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Els actors de ‘Mar i cel’ representant l’obra al TNC l’octubre del 2004 ■ XAVIER BERTRAL

‘Mar icel’
navega
finsal’Elba
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estrenaràel16demarçelprimermusical
fet íntegramentaquíqueesvenafora

Andreu Gomila
BARCELONA

El director de Dagoll Dagom,
Joan Lluís Bozzo, no podia
amagar ahir la seva satisfac-
ció. Exultava. El 16 de març,
a les 19.30 h, l’Opernhaus de
Halle viurà l’estrena de Mar
i cel, tot esdevenint el primer
musical concebut íntegra-
ment a Catalunya (des del
text de partida fins a l’últim
arranjament) que ven els
seus drets a l’estranger com
si es tractés d’una peça de
Mel Brooks o Stephen Sond-
heim. En aquest cas estem
parlant d’una obra d’Àngel
Guimerà, adaptada per Bru
de Sala, amb música d’Al-
bert Guinovart, i direcció de
Bozzo i Joan Vives, que es
representarà catorze vega-
des aquest any i té contrac-
te perquè el 2008 es torni a
muntar, segons explica
Hartmut H. Forche, el di-
rector escènic de l’obra a la
ciutat de l’antiga República
Democràtica Alemanya.

Travessar els Pirineus i ca-
minar fins a la riba del riu
Elba, al costat de Leipzig, no
ha estat gens fàcil. Des de la
reposició de Mar i cel, el
2004, la companyia va posar
èmfasi en la venda dels drets
del musical a fora. Van fer
múltiples trucades, van fer
venir programadors euro-

peus i americans a Barcelo-
na, fins que Forche va apa-
rèixer. Els Dagoll Dagom sa-
bien que col·locar un musical
produït aquí a les grans me-
tròpolis del gènere no seria
fàcil. “Era com anar a vendre
whisky a Edimburg”, asse-
nyala Bozzo. El més fàcil,
diu, és anar a festivals i fer
l’obra dos o tres dies, cosa
que amb Mar i cel es compli-
ca a causa de les despeses de
producció que implica.

A prop de Broadway
Fa 17 anys, amb la primera
versió del musical, van
estar a punt de navegar fins
a Nova York. “Cap a l’any 90
va venir una productora
que treballava a Broadway
i li va agradar molt, però es
va tirar enrere a causa dels
costos”, assenyala Anna Ro-
sa Cisquella, la productora
de la companyia.

Amb els alemanys la cosa
ha estat completament di-
ferent. El motor d’Europa
disposa d’una xarxa d’uns
250 teatres públics, i molts
programen musicals. Actu-
alment n’hi ha uns 80 a la
cartellera. La competència
és molt dura, però de vega-
des hi ha espais per a es-
pectacles vinguts de la peri-
fèria cultural d’Occident.

Bozzo està convençut
que l’han encertada, ja que

“És com anar a
vendre whisky a
Edimburg”,
afirma Joan Lluís
Bozzo
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1. i 2. Diverses escenes durant la seva estada al TNC ■ X. BERTRAL 3. Joan Lluís Bozzo, director de Dagoll Dagom ■ F. MELCION

Galeries
d’avui
Claude
Léveque
Kültur Büro
La guerra de la xocolata és
una espectacular i esceno-
gràfica instal·lació que l’ar-
tista francès Claude Léve-
que ha fet expressament
per a la sala Kültur Büro.
Trenta quilos de xocolata
negre folren una escena
que al·ludeix al drama de
la guerra. Una obra entre
el plaer i el dolor.
(J. COSTA, 24. FINS AL 5/5)

Jordi Fulla
Trama
L’igualadí Jordi Fulla és un
il·lusionista de la pintura.
La seva obra és un cons-
tant repte per a la percep-
ció de l’espectador. Aques-
ta exposició, sota el títol
de La maison de bois sur
l’île, demostra que en un
sol element s’hi encabei-
xen molts mons diferents.
Ah!: és només pintura, en-
cara que no ho sembli...
(PETRITXOL, 8. FINS AL 20/03)

Ramon
Moscardó
La Galeria
Queda poc temps ja per vi-
sitar l’exposició Destinaci-
ons de Ramon Moscardó a
Sant Cugat del Vallès. El
pintor és com una mena
de vedutista contempora-
ni amb una obra popular i
colorista que visita llocs
bells del món: París, Venè-
cia, Praga, Barcelona...
(ST. CUGAT. FINS AL 28/02)

Jaume Juez
Rovira
El dibuixant Jaume Juez
(1906-2002) era conegut
als anys 20 i 30 sota el
pseudònim de Xirinius,
amb el qual publicava a les
revistes d’humor. A partir
del 1939 el creador va re-
cuperar el seu nom per
signar il·lustracions com
les que va fer per a una
edició reduïda d’El Quixot.
(R. CATALUNYA, 62. FINS AL 4/4)

Maria Espeus
M.J. Castellví
La fotògrafa sueca ins-
tal·lada a Barcelona Maria
Espeus ha passat de la pu-
blicitat i les revistes de
moda a una galeria d’art
en aquesta exposició de
fotografies de Cuba. La
seva mirada dissenteix del
dramatisme de la fotogra-
fia documental i prefereix
una Cuba en blanc i negre,
ideal i bella.
(C. DE CENT, 278. FINS AL 26/3)

