de l’expulsió morisca”, explica. 
També ha eliminat el concepte de 
germans musulmans, que avui té un 
significat diferent. “Desgraciada-
ment, és un musical cada vegada 
més actual, en una època de fractu-
ra i confrontació global. Guimerà, 
llavors [1888], pensava que era una 
cosa del passat, nosaltres vam creu-
re que era universal i ara veiem que 
parla d’avui”, diu Bru de Sala.  

Albert Guinovart, autor de la mú-
sica i l’orquestració, només ha adap-
tat la partitura al càsting perquè fa 
deu anys ja va reorquestrar el musi-

cal de dalt a baix. “M’havia quedat la 
recança que no era prou bona, per-
què jo era un pardillo. El 1988 era la 
primera obra que orquestrava i el 
2004 era professor de l’Esmuc! Pe-
rò quan la vaig revisar, em vaig re-
conciliar amb l’obra: sí que hi falta-
ven coses tècniques, però tenia bo-
nes troballes i espontaneïtat”.  

Una immersió aquàtica realista 
Si bé l’orquestra s’ha reduït en dos 
músics (ara en són dotze, i el direc-
tor, Joan Vives), hi ha millores tèc-
niques en el so. “Hem guanyat molt 
en capes: s’entén bé el text, l’orques-
tra i els efectes. No està empastifat”. 
Aquest Mar i cel sona semblant a un 
musical de Broadway. L’explicació: 
els 100 altaveus que Roc Mateu ha 
instal·lat al teatre. Cada sis metres hi 
ha cinc altaveus que t’envolten. “El 
més impactant és l’efecte del mar a 
la platea, posem el públic dins l’esce-
na. Això no s’havia fet mai al país: 
sons que t’envolten mentre sona 
música en directe”, explica. Com 
que aquest és un dels pocs musicals 
catalans que es planteja resistir en 

cartell mig any, l’esforç d’innovar en 
el so val la pena. Aquí s’hi sumen les 
projeccions audiovisuals, que donen 
més “èpica” als girs del vaixell i més 
“dramatisme” a les escenes íntimes, 
explica Joan Rodón, autor amb Emi-
lio Valenzuela del disseny audiovi-
sual. Aquesta és la principal novetat 
de l’escenografia i també ha sigut un 
repte: “Són difícils de fer casar dos 
llenguatges tan diferents com les 
projeccions i l’escenografia corpò-
ria”, reconeix Amenós, que també ha 
renovat algunes peces de vestuari. 
“Hem donat més mítica i color a la 
pirateria”, afirma.  

Una companyia jove 
L’altra novetat serà el repartiment: 
Roger Berruezo (Cop de rock) i Ana 
San Martín, una gallega desconegu-
da pel gran públic i que “amb prou 
feines havia sentit català a la vida”, 
diu Joan Lluís Bozzo, seran el Saïd 
i la Blanca. Només repeteixen tres 
intèrprets: Pep Cruz, que fa el ma-
teix personatge que el 1988; i del 
2004 hi tornen a ser Raül Grau, cap 
dels acròbates, i Mireia Dolç, que ha 

Tercera reestrena de ‘Mar i cel’:  
com es reinventa un clàssic?

Dagoll Dagom renta la cara al seu gran èxit amb vistosos efectes d’imatge i so 

“Mar i cel tenia cel però no tenia 
mar. Ara ja té mar!”, afirmava l’esce-
nògrafa Montse Amenós en la pre-
sentació de l’espectacle. Dagoll Da-
gom reestrena aquest vespre al Tea-
tre Victòria, per tercera vegada i amb 
motiu dels 40 anys de la companyia, 
el musical de més èxit del teatre ca-
talà –ho diuen les xifres: suma gaire-
bé mil funcions i un milió d’especta-
dors–. Però no serà una reposició 
calcada a l’original, del 1988, ni tam-
poc a l’espectacle del 2004. Com que 
Dagoll Dagom ja tenia part de la pro-
ducció amortitzada –i, sobretot, 
conservava el vaixell, desmuntat en 
un magatzem–, va decidir fer una in-
versió per renovar-ne l’estètica, amb 
nous efectes visuals i sonors. Per ai-
xò, Mar i cel, per fi, tindrà un mar vir-
tual i un cel que agafarà mil colors i 
serà més sofisticat que el teló blau 
dels primers muntatges.  

Remuntar un clàssic tan conegut, 
però, obliga a plantejar-se quins són 
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Mor el director d’orquestra 
Christopher Hogwood
Director d’orquestra i musicòleg, l’anglès 
Christopher Hogwood ha mort a Cambridge 
als 73 anys. Entre els seus mèrits, destaca la 
fundació de l’Academy of Ancient Music el 
1973, una formació que ha enregistrat més de 
200 discos, entre els quals hi ha totes les sim-
fonies de Mozart amb instruments de l’època.

