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FITXA TÈCNICA 
Títol: Mar i Cel 
Text: Xavier Bru de Sala 
(basat en l’obra d’Àngel Guimerà) 
Música i orquestració: 
Albert Guinovart 
Direcció: Joan Lluís Bozzo 
Direcció musical: Joan Vives 
Actors principals: Roger Ber-
ruezo i Ana San Martín 
Lloc: Teatre Victòria (BCN) 
 

■ Dagoll Dagom ha ressuscitat 
per segona vegada –el va estre-
nar el 1988 i el va reinaugurar el 
2004- Mar i Cel, el seu espectacle 
més emblemàtic i un dels millors 
musicals catalans. En aquest ter-
cer lliurament –que coincideix 
amb el 40è aniversari de la com-
panyia– s’han millorat els efec-
tes visuals. Mar i Cel, que es pot 
veure al Teatre Victòria, a Barce-
lona (més informació a www.tea-
trevictoria.com/ca/mar-i-cel/), és 
un espectacle per gaudir. 

Gaudir de la música que diri-
geix amb encert el director d’or-
questra, Joan Vives. D’una espec-
tacular escenografia que ha afe-
git al vaixell en moviment unes 
projeccions que ajuden a endin-
sar-se en la història de l’expulsió 
dels moriscos l’any 1609 i la cap-
tura d’uns cristians per un vai-
xell pirata, capitanejat per Said, 
un jove expulsat de nen de la se-
va València natal. 

Gaudir de les acrobàcies d’al-
guns dels actors. De les veus, es-
pecialment la de Mireia Dolç, en 
el paper de la mare de Said, el pro-
tagonista. 

I gaudir d’una allau de senti-
ments que van des de l’alegria 
que inspira l’Himne dels pirates 
–«les veles s’inflaran, el vent ens 
portarà com un cavall desbocat per 

les ones»– fins a una immensa 
tristesa quan Said relata la seva 
alegre infància –«jo era feliç, co-
rria pels bancals, saltava els mar-
ges, tot era verd, jugava sota el 
sol amb els amics»– que es frus-
tra per l’expulsió i l’assassinat 
del seu pare i la seva mare, que, amb 
l’últim alè, reclama al seu fill odi 
etern contra els seus enemics: 

«Odia’ls, fill, ja veus el que ens 
han fet? Pobre fill meu. Odia’ls, 
fill, amb tot el cor perquè ells 
t’han deixat sense pare i mare». 

Mar i Cel és per gaudir. Però 
també per pensar. L’obra, escri-
ta per Xavier Bru de Sala inspi-
rant-se en l’obra homònima d’Àn-
gel Guimerà, és un al·legat con-
tra la intolerància. 

El musical convida a reflexio-
nar sobre la incomprensió, so-
bre els prejudicis sense sentit, 
sobre els líders que es creuen en 
possessió de la veritat absoluta, 
sobre el menyspreu a les idees 
alienes simplement perquè no 
són pròpies, sobre com la intran-
sigència pot acabar en tragèdia. 

L’obra explica com qui inten-
ta construir ponts o tracta de po-
sar-se en la pell de l’altre és trac-

tat com un traïdor pels del seu 
propi bàndol o és titllat de «boig». 
¿Els sona la situació? 

Mar i Cel va néixer el 1988, però 
el seu missatge és molt actual. 
No costa imaginar-se els més ran-
cis espanyolistes en el paper dels 
qui alcen la creu –la Constitució– 
com si fos una arma o als inde-
pendentistes més radicals en el pa-
per dels pirates que odien els cris-
tians només per ser cristians. Fa-
rien bé Rajoy, Mas, Junqueras... 
en aprendre de la defensa del 
diàleg entre cultures que emana 
de Mar i Cel.

Un musical per gaudir... i pensar

L’espectador navega amb ‘Mar i Cel’ en un mar de sentiments, però també es veu arrossegat –si vol– 
per una marea de reflexió, amb un missatge més actual que mai.
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L’escenografia és espectacular gràcies al vaixell pirata que ‘navega’ a l’escenari del Victòria. FOTO: DAVID RUANO

❞El text, inspirat en 
una obra de Guimerà, 
és un al·legat contra 
la intransigència

CINEMA ■  ‘ É S  U N  I N T E N T  D E  F E R  M E M Ò R I A’

S’estrena el film ambientat 

a la Barcelona del 1714

■ La pel·lícula Born, dirigida i 
produïda per Claudio Zulian i 
ambientada l’any 1714 a Barce-
lona, s’estrenarà divendres que 
ve, dia 21, als cinemes de Cata-
lunya i Madrid. Aquest llarg-
metratge, amb quatre anys de 
producció a les seves espatlles, 
presenta tres personatges pro-
totípics per fer una exploració 
de la ciutat al segle XVIII, va 
explicat ahir el director. 

