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“Tinc una necessitat 
constant d’investigar-me”

diu, però la imaginació va farcir la 
trama de sentiments, sensacions i 
emocions. “No sé per què vam fer 
aquest viatge. Érem persones imbu-
ïdes de la ficció televisiva, de l’en-
torn audiovisual, i amb certa tirada 
a muntar-nos pel·lícules. Però supo-
so que també era una excusa per no 
parlar cara a cara del que ens pas-
sava”, recorda.  

La novel·la li ha servit per fer-se 
“una bufetada allargada, estil gadge-
tobraç”, però també per veure que, 
una dècada després, ha millorat: 
“Ara sóc molt més responsable, pe-
rò perquè m’he foguejat a hòsties. 
Ens falten hòsties. Sempre he anat 
a buscar mons que em fotin bufeta-
des perquè, si no, no espavilo”, reco-
neix. I no només es passa revista a ell 
mateix, sinó també a la síndrome de 
Peter Pan i a “l’obsessió de voler co-
mençar de zero cada dia”, es llegeix 
al llibre. “Jo em pensava que era una 
cosa meva, i quan vaig llegir Bauman 
em vaig quedar parat, perquè t’ado-
nes que som molts els que necessi-
tem petits big bangs constants, l’es-
tímul constant, i no pot ser”, explica. 
Ho veu com “una qüestió generacio-
nal, d’un caminar gairebé flotant per 
sobre les coses”. Cuba és el contra-
ri d’això: “T’obliga a aturar-te. És 
una bufetada de realitat”. El decorat 
decadent i la sensació de decepció 
lliga amb l’argument que teixeix 
Gràcia. “No volia fer una novel·la ro-
màntica, volia treballar-la més des 
del desamor”, diu.  

Guionista i presentador de televi-
sió, Roger de Gràcia ha sentit certa 
pressió, en aquesta faceta: “De cop et 
ve la por, fa respecte. Perquè aparei-
xen nous jutges per a mi, com el crí-
tic literari, la comunitat literària, 
surt Dickens i apareixen autors 
morts dient «Home, què fas?, no 
m’arribes ni a la sola de la sabata, ets 
un intrús»”. Però malgrat tot això, i 
sense amagar les dificultats pròpi-

es d’una primera vegada, afirma que 
les “vibracions” són el que l’han con-
duït pel viatge del Roger i l’Amanda, 
que ha sigut “catàrtic”: “No m’im-
porta explicar res de mi. No he sigut 
mai d’amagar el que sóc perquè tinc 
una necessitat constant d’investi-
gar-me. I una de les maneres és ex-
posar-me, compartir-ho, per veure 
què en diuen els altres”. Per Sant 
Jordi n’obtindrà la resposta.e

Roger de Gràcia ahir a la Diagonal de Barcelona. PERE TORDERA

Roger de Gràcia debuta en la ficció amb ‘60 dies a Cuba’
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Sense encobrir-se sota cap àlies, 
sense pudor, Roger de Gràcia (Bar-
celona, 1975) ha modelat el seu alter 
ego per protagonitzar la novel·la 60 
dies a Cuba (Amsterdam). És un salt 
a la ficció, però és un salt amb xarxa, 
perquè el llibre es construeix a par-
tir d’una experiència viscuda: un vi-
atge de dos mesos a Cuba en què el 
protagonista i la seva parella se se-
paren i es donen vacances per poder 
decidir si han de tornar a estar junts 
o tallar definitivament. Un plante-
jament tan insòlit com prometedor, 
en l’illa del rom i el son, també de la 
pobresa i la revolució, que portarà el 
noi per nits de borratxera, sexe, 
amors i desenganys, fins a trobar la 
resposta al seu dilema.  

Després de dies d’intensa promo-
ció, l’autor afirma que ha descobert 
d’on sorgeix el llibre: “L’escric per-
què em sembla que hi ha una bona 
història sobre l’infantilisme, sobre 
tocar fons, sobre anar a buscar res-
postes pròpies i de parella, sobre 
confrontar-te amb una realitat més 
dura per assumir certa maduresa, i 
personalment perquè tenia una Cu-
ba a dins que necessitava treure, 
perquè és una realitat que no acabes 
de pair ni d’entendre”. El dietari que 
va escriure en aquell viatge li va ser-
vir per treure’n anècdotes que el van 
sorprendre, “apunts de cubanitat”, 
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Dagoll Dagom torna a l’aventura amb ‘Scaramouche’
ons de Mar i cel i Nit de Sant Joan; 
obres que tenien ja una base, com 
Boscos endins i Cop de rock, o bé 
produccions més petites.    

