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DEL BARCO PIRATA 
A LA PASTERA
Dagoll Dagom canvia de rumb. ‘Maremar’ 
aborda el drama migratori amb cançons de 
Llach ‘a cappella’, dansa i l’odissea del ‘Pèricles’ 
de Shakespeare. Al públic li agrada el còctel

L 
a companyia Dagoll Dagom ha tornat al 
mar –el que la va portar al cim amb la 
celebrada Mar i cel, el musical català 
més icònic–, però aquesta vegada lleu-
gers d’equipatge. Amb Maremar, deixen 
enrere el majestuós vaixell pirata i pu-
gen a la pastera. Ancorada al Teatre Po-
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liorama, la nova creació del col·lectiu convida l’espec-
tador a navegar amb la seva imaginació pel Mediterra-
ni i deixar-se arrossegar per l’odissea de Pèricles, el 
príncep de Tir a qui Shakespeare va fer patir d’allò més, 
i, alhora, emocionar-se amb les odissees fugitives de 
la fam i les guerres d’avui. La dramatúrgia juga amb 
aquest paral·lelisme: la història de Pèricles (que va ha-
ver de fugir d’un cruel tirà i va perdre la seva dona i fi-
lla), com a metàfora de la tragèdia d’una nena refugia-
da que plora desconsolada l’absència dels seus pares.  
 Valent canvi de rumb dels creadors de Scara-
mouche. Sota la direcció de Joan Lluís Bozzo, ens acos-
ten al drama de cada dia amb una posada en escena 
directa a la pell, desposseïda de les fastuoses robes es-
cenogràfiques i musicals d’altres produccions com la 

EL BRILLANT TREBALL 
COREOGRÀFIC I LES VEUS 

APUNTALEN L’ÈXIT  
DEL MUSICAL

MAITE CRUZ

de l’esmentat títol de capa i espasa, l’úl-
tim abans del desembarcament de Ma-
remar. Aquí els nou actors, capitanejats 
per la força interpretativa de Roger Ca-
samajor (Pèricles i refugiat) i d’una po-
derosa Mercè Martínez (també a nivell 
vocal), es guanyen a la platea servint-se 
de les seves veus i cossos.   

FOTOS QUE TOQUEN LA FIBRA 

Canten a cappella algunes peces adap-
tades de Lluís Llach, com la que dona 
títol a l’obra i Núvol blanc, en el que su-
posa una nova aventura per a Casama-
jor, com a protagonista d’un musical, i 
de la jove Elena Tarrats (L’ànec salvatge), 
que sedueix amb la seva delicada veu i 
en la seva doble interpretació de cria 
refugiada i filla nàufraga de Pèricles. 
Andreu Gallén (també present a La jau-
la de las locas) firma la direcció musical 
i els arranjaments. L’únic acompanya-
ment són unes percussions i algun toc 
de violoncel. No en necessita més. Com 
tampoc són necessàries totes les imat-
ges (excessives) projectades en una cor-
tina, entre les quals fotos de refugiats, 
recurs fàcil per tocar la fibra.  
 Una de les principals troballes del 
muntatge són els moviments coreo-
gràfics de l’elenc, tots a l’una compo-
nent poètiques estampes com les en-
vestides del mar i les fugides dels 
exiliats. Porten la firma de la coreògra-
fa i ballarina Ariadna Peya, germana de 
la compositora i pianista Clara Peya, 
amb qui forma un brillant tàndem en la 
companyia Les Impuxibles (Limbo, Aüc 
i la recent Painball). Dansa, cançons i 
emoció per evocar la tragèdia que avui 
banya les aigües del Mare Nostrum. —

Maremar  
Teatre Poliorama 

Direcció 
Joan Lluís Bozzo  
Música i lletres 

Lluís Llach 
Repartiment 

Roger Casamajor, 
Mercè Martínez, Elena 
Tarrats, Anna Castells, 
Cisco Cruz, Marc Pujol, 

Aina Sánchez, Marc 
Soler, Marc Vilajuana

EL+
Mercè Martínez, 
pletòrica, i Roger 
Casamajor capitanegen 
amb una gran força 
interpretativa l’elenc.

EL-
A la dramatúrgia li falta 
gas, i hi ha alguns 
desajustos entre les 
cançons i la narrativa.
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