Així, els protagonistes són el 
calderer Bonaventura (Marc 
Martínez), «el típic que no arri-
ba a final de mes»; Vicenç (Jo-
sep Julien), un «burgès que for-
ma part dels ‘lobbies’ que van 
generar la Guerra de Successió 
a Catalunya»; i la jove Mariana 
(Vicky Luengo), les peripècies 
de la qual serveixen per «explo-
rar la condició femenina i soci-

al dels estrats socials pels que 
passa». La trama està inspira-
da en el llibre La ciutat del Born, 
de l’historiador Albert García 
Espuche, que ha ajudat Claudio 
Zulian (Campodarsego, Pàdua 
–Itàlia–) en els matisos histò-
rics del dia a dia de fa tres segles. 

Encara que la data que mar-
ca les accions dels protagonis-
tes són els dies previs al setge 
del 1714, el director va mostrar 
la seva intenció de relacionar-
ho amb la situació actual. 

«És un intent de fer memò-
ria. En els moments de crisi, 
com ara, un es pregunta ‘com 
me’n sortiré d’aquesta’», i tam-
bé de reflexionar sobre «la quo-
tidianitat, la influència de la po-
lítica» dins de les cases, amb re-
ferències a temes que les dones 
actuals reconeixeran.

CIÈNCIA ■  C LOT E T:  ‘A B A N S  D E L  2 0 3 0  P O D R Í E M  A S S I ST I R  A L  F I N A L  D E  L’ E P I D È M I A’

La vacuna catalana contra la sida es 

testarà en éssers humans l’any que ve

■ La vacuna terapèutica contra 
la sida en la qual estan treballant 
científics catalans a través del 
programa Hivacat es comença-
rà a testar en éssers humans sans 
l’any que ve a través d’un assaig 
clínic de fase I, després que s’ha-
gi demostrat efectiva en ratolins 
i simis infectats.  

Ho va confirmar ahir al Parla-
ment el codirector del programa 
i director de l’Institut de Recer-
ca de la sida (IrsiCaixa), Bona-
ventura Clotet, durant la confe-
rència inaugural de la XIX Set-
mana de la Ciència, que se celebra 
fins al diumenge.  

Clotet va concretar que es pre-
veu que la vacuna es provi en pa-
cients infectats el 2016 si es de-
mostra efectiva en éssers humans 
sans: «Abans de 2030 podríem 
assistir al final de l’epidèmia de 

la sida com la coneixem avui per-
què aconseguirem frenar el seu 
avanç i que els pacients es curin».  

El director de l’Institut de Re-
cerca de la sida va destacar que 
la vacuna terapèutica permetrà que 
els pacients ja infectats es curin, 
però també «ajudarà molt a cre-
ar vacunes preventives» i va con-
cretar que el 50 per cent dels ani-
mals vacunats són capaços de 
lluitar ells mateixos contra el vi-
rus i matar-lo. 

El desenvolupament de la va-
cuna terapèutica és possible grà-
cies al programa Hivacat, creat 
el 2006 i en què participen l’Hos-
pital Clínic de Barcelona, l’Irsi-
Caixa, la Generalitat, l’Obra So-
cial La Caixa i Esteve.  

En paral·lel al desenvolupa-
ment d’una vacuna, Clotet va des-
tacar la importància dels nous 
tractaments farmacològics, ori-
entats sobretot a que els pacients 
infectats «puguin tenir una vida 
normal i no encomanin altres 
persones aconseguint que el vi-
rus estigui adormit».  

Si s’abandona el tractament, 
«el virus es torna a despertar i la 
persona recau i infecta», el que 
fa que la malaltia no pugui curar-
se i que els pacients no puguin 
abandonar la medicació sota cap 
concepte. 

S’ha demostrat que 
el 50% dels animals 
vacunats són 
capaços de lluitar  
contra el virus


