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El gran musical català torna amb 'Mar i cel' 

• Carlos Gramaje repeteix en el personatge principal, ara amb Elena Gadel

NÚRIA MARTORELL

Mar i cel, l'obra més emblemàtica de Dagoll Dagom, tornarà a hissar les veles dijous al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) per commemorar el 30è aniversari de la companyia (amb el 95,7% de les entrades
venudes). El muntatge, que va marcar un abans i un després en els musicals en català, es va estrenar
al Victòria el 1988 i hi recalarà una altra vegada al gener, per continuar la temporada.

Dels intèrprets que es van embarcar en aquesta història de pirates fa 16 anys només en sobreviuen
tres: Xavier Ribera, Òscar Mas i Carlos Gramaje. Aquest últim, protagonista de la peça, tenia 24 anys
quan es va posar a les ordres de Joan Lluís Bozzo. "És la referència del passat per als nous actors",
diu el director.

Gramaje i Elena Gadel, la incorporació més llampant i mediàtica de la companyia (va ser concursant
d'Operación Triunfo) accedeixen a fer una entrevista conjunta. Un cara a cara que destapa alguns
secrets. Per exemple, Gramaje --que interpreta el corsari musulmà-- explica que va néixer a Tetuan i es
va criar "entre moros. No n'havia dit res --afegeix-- perquè no volia que aquest detall de la meva
vida privada s'utilitzés per fer la lectura més fàcil: 'És clar, per això li van donar el paper'".

PREJUDICIS
Elena Gadel l'escolta amb atenció. Ella sap de primera mà com és de dur esquivar prejudicis. "Potser
hi haurà gent que l'hagi criticat al principi, però en els musicals sempre hi ha hagut intrusisme.
És un gènere que requereix unes qualitats excepcionals i no tothom les té. Ella sí. Crec molt en
el seu talent", assegura Gramaje. El torn és ara per a la cantant. "Reconec que tenia por de com em
rebrien els companys. Ells fa anys que estudien teatre i jo, no. El primer dia pensava que tots
estarien pendents de mi. Vaig seure i vaig pensar: 'No siguis tonta, si no t'està mirant ningú'".

A Mar i cel, Gadel (Blanca) i Gramaje (Saïd) s'estimen en un vaixell, rumb a Alger, a començaments del
segle XVII. Però el seu amor és impossible: ella és cristiana i les seves cultures són irreconciliables. Els
paral.lelismes amb l'actualitat són inevitables. "Amb la guerra de l'Iraq el xoc de cultures adquireix
una vigència dramàtica", observa l'actor.

El 1988, el paper de Blanca va recaure en Àngels Gonyalons. Una referència difícil d'oblidar,
sobretot per a Gadel. "Al principi no m'importava que em diguessin que Àngels ho feia així o
aixà. Però a la tercera vegada, em vaig plantar i vaig dir: '¿Per què no espereu a veure com ho
faig jo?'". Gadel ha vist el vídeo del muntatge original una desena de vegades, cosa que li ha
permès constatar "com és de diferent" la seva Blanca. "Hi aporto altres coses. Jo em sento més
com una nena que s'enamora d'algú més gran Gramaje gairebé li dobla l'edat. I la relació que
sorgeix és més subtil, de mirades i gestos".

El seu partenaire assenteix. "Amb Gonyalons era més sexual. Ara hi ha més sensibilitat. I més
fregaments, cosa que aporta morbo a una història tan romàntica com aquesta, en què es mor
d'amor. ¡Déu n'hi do!", exclama Gramaje. "El que voldria tothom", sospira Gadel.
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Un moment dels assajos de Mar i cel al TNC, divendres
passat.
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