Scaramouche feia vint anys que 
estava “al calaix dels projectes per 
fer”, explica el director, Joan Lluís 
Bozzo. I es farà realitat per la Mer-
cè, quan inaugurarà la temporada al 
Teatre Victòria. Ara estan ja a la rec-
ta final dels càstings, en què han de 
seleccionar 18 persones d’entre 300 
candidats inicials. Bozzo firma 
l’adaptació de l’obra, que es basa en 
una novel·la de Rafael Sabatini pu-
blicada el 1921 i en la posterior 
pel·lícula de George Sidney (1952). 
Totes dues han sigut referents a 
l’hora de fer-ne una versió força 
lliure. Per al director, Scaramouche 
té tres potes: revolució, Commedia 
dell’Arte i lluita d’espases. El prota-
gonista és un personatge “que in-
cordia aristòcrates i poderosos a ba-
se d’atemptats i accions heroiques 
i valentes”, explica Bozzo. És una 
mena de Zorro: amb la cara emmas-
carada és l’assot de l’aristocràcia i 

L’equip creatiu 
del musical 
Scaramouche, 
ahir al Teatre 
Victòria.  
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un altre musical de Scaramouche 
que es va fer a Madrid el 2006 i que 
va passar sense pena ni glòria.  

Dagoll Dagom comptarà amb 
part de l’equip de Mar i cel: la mú-
sica original d’Albert Guinovart, la 
direcció musical de Joan Vives i l’es-
cenografia de Montse Amenós, a 
més de la direcció escènica de Joan 
Lluís Bozzo, entre d’altres. Però 
Guinovart diu, preventivament: 
“No vull repetir Mar i cel. Cada pro-
jecte demana una música. Però sí 
que Scaramouche té una vocació 
d’espectacle familiar similar, amb 
diferents lectures”. Cisquella ho 
justifica: “Per fer espectacles 
d’aquest format, necessitem que 
vingui tothom, tot el públic”. Dagoll 
Dagom s’identifica amb el segell del 
“teatre per a tothom”, que Cisquella 
creu que ara mateix “no fa ningú”. 
“Defensem que entreteniment i cul-
tura no són coses contradictòries”, 
afirma la productora. D’aquí la pre-
ocupació pel públic juvenil: a Mar i 
cel hi han assistit 84.000 estudiants. 
“Volem que tornin”, sentencia.e
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La nova aventura de Dagoll Dagom 
es diu Scaramouche. Després d’anys 
sense una obra de creació sobre la 
taula, la companyia torna a l’atac 
amb una comèdia de capa i espasa, 
amb dosis d’èpica i compromís so-
cial, que té lloc durant la Revolució 
Francesa. Serà un muntatge de gran 
format, que requereix una inversió 
important. “És molt arriscat, però 
amb Mar i cel hem fet uns petits es-
talvis i potser els perdrem aquí, pe-
rò els invertirem en teatre”, diu An-
na Rosa Cisquella, que admet que “a 
les productores els ànims són cí-
clics” i l’èxit de Mar i cel els ha fet 
créixer “la moral i l’autoestima”. 
Cisquella es remunta a Flor de nit 
(1992) per recordar des de quan Da-
goll Dagom no apostava per aixecar 
un gran musical des de zero –els úl-
tims anys han treballat amb ingre-
dients televisius com La família ir-
real i el Club Super3; les reposici-
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s’escapa de la justícia camuflant-se 
en una companyia italiana de Com-
media dell’Arte. Els combats d’es-
grima prometen aventura i especta-
cle. El mestre espadatxí que ensi-
nistrarà els actors és Jesús Espe-
ranza, un referent a Espanya en la 
recreació de batalles d’esgrima. De 
fet, és l’únic punt de contacte amb 
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