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La companyia Dagoll Dagom ens ha convocat aquest matí per sorprendre'ns una vegada més. I ho
ha aconseguit! Ens han parlat d'un nou projecte que ara mateix és a mig camí: Maremar, un
musical diferent amb autoria signada ni més ni menys que per Shakespeare i Lluís Llach. La
música i el text ja són a punt, però l'obra ha de sortir en bona part de l'experiència dels actors que
hi intervenen: "Tots tenim coses a dir i les direm als assaigs. Ho crearem entre tots", diuen,
il·lusionats. L'interpreten Roger Casamajor, Anna Castells, Cisco Cruz, Mercè Martínez, Marc Pujol
-que, a més de la seva actuació hi aportarà la seva experiència als camps de refugiats-, Aina
Sánchez, Marc Soler, Elena Tarrats i Marc Vilajuana, tots actors, cantants i ballarins en parts
iguals. I alguns, també músics! Ariadna Peya assumeix la direcció coreogràfica i Andreu Gallén la
musical. La direcció de l'espectacle la signa Joan Lluís Bozzo.

Ens han volgut avançar les intencions abans que comencin els assaigs, imminents. S'estrenarà -si
tot va com s'ha previst- durant les Festes de la Mercè de Barcelona, al Teatre Poliorama "més
íntim que el Victòria, ja que en aquesta ocasió és un musical de més petit format." Hi ha mar, però
ja adverteixen que no hi ha barco. Unes projeccions ajudaran a explicar l'acció.

Anna Rosa Cisquella, productora de Dagoll Dagom, ha confessat que "és el primer Shakespeare
que fem en 44 anys de companyia! I és l'espectacle número 39." Un Shakespeare si, però que surt
de la dramatúrgia que han fet Joan Lluís Bozzo, Jofre Borràs, Anna Rosa Cisquella, Andreu
Gallém, Miquel Periel i Ariadna Peya, a partir de tres obres de l'autor. S'han centrat en Pèricles,
príncep de Tir "tot i que hi té poca cosa a veure", i amb elements de La Tempestat i del Conte
d'Hivern: "Hem anat xuclant en les històries i les hem despullat de ornaments i colors." Té també
alguna cosa de La Odisea, perquè parla de nàufrags, de drames al mar "Ells fan un viatge
d'aventures però ens vam adonar que els punts calents on transcorre l'obra continuen sent calents
avui. Era difícil no pensar que Shakespeare es va inventar una ficció sobre llocs on avui hi ha una
altra realitat que clama que se'n parli. I vam tirar per aquí", exposa Bozzo.

HOMENATGE ALS QUE BUSQUEN ÍTACA

"Maremar és un homenatge a tots aquells que creuen els mars arriscant la vida per buscar un món
millor. No són víctimes, són herois! Nosaltres ho plantegem com una metàfora, és a dir, no de
forma directa sinó explicant un conte. Hi ha una part real, però el conte acaba bé", apunta l'Anna
Rosa, que explica que una vegada que va assistir a un programa de ràdio que parlava del drama
dels que fugen pel mar, va preguntar què més es podria fer, a banda d'ajudar econòmicament o,
els que poden, físicament. "Em van contestar que una bona manera d'ajudar des del nostre àmbit
és fer-ne difusió i ajudar a la conscienciació del que està passant." I és el que vol fer aquest
Maremar: "Situar els textos de Shakespeare on hi ha els camps de refugiats és una manera de
portar-ho a l'actualitat. La història surt a la recerca d'emocions. però no és èpica, és plena de
simbologia", afegeix Jofre Borràs, ajudant de direcció i dramaturg. Tots els actors interpreten
diversos personatges, excepte Roger Casamajor, que és Periples i Mercè Martínez, que interpreta
a Diana, un ésser sobrenatural, una mena de deessa.

