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El costat fosc del conte
Entre bastidors, 40 actors, tècnics i músics treballen perquè funcioni el complex
engranatge de ‘Boscos endins’ H Joan Lluís Bozzo dirigeix el musical de Stephen Sondheim

ELS SECRETS DE LA NOVA PRODUCCIÓ DE DAGOLL DAGOM

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

ANDREA BOSCH

El llop i la Caputxeta, la Ventafocs i
les seves cursis germanastres, Ra-
punzel i el seu príncep blau...
Aquests dies tots van pertorbant
els feliços somnis de Joan Lluís Boz-
zo. «No em deixen dormir», revela
el director de Boscos endins, que se-
gueix fent anar el complex engra-
natge d’aquest musical de Ste-
phen Sondheim, que tindrà la seva
estrena oficial dimecres que ve al
teatre Victòria després d’una set-
mana de rodatge. El directe no ad-
met errors i els 40 artífexs del
muntatge, entre actors, músics i
tècnics, treballen per evitar-los.

E n t r e b a s t i d o r s , a d i n s
d’aquests Boscos endins, de Dagoll
Dagom, el tràfec és immens. Al-
guns fins i tot s’enfilen per les pa-
rets, en tots els sentits. Deu minuts
abans de la funció, Mone apareix
embotida en neoprè i amb un ar-
nès. És la bruixa del conte i vola.
«M’encanta la sensació de ser allà a
dalt com un ocell», anuncia sufoca-
da l’artista que, a la seva perícia
física en altituds, hi afegeix la difi-
cultat de passar-se mitja obra gepe-
ruda i darrere una màscara. No és

fàcil fer-se veure amb un artefacte
així, però per a ella el pitjor és la
complexa partitura, amb moltes
dissonàncies, i un màgic canvi de
vestuari en escena en pocs segons.
«Suem molt», diu la veu cantant
d’aquests Boscos, que ja ha perdut
dos quilos en el camí.

Esprint als camerinos

També a Carlos Gramaje li toca es-
printar darrere el teló. Fa doblet (el
llop de la Caputxeta i el príncep
de la Ventafocs) i en cinc minuts
s’ha de treure la màscara i el ma-
quillatge del tors de la seva peluda
caracterització per lluir un im-
pol.lut vestit blanc. «He de tenir
molta cura de no embrutar-lo», ad-
dueix. Toni Santos és l’artista dar-
rere les màscares. «Són de goma es-
puma i, a diferència de les de cine,
que exigeixen més realisme per als
primers plans, aquestes han de ser
ràpides de col.locar, duradores i
adaptables per a la bona vocalitza-
ció». Del fantasiós vestuari se n’ha
encarregat Mercè Paloma: dissenys
de diversos contes que combinen
bé en conjunt.

A Sergi Albert (el príncep Rapun-
zel i pare de la Ventafocs), com a la

resta del repartiment, se li han aca-
bat els excessos per una temporada
que s’endevina llarga. No en va,
l’última vegada que Dagoll Dagom
va desembarcar a la cartellera
amb Mar i cel hi va passar 15 me-
sos. «Ens cuidem molt, no ens en
podem anar de festa; s’ha d’estar
cada dia en forma», argüeix. Però
ningú se salva de qualsevol ensope-
gada, com l’esquinç de turmell que
va patir, per a l’estrena a Tempora-
da Alta, Josep Maria Gimeno (el for-
ner). «Vam haver d’improvisar per-
què el seu personatge es mogués el
mínim», explica Bozzo.

A diferència d’altres grans musi-
cals, cap dels 15 actors té cover, o si-
gui substitut. «No ens ho podem
permetre», apunta la productora
Anna Rosa Cisquella. Tots tenen
papers destacats i els 700.000 euros
del pressupost no donen per do-
blar la plantilla.