Tomeu
Ventayol
Àmbit
L’obra del pintor i escultor
mallorquí Tomeu Ventayol
no ha estat gaire difosa a
Barcelona. Ara la galeria
Àmbit ha recollit un con-
junt de pintures abstractes
de fons blanc, amb incisi-
ons i grafits gestuals, i de
tant en tant taques de
color. Pintura minimalista i
subtil.
(C. DE CENT, 282. FINS AL 8/03)“el lloc per entrar a Europa

és Alemanya”. Forche
també ho creu. Sap que té
entre mans una obra d’una
temàtica no gaire habitual
als escenaris alemanys, i
provinent d’un indret sense
gaire fama dramàtica. “Co-
neixem molt companyies
com la Fura dels Baus o di-
rectors com Calixte Bieto,
però no les obres dels autors
catalans, llevat d’El mètode
Grönholm, que està triom-
fant”, afirma el director es-
cènic, responsable també de
la traducció a l’alemany del
text de Guimerà.

Joan Vives, a Halle
Forche no ha aconseguit en-
cara que cap editorial s’in-
teressi en la publicació de
l’obra. Tot dependrà de
l’èxit que tingui el musical a
Halle. Ell està convençut
que s’estrenarà en altres te-
atres i tindrà el mateix èxit,
almenys, que Harry i Sally,
l’adaptació de Joan Vives de
la pel·lícula Cuando Harry
conoce a Sally –no es va es-
trenar a Catalunya– i que ja
s’ha vist en divuit teatres
alemanys.

Vives és l’únic integrant
de l’staff que va produir
l’obra a Barcelona que s’ha
integrat en la direcció de
l’espectacle a Halle, tot
compartint la seva tasca

amb Kay Stromberg. “El
més important de l’estrena
de Halle és que no s’exporta
una producció, sinó una
obra, és a dir, un llibret i
una música”, afirma Vives,
a qui li ha agradat força que
deixessin el títol de la peça
en català amb el lleu afegitó
d’un subtítol en alemany,
que és la traducció (Der
himmel und das meer).

El director musical desta-
ca, a més, que serà la prime-
ra vegada que el paper de ca-
pità Saïd no l’encarnarà Car-
los Gramaje. El seu alter ego

executar Mar i cel: la resta
formen part de la companyia
del teatre. Forche assegura
que va haver de triar entre
120 aspirants i no va revelar
el pressupost del muntatge,
el qual no comptarà amb el
mític vaixell original. La nau
estarà partida en tres bo-
cins, els quals es passejaran
per un escenari circular.

Més músics
L’altre implicat en el musi-
cal original que ahir estava
cofoi era Guinovart, que no
va amagar la il·lusió que li
feia sentir la seva creació en
un teatre d’òpera. “Em van
demanar si podíem ampliar
a 45 el nombre de músics i
si podien reforçar el cor!”,
s’exclama el compositor.

Cisquella espera que la
presència de la cultura cata-
lana com a convidada a la
Fira del Llibre de Frankfurt,
que se celebrarà a l’octubre,
esperoni els programadors
alemanys. El mes que ve, de
fet, Leipzig acollirà una altra
fira literària, i els visitants
podran viatjar una trentena
de quilòmetres fins a Halle
per acabar de rematar la im-
mersió catalana. Forche de-
mana que s’aprofitin tots
aquests certàmens per di-
fondre la figura de Guimerà,
de qui, diu, “només conei-
xem Terra baixa”. ■
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alemany serà Jan Ammann,
una de les estrelles del teatre
musical centreeuropeu.

Després de setmanes
d’assajos, Vives ha pogut
copsar les diferències entre
Catalunya i Alemanya: als
teatres d’allà sempre hi ha
diferents espectacles alter-
nant; els cantants arriben
amb el paper perfectament
après i costa molt introdu-
ir-hi canvis; i, finalment,
mai no es pot assajar amb el
grup sencer. L’Opernhausde
Halle només ha hagut de
contractar cinc cantants per
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Dagoll Dagom
En breu, el
Sondheim
‘Boscos endins’

La feina de Dagoll Dagom
no té aturador. Els últims
anys s’han dedicat a repo-
sar grans èxits com Mar i
cel o El Mikado. Però ja hi
han dit prou: tenen a punt
un dels clàssics de Stephen
Sondheim, Into the Woods,
que han decidit traduir com
a Boscos endins. Esperen
estrenar a Catalunya l’obra
d’un dels grans del gènere a

partir del novembre vinent.
Però mai no se sap. La pro-
ductora de la companyia,
Anna Rosa Cisquella, es
queixa que “és difícil trobar
un espai” i finançament per
a una peça amb 16 actors i
12 músics. I més “quan el te-
atre públic creu que l’obra
és massa comercial”. Tan-
mateix, després de l’èxit
que desitgen assolir a Ale-
manya, esperen que tot
sigui més fàcil, ara –com diu
Bozzo– que “no només im-
portem musicals, sinó que
també n’exportem”.


