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Amb vent de popa

La multitudinària i emotiva estrena de 'Mar i cel' acaba amb un gran pastís pels 30 anys de Dagoll
Dagom

M.J. Jordan

Dijous tots els vents van bufar a favor del vaixell en què novament navega Mar i cel. L'estrena al Teatre
Nacional després de 17 anys sense inflar veles va resultar multitudinària i emotiva. Tothom volia
retrobar-se amb un espectacle que "és tot un clàssic de la memòria emotiva d'aquest país" -en paraules
d'un malalt de teatre, el director dels premis Butaca, Toni Martín-, cosa que feia impossible trobar
entrades per l'estrena des de feia setmanes. De fet, ja no queda res lliure fins al gener, moment en què
el vaixell deixa el TNC i passa a navegar a les aigües del Teatre Victòria, que ja ha venut 20.000 seients
en dos dies.

"El 1988 Mar i cel va ser un descobriment i ara ha estat una fantàstica retrobada", comentava Joan
Oller, director del veí Auditori, entusiasmat "per la frescor d'una obra que va saber tocar la fibra del
públic i és plena d'encerts: la música, la direcció d'escena, el llibret...". Però el temps ha passat i tot s'ha
adaptat, excepte el mateix vaixell, que resulta molt més petit en el gran escenari del TNC: "Al Victòria
tornarà a semblar més gran", assegurava Joan Lluís Bozzo amb una copa de cava i -oh, sorpresa!- un
tros de pastís a la mà. Perquè Dagoll Dagom arribava als seus 30 anys de la millor manera, amb la
reposició d'una obra emblemàtica, i això no podia quedar sense bufada d'espelmes. La pastisseria
Escribà -una habitual del TNC- es va encarregar de fer un pastís gegant dividit en trossos amb el 30 en
llunes de xocolata. Bozzo, satisfet, confessava que només havia patit per un possible error tècnic, però
gens per la nova tripulació, inclosa la debutant triomfita Elena Gadel: "Ja ho veieu, matisa, gradua i
vocalitza amb extrema claredat, s'hi llança a fons i s'enfronta amb força a escenes tan difícils com la del
punyal. Ha nascut una estrella".

De fet, Bozzo està convençut que el futur de moltes promeses sorgides d'OT està en el teatre musical,
"perquè ser cantautor és complicat", i reconeix que no coneixia Elena -"perquè no vaig veure la segona
edició del concurs"- fins que es va presentar al càsting de l'obra. "He vist 11 cops la cinta del primer Mar
i cel abans de fer-ho", confessava ella, pletòrica i força segura de si mateixa a l'acabar la funció. "Al
principi sempre em plantejava com ho faria Àngels Gonyalons, fins que vaig donar vida a la meva
pròpia Blanca", deia al costat del seu gentil papa, que posava una mica d'ordre al voltant seu, fins i tot
en anglès. "Està molt emocionada", comentava, mentre la protagonista petonejava els amics del
concurs televisiu, que van ser dels primers a aixecar-se del seient per ovacionar-la. Tessa -amb sexi
vestit negre- , Joan Tena, el profe Àngel Llàcer, Toni Santos, Mai Meneses i Beth, que duia un guapo
acompanyant i un extremat vestit samarreta sobre pantalons texans. "Li he enviat un ram de flors, a
l'Elena, abans de començar i m'ha contestat amb un missatget. No l'he trobat gens nerviosa", deia.

L'eurovisiva surienca, que està plantejant-se marxar fora per formar-se a fons, també havia vist l'obra
clàssica en vídeo i assegurava que la versió renovada li agradava molt més: "A banda d'Elena, també hi
tinc un amic, en Salva Racero, que fa de soldat, i va ser company de la primera orquestra amb què
actuava a Manresa". "El que més impressiona quan ets a dalt l'escenari és el silenci que es fa abans de
moments culminants com el de l'enamorament, quan cantem Per què he plorat?", confessava Elena,
que assegura que té un bon feeling amb el seu amor Ferran, Carles Gramaje. També el virrei, Xavier
Fernández, comparteix la mateixa sensació, que en el seu cas arriba quan dispara i provoca el tràgic
desenllaç: "Noto com la sala deixa de respirar", assegura feliç que la gent li digui: "T'he odiat molt",
perquè "això vol dir que ho he fet bé". 



Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 23/10/2004

Secció: Persones, Imatges         Pàg: 34

Al seu company Xavier Ribera-Vall li ha tocat fer de pirata, "cosa que és molt agraïda", especialment
quan, com en aquest cas, en el primer Mar i cel "feia de cornut", riu. 

L'actor ha passat de ser el nòvio cristià de Blanca a convertir-se en Hassan, el pirata fidel. En canvi,
l'actriu que llavors feia de mare, Teresa de la Torre, ha cedit el testimoni a Anna Argemí, tot i que
dijous es va sentir com a casa veient l'obra: "No havia estat mai al pati de butaques i m'he emocionat". A
prop seu, Isabel Soriano (el grumet de la primera versió) ho veia tot amb ulls més distants, "és que sóc
professora de cant i al llarg d'aquests anys l'he analitzat tantes vegades que m'ho miro tot molt
professionalment". 

L'autor de l'aplaudida partitura també és professor, però de composició i orquestració. Parlem del
reconegut pianista, actual artista resident de l'OSV i autor de gairebé totes les melodies dels culebrons
de TV3 Albert Guinovart, que ha revisat completament l'obra: "La vaig fer quan era molt jove i ara m'ha
semblat obligat aportar-hi la meva experiència per millorar-la", assegurava una de les estrelles
indiscutibles de la nit.

Gairebé no s'hi podia parlar de tantes mans com va encaixar i de tants petons que va repartir. Per
exemple, la del galerista Pedro Ruiz, de Barcino Art, que ha col·laborat en ocasions amb la baronessa
Thyssen i hi comparteix el gust pels musicals: "Estic segur que aquesta vetllada li hauria agradat
moltíssim", deia al costat del director general del Teatre Nacional, Joan Francesc Marco -d'impecable
Antonio Miró gris-, i d'Iván Labanda -¿sabíeu que és germà de Jordi Labanda?-, que interpreta
magníficament els papers de fill i nét a Forasters -per cert, amb banda sonora també de Guinovart-, just
al pis de sota i potser... ¿competint per l'audiència? "No, cada obra té el seu públic, i el musical en té un
de molt especial", assegurava. A Bozzo li agradaria pagar la fidelitat un dia fent una funció, "com passa
a Londres", encenent els llums de l'auditori i fent que "tot el públic cantés alhora".

Com dèiem a l'inici, el vent bufa a favor d'un vaixell que qui sap si acabarà atracant una temporada en
algun teatre francès o alemany. "És possible que els arribi la veu del ple que fem i s'hi interessin",
especulava Bozzo, que, en canvi, no veu possibilitats a Nova York: "S'ho pendrien com un atac als
fonaments de la seva civilització".

Malauradament, aquests no són bons temps per explicar històries d'amor entre una cristiana i un
musulmà amb final tràgic. Àngel Guimerà va escriure l'obra en què es basa el musical fa més d'un
segle, però la intolerància entre les dues cultures no remet. Tot al contrari. Per sort, a Catalunya les
veles s'inflen cada nit. 
Elena Gadel i Carles Gramaje, els dos protagonistes de la tràgica història d´amor, amb el
pastís
Marti Escuder
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