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XAVIER BERTRAL

El gran vaixell-escenari de ‘Mar i cel’

M U S I C A L

‘Mar i cel’

Tot un clàssic
Xavier Cester

‘Mar i cel’. Direcció: Joan Lluís Bozzo. Música:

Albert Guinovart. Text: Xavier Bru de Sala.
Escenografia i vestuari: Isidre Prunés i Montse
Amenós. Direcció musical: Joan Vives. Amb Carles
Gramaje, Elena Gadel, Ferran Frauca, Xavier
Ribera-Vall, Pilar Capellades, Sergi Albert, Òscar
Mas, Anna Argemí. Barcelona, TNC, 21

d’octubre.Una de les característiques dels clàssics seria
que, amb el pas dels anys, no només no perden
força sinó que milloren i agafen nova amplitud. Si
és així, la partitura d’Albert Guinovart per a Mar
i cel és un clàssic amb tots els ets i uts, ja que en
el seu renaixement al TNC va solcar a tota vela. No
poc hi va influir la magnífica reorquestració del
mateix autor (quants compositors de musicals a
Broadway o al West End instrumenten ells ma-
teixos les seves obres?), molt més rica en colors,
més contundent alhora que més evocadora. El
substrat, tanmateix, roman idèntic, l’efusivitat
lírica de la inspiració de Guinovart, aquesta ca-
pacitat de tocar la fibra en el moment precís, així
com els pertinents ecos temàtics que recorren
l’obra com corrents subterrànies. També es man-
tenen algunes limitacions, com un segon acte
més fluix que el primer –defecte comú al 99,9 per
cent dels musicals– que, en especial al final, di-
vaga en excés, o escenes dramàtiques servides
amb música massa bella. Ara bé, la profusió de
showstoppers, començant per Per què he plorat? o el
final del primer acte, compensa amb escreix
qualsevol defecte.

Conduït amb ocasional impaciència per Joan
Vives, el repartiment comptava amb una notable
solidesa vocal, començant pel Saïd de Carles
Gramaje que en 16 anys deu haver perdut una
unça de puixança, tot mantenint una elegant i
impecable línia de cant. Sorpresa agradable la
d’Elena Gadel, una Blanca capaç de transmetre
l’angoixa del personatge amb una veu que, com
és habitual en les noves fornades, té més presèn-
cia a l’agut que al greu. Esplèndid l’insidiós Joa-
not de Ferran Frauca, Hassen de mitjans podero-
sos el de Xavier Ribera-Vall i veu plana, però àgil,
la de Pilar Capellades per a Idriss. Si Salva Racero
va desaprofitar la perla de la cançó d’Osman,
Anna Argemí va oferir una punyent encarnació
de la mare de Saïd, mentre que Sergi Albert, Xa-

vier Fernández i Òscar Mas (com Gramaje, part
del repartiment original) eren altres elements
destacats d’una tripulació de gran nivell.

L’abraçada
del peluix

Francesc Massip

Que una companyia reposi un dels seus especta-
cles d’èxit més emblemàtics amb motiu del seu
trentè aniversari és perfectament plausible. Que
ho faci al Teatre Nacional de Catalunya només
s’explica per les ganes no només de retre home-
natge al grup sinó de fer-ho amb el poderosíssim
altaveu que constitueix la Sala Gran, una manera
de reconèixer, a més, que Mar i cel va erigir-se en
paradigma del teatre musical català. Sóc dels pocs
que no el va veure fa setze anys, i constato que la
realització és impecable i que hi ha prou raons
perquè continuï obtenint el favor del públic po-
pular i massiu. Però segueixo considerant Flor de
Nit (1992) la millor i més madura expressió de
Dagoll Dagom. S’ha volgut catapultar la vigència
de la peça sobre l’actual context bèl·lic a què ens
ha abocat la dreta més carpetovetònica del món,
però no s’ha subratllat prou l’explosiva significa-
ció que ja va tenir quan la va estrenar Guimerà,
durant les últimes i sanguinàries cuades de l’im-
perialisme espanyol al nord d’Àfrica i quan, com
relata Eça de Queirós, fins i tot el reietó (un Alfons
XIII nen) cridava a l’entusiasta multitud que
l’envoltava en ple passeig del Prado: “¡Vamos todos
a matar a los moros!”. Fora d’això, la construcció
dramatúrgica és feble: li costa d’arrencar perquè
triga a aparèixer el detonador de l’acció, i després
d’alguna escena àlgida, li costa d’acabar amb la
vivacitat que caldria. El millor mos se l’enduu
Pilar Capellades en el paper del grum Idriss,
mentre que Elena Gadel té un imponent bateig a
l’escenari. L’escenotècnia és efectista, sobretot el
vaixell semovent, i són un encert les escenes pa-
ral·leles per resoldre la simultaneïtat interior-ex-
terior. La resta, una pacífica abraçada de peluix
per agafar el son.
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‘4D Òptic’, de Javier
Daulte, els dilluns a
l’Antic Teatre
Redacció
BARCELONA

Després de l’estrena a l’Espai
Lliure, l’obra 4D Òptic del
director i dramaturg argentí
Javier Daulte arriba dilluns a
l’Antic Teatre, una sala que
encaixa amb la manera
d’entendre el teatre de l’autor
argentí. Nies Jaume, Núria
Legarda, Sandra Monclús,
Nora Navas, Carme Poll, Jordi
Rico, Albert Triola i David Vert
són els intèrprets d’aquest 4D
Òptic, que enguany també ha
passat per la Fira de Tàrrega.
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Bebo Valdés
actua a Ordino
Redacció
BARCELONA

El pianista cubà Bebo Valdés
repassarà la seva carrera en un
concert avui a l’Auditori
Nacional d’Andorra-Ordino
(21.30). El veterà músic
substitueix a última hora
Estrella Morente, que no podrà
actuar perquè espera un fill.