AC/DC publiquen disc, 
‘Rock or bust’, al desembre
Els australians AC/DC ja tenen llest el seu 
nou disc, Rock or bust, onze cançons que han 
gravat amb Brendan O’Brien i que seran pu-
blicades el 2 de desembre. Per primer cop en 
41 anys d’història, el guitarra Malcolm Young 
no hi ha participat, a causa d’una malaltia que 
li impedirà ser a la gira del 2015.

L’equip creatiu darrere del famós vaixell
ascendit de cor a mare del Saïd. Mi-
quel Periel es va ocupar d’un càsting 
que “cada any és millor, perquè els 
actors estan més preparats”. “Nous 
intèrprets hi donen una química di-
ferent. No he vist cap vídeo dels an-
teriors muntatges. Els actors sí que 
ho havien fet abans de començar a 
assajar, però els vaig dir que ho 
guardessin al fons de la memòria”, 
assegura el director, malgrat que en 
les fotografies amb prou feines hi ha 
set diferències.  

Públic d’una nova generació  
“El musical és un gènere en què bri-
llen tots els equips. Al darrere del vai-
xell hi ha moltíssima gent”, remarca 
Amenós. En concret, als comanda-
ments del vaixell hi ha una persona: 
el Carles Fernández, àlies Carlos 
Barco, que és qui en sap tots els se-
crets i el fa moure amb un joystick i 
uns botons que recorden una màqui-
na recreativa dels anys 80. Però en 
total, són 50 persones que treballen 
cada nit al teatre. Per això, aconse-
guir que quadrin els números és difí-
cil: la inversió ha sigut de 500.000 
euros i 150.000 més en publicitat.  

Mar i cel estarà en cartell fins per 
Nadal segur, i esperen arribar a Set-
mana Santa. Ja hi ha 45.000 esco-
lars apuntats i llista d’espera. “Són 
joves que no han vist mai l’obra. 
Aquesta és la feina que ens ha portat 
a durar 40 anys”, diu Anna Rosa Cis-
quella. “Per què tornem a fer Mar i 
cel? –s’autopregunta Bozzo–. Per-
què és teatre popular. No és que ens 
agradi més que els altres musicals 
que hem fet, però ha excel·lit en la 
captació de nous públics”.e

Dagoll Dagom i 
Bru de Sala van 
dissenyar l’es-
quelet de Mar i 
cel seguint un 
“ritme emocio-

nal”, i van escriure les cançons a par-
tir de música d’altres musicals. “Vam 
mirar-ne molts. El meu referent era 
El fantasma de l’òpera”, diu Bru de 
Sala. Per a l’Himne dels pirates va aga-
far La marsellesa i La internacional. 

Xavier Bru de Sala 
LLIBRET

Tenia 25 anys 
quan va passar 
el càsting per 
c o m p o n d r e  
Mar i cel. Era la 
seva primera 

creació d’envergadura: orquestra, 
cor i dues hores i mitja de durada. 
“Quan va tenir èxit, cosa que no 
m’esperava, vaig pensar que era in-
just, perquè jo no estava preparat”. 
El 2004 la va reorquestrar. 

Albert Guinovart 
MÚSICA I ORQUESTRACIÓ

Fa un mes que 
instal·la alta-
veus al Teatre 
Victòria: ha po-
sat 100 bafles a 
la platea. El pú-

blic se submergirà al mar, amb un 
sistema surround similar al home 
cinema però adaptat per a 1.200 
persones. Mateu assegura que té 
una col·lecció de centenars de sons 
d’onades.

Roc Mateu 
DISSENY DE SO

“El 1988 ens fe-
ia angúnia po-
sar un vaixell de 
veritat a escena, 
eren èpoques 
d’escenografies 

abstractes i conceptuals”, recorda 
Amenós, que feia tàndem amb Isi-
dre Prunés. Per donar una visió més 
teatral van resoldre que el cel i el 
mar eren el teatre, i el van pintar de 
blau (i el terra encara queda).

Montse Amenós 
ESCENOGRAFIA I VESTUARI

“Mar i cel té la 
virtut que és te-
atre popular pe-
rò fet amb ri-
gor. És fàcil 
d’escoltar però 

exigent a l’hora de tocar i cantar”, 
explica Joan Vives, que també des-
taca que la preparació musical dels 
actors és molt més elevada. “Amb el 
Mikado separàvem actors i can-
tants, i ara ja no és així”, afirma. 

Joan Vives 
DIRECTOR MUSICAL

“El compromís 
era no desvirtu-
ar el teatre: se-
guir les virtuts 
de l’espectacle i 
donar-hi més 

vida”, afirma Rodón, que amb 
l’empresa dLux ha creat projecci-
ons i mapping per a òperes i teatre. 
La majoria d’imatges són cels i at-
mosferes, però també hi ha un frag-
ment que s’ha hagut de rodar.

Joan Rodón 
DISSENY D’AUDIOVISUALS
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