Sense covers i sense càstings
oberts. Aquestes són les normes de
la casa de Dagoll Dagom. «Una em-
presa ens va demanar que féssim
un càsting perquè les televisions hi
anessin a gravar les cues. Però s’ha
de ser honest: no volem il.lusionar
1.000 aspirants en unes proves
fictícies. Necessitem professionals»,
justifica Bozzo. Artistes amb taules
com els ja citats i, entre altres, Gi-
sela (Ventafocs), que representarà
Andorra a Eurovisió, Clara del Rus-
te (madrastra), les bessones Anna i
Laura Ventura (germanastres) i An-
na Moliner (Caputxeta).H

ANDREA BOSCH

RERE EL TELÓ
A dalt, Mone, de
negre, amb altres
actors, en un
assaig de l’obra,
en què intervenen
10 músics sota la
direcció de Joan
Vives. A baix,
Mone, amb la
màscara de
bruixa poc abans
de la funció i, a la
dreta, una
escena coral. A
l’esquerra,
Sergi Albert
durant la
seva
caracterització
com a pare
de la Ventafocs.

Els prínceps blaus no existeixen
L’OBRA

33 ¿Van ser feliços i van menjar
anissos? El musical de Stephen
Sondheim va més enllà del dolç fi-
nal dels relats de la Caputxeta, la
Ventafocs i Rapunzel, i a partir
dels seus personatges trena un
nou conte que fabula sobre el que
els va passar després d’aconse-
guir els seus desitjos.

33 «Boscos endins planteja que

en la vida real hi ha llops, expe-
riències paoroses i violentes; que
un ha d’aprendre a madurar», diu
Bozzo. «És un viatge cap al costat
fosc dels contes», afegeix el direc-
tor, que a més de fer doblet amb
aquesta i El llibertí, prepara les ce-
rimònies d’inauguració i clausura
de l’Expo de Saragossa i l’adapta-
ció d’Aloma, de Mercè Rodoreda,
que estrenarà a l’octubre al TNC.
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«Suem molt»,
diu Mone, que
interpreta una bruixa
geperuda, lletja i que
vola en escena
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El cine de
Sean Penn

RAMÓN

De España

Els seus tres films
previs van deixar
molt alt el llistó de la
seva autoexigència

E ntre els crítics i alguns
amics de confiança m’han
tret les ganes de veure Into

the wild (Hacia rutas salvajes), l’úl-
tima pel.lícula com a director de
l’actor Sean Penn. Tot sembla in-
dicar que se li ha escapat la vena
lírica i que el seu retrat d’un en-
tranyable inadaptat social ena-
morat de la naturalesa ha conver-
tit aquest personatge en un lluç
semblant a aquell sonat amic
dels óssos que va acabar devorat
per aquestes bèsties en el docu-
mental de Werner Herzog Grizzly
man. Una llàstima, perquè els tres
llargmetratges previs del senyor
Penn havien deixat molt alt el
llistó de la seva autoexigència, en-
cara que ningú es prengués la
molèstia de veure’ls, ni aquí ni
als Estats Units.

Estalviïn-se, doncs, els cèntims
de l’entrada del cinema per anar
a veure la seva nova pel.lícula i in-
verteixin-los en el videoclub més
pròxim, on segur que troben The
indian runner (Estrany vincle de
sang, 1991), The crossing guard
(Creuant l’obscuritat, 1995) i The
pledge (El jurament, 2001), tres

obres emotives i entendridores
que giren al voltant del mateix te-
ma: la redempció. Un tema amb
una escassa viabilitat comercial
que, com tots sabem, ha acabat
conduint a la ruïna el seu màxim
representant cinematogràfic
nord-americà, el gran Paul
Schrader.

Inspirada en la cançó Highway
patrolman (Policia de carreteres),
de Bruce Springsteen, Estrany
vincle de sang narra les desgràcies
d’un buscavides desesperat des
del punt de vista del seu germà,
un infeliç que ha perdut la gran-
ja dels seus pares i s’ha fet policia
per poder sobreviure. Creuant
l’obscuritat ens mostra l’obsessió
d’un home amb l’assassí involun-
tari del seu fill, un home begut al
volant a qui espera que surti de la
presó per matar-lo i cobrar la ven-
jança.

El jurament, l’adaptació d’una
novel.la de Friedrich Durrenmat
que ja va ser portada al cine als
anys 50, en una coproducció his-
pano-austríaca titulada El cebo, re-
trata un policia jubilat que no
descansarà tranquil fins que tro-
bi un assassí de nens.

Estranys antiherois els de les
pel.lícules de l’actor Sean Penn.
Gent que oscil.la entre l’horror i
la salvació. Persones, en el fons,
com vostès i com jo, amb unes
desgràcies, com les nostres, que
no interessen quasi a ningú.H