L'ESPECTACLE



La història comença en una platja desolada on hi ha supervivents acabats d'arribar. Entre ells, una
nena catatònica, que no respon a cap estímul, ni contesta ni menja. Només plora. "Ens hem
inspirat en fets reals. Precisament un dels premis de fotografia del World Press Photo mostrava
dues nenes en aquesta situació. És un fet real, els nens no ho poden suportar." La Diana és la que
intentarà tornar-la a la vida. I li expliquen el conte per animar-la: "És una faula plena d'aventures
que situa la nena com a protagonista i els altres ajuden a compondre la faula. Li parlen de
Periples, un heroi que viatja pel mar i viu un seguit de peripècies" Consideren que és una faula
que revitalitza i emociona perquè la nena acaba sortint del seu estat: "Fan servir la faula de
Shakespeare com a element sanador."

LLUÍS LLACH, EL COMPOSITOR DEL MAR

Pel que fa a la música: "Si l'acció transcorre en el mar, és gairebé natural que anem a buscar el
compositor que ha parlat més del mar: Lluís Llach." Van parlar amb ell i els va dir: "Feu el que
vulgueu amb la meva música, canvieu les melodies, de dues feu-ne una Hi confio plenament." I
l'Andreu Gallén, responsable musical, ha construït 12 peces que l'espectador reconeixerà "perquè
de Llach es coneix tot", però adaptades en clau de dramatúrgia musical. "És un espectacle molt
especial en tots els sentits. Té les tres disciplines d'un musical: text, dansa o moviment i paraula,
que s'utilitzen al mateix nivell i estan interpretades pels mateixos artistes, que són grans actors,
ballarins i cantants alhora." Però partint de la seva extrema generositat i la llibertat que els ha
donat, es basen en l'univers de Lluís Llach per dibuixar una partitura nova. "Trobareu cançons
arreglades i cançons noves, construïdes a partir de temes de Llach. La música juga el paper de
banda sonora, reforça l'element poètic. Jo no en diria cançons. Són més aviat atmòsferes de
l'univers de Llach", exposa Gallén. Alguns temes són el Cant de l'enyor, La Madam, I si canto
trist...

Un altre repte és que, com que els actors ho fan tot, tampoc hi ha orquestra. "Tenim actors que
toquen instruments, com ara el violoncel, la guitarra o percussió. Però quan ells no interpreten la
música, canten a capella. La voluntat és que tot flueixi d'una manera natural, propera. Que Llach,
Shakespeare i la companyia formin un tot. La música s'ha treballat per estar al servei de la
història", diu en Jofre Borràs.

Per a l'Ariadna Peya "és una creació arriscada i té un gran valor que algú pensi en temes com
aquest per a un musical. Cal destacar que la dansa té el mateix valor que la paraula i la cançó i
això no passa mai! Tenim molta il·lusió i ganes de començar els assaigs!", confessa.

Marc Pujol, abans d'acabar, ha volgut confirmar que ell mateix ha vist als camps de refugiats
criatures que no responen a cap estímul: "Han perdut la família i estan sols, perden tota la vitalitat.
Vam veure bons resultats a través de la dansa i la música. És un miracle curatiu! És per això que
considero l'obra molt important, encara que no hem començat els assaigs i no sabem res del que
podrem aportar cada un de nosaltres. Però és un col·lectiu on no es prioritzarà res, tots som
iguals." Al que Anna Rosa Cisquella afegeix: "Ens agradaria que la gent descobrís el poder de la
dansa de l'Ariadna, en una obra que no és específica de dansa. Tot és molt atractiu, tots firmaran
la dramatúrgia. Aquesta és una obra d'aquelles que en dèiem creació col·lectiva i que ara ja no es
porten", conclou.

No, no conclou: diu que les entrades ja són a la venda i jo afegeixo que, com sempre, volaran! És
molt emotiu, molt tendre i a tots se'ls escapa la il·lusió pels ulls. I al setembre tots tornem de
vacances amb ganes de teatre!
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