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Dagoll Dagom reestrena 'Mar i cel' per celebrar els 30 anys del grup

Marta Monedero
BARCELONA

Els Dagoll Dagom l'han feta grossa a l'hora de celebrar el trentè aniversari. Reestrenaran 'Mar i
cel', un dels musicals més emblemàtics de la companyia, al Teatre Nacional, que n'ha acabat
sent coproductor.

Feia temps que hi anaven al darrere i al final la companyia de Joan Lluís Bozzo s'ha sortit amb la seva.
Setze anys més tard de l'estrena al Teatre Victòria, els Dagoll Dagom li treuen la pols al majestuós
vaixell de Mar i cel per adequar-lo al muntatge que, a partir del 21 d'octubre, es podrà veure al Teatre
Nacional amb un nou repartiment -els anys no passen en va-, que a partir de demà es començarà a
perfilar en una sèrie d'audicions.
Si la feinada per trobar recursos de sota les pedres ja va ser colossal en l'estrena primigènia, al 2004 ha
calgut invertir-hi fons públics (el TNC entra en la coproducció en un 33 per cent) per poder tirar endavant
un musical que, al seu dia, van veure mig milió de persones i va marcar un abans i un després per a la
companyia. Albert Guinovart ja prepara la reorquestració musical d'aquest Mar i cel que es podrà veure
a Mallorca i València però que no anirà de gira per Catalunya, ja que ho impedeixen les dimensions del
muntatge basat en l'obra de Guimerà, que recrea la història d'amor impossible entre un capità morisc i
una cristiana. L'argument de l'obra també els ha servit d'excusa als Dagoll per muntar una exposició al
Parc Científic de la Universitat de Barcelona i abordar la contraposició de dos mons: el cristià i el
musulmà.
De vaixell en vaixell
L'edició del CD d'Antaviana, un altre dels espectacles de més èxit de Dagoll Dagom, i la reedició del text
de Mar i cel són altres activitats agrupades en els 30 anys del grup teatral que ahir, justament dins d'un
vaixell ancorat a l'estació marítima de Barcelona, organitzava una festa per a amics i col·laboradors. Hi
eren Mont Plans, Francesc Orella, Joan Crossas, Joan Font, Àlex Casanovas i Àngels Gonyalons, entre
molts d'altres artistes, i la consellera de Cultura, Caterina Mieras, que va definir el grup com "un
col·lectiu indispensable del teatre català". Tot just abans, Bozzo esbossava diferents maneres de
catalogar la vida de les persones: "Alguns la divideixen en nòvios, en fills o viatges. La nostra es divideix
en espectacles", recordava el director, que, mirant enrere, valorava "el viatge" de Dagoll "tan llarg com
divertit". Després dels obligats parlaments, alguns intèrprets que han format part de les diferents
èpoques de la companyia, amb especial incidència de l'aguerrida productora Anna Rosa Cisquella, en
recordaven alguns dels moments més brillants en una multitudinària festa a la coberta d'un vaixell de la
Trasmediterránea. Rubianes i Bozzo obrien el foc rememorant l'etapa inicial lligada a la universitat
esquitxant-la de gags. Si Sisa cantava l'Havanera d'Antaviana, Pep Molina interpretava Glups i després
se sumava a Teresa Vallicrosa per fer en duet El Corto maltès. Muntsa Rius cantava El bombero Joan
de Nit de Sant Joan i Ferran Rañé feia Piu Piu... Al final, brindis per poder celebrar 30 anys més fent
teatre, que és el que, de debò, els agrada.

Oh, la tele!

>> Alguns dels primers espectacles dels Dagoll, com és el cas d'Antaviana, s'han emès per televisió,
però més enllà d'exhibir-hi la producció merament teatral, la companyia ha mantingut una relació més o
menys continuada amb TV3, on hi ha estrenat comèdies com Oh, Europa!, i la seva seqüela Oh,
Espanya! Amb La memòria dels Cargols, potser el seu projecte més ambiciós, el grup va abandonar la
comèdia de situació, un format que recuperaven fa un parell d'anys amb la sèrie Psico-Express.
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ESPECTACLES

1974 --------------------------------------------------------------------------------Yo era un tonto y lo que he visto me... 
1975 --------------------------------------------------------------------------------Nocturn per a acordió 
1977 --------------------------------------------------------------------------------No hablaré en clase 
1978 --------------------------------------------------------------------------------Antaviana 
1981 --------------------------------------------------------------------------------Nit de Sant Joan 
1983 --------------------------------------------------------------------------------Glups 
1986 --------------------------------------------------------------------------------El Mikado 
1987 --------------------------------------------------------------------------------Quarteto da cinque 
1988 --------------------------------------------------------------------------------Mar i cel 
1992 --------------------------------------------------------------------------------Flor de nit 
1993 --------------------------------------------------------------------------------Historietes 
1995 --------------------------------------------------------------------------------T'odio amor meu 
1997 --------------------------------------------------------------------------------Pigmalió 
1997 --------------------------------------------------------------------------------Els pirates 
2000 --------------------------------------------------------------------------------Cacao 
2002 --------------------------------------------------------------------------------Poe 
2003 --------------------------------------------------------------------------------La Perritxola 

ARXIU / Les veles de Mar i cel
es tornaran a inflar ben aviat
PERE VIRGILI / Joan Lluís Bozzo, Miquel Periel i Anna Rosa
Cisquella, la línia troncal dels Dagoll, brinden al Port de
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