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EL PERIÓDICO i un petó,
visat per a ‘Cop de Rock’
3Les primeres 25 parelles que vagin al Victòria el dia 14 entraran gratis

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

H
i ha moltes maneres de 
demostrar a la persona 
estimada com se l’estima. 
I, és clar, molts dies per 

fer-ho. De fet, qualsevol dia, cada 
dia, és bo per a aquesta finalitat. No 
obstant, al calendari hi ha una da-
ta marcada en vermell per celebrar 
l’amor: el 14 de febrer, Sant Valen-
tí. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
vol celebrar amb els seus lectors el 
dia dels enamorats amb una pro-
posta tan apassionada com diverti-
da. Un exemplar del diari i un petó 
serà l’únic salconduit vàlid per veu-
re un dels espectacles de més èxit de 
la temporada a Barcelona. 
 Les primeres 25 parelles que el 
dia de Sant Valentí es plantin amb 
EL PERIÓDICO sota el braç al teatre 
Victòria i es facin un petó davant de 
les taquilles entraran gratis a dis-
frutar del musical Cop de Rock, un 
homenatge al rock català creat per 

Dagoll Dagom. Les següents pare-
lles, i fins a esgotar l’aforament, 
tindran un descompte del 50% en 
el preu de l’entrada. Les taquilles 
s’obriran a les sis de la tarda i l’es-
pectacle està programat per a les 
20.30 hores.
 A la cartellera teatral barcelo-
nina des de mitjans del setembre 
passat, Cop de Rock també és un mis-
satge d’amor. D’amor, admiració 
i agraïment a les bandes mítiques 
que van fer possible el miracle del 
rock català a principis de la dèca-
da dels 90. Segons defensen els seus 
promotors, també és un missatge 
d’estímul i record a un públic entu-
siasta que va omplir fins a la bande-
ra els recintes on tocaven aquestes 
bandes. 

BANDA SONORA / El musical, no obs-
tant, no només el disfruten els que 
eren joves a finals del segle passat, i 
que avui possiblement ja tenen ca-
bells blancs. Els joves d’ara vibren 

també amb l’espectacle perquè les 
cançons que triomfaven llavors 
no els són del tot estranyes. Moltes 
s’han convertit en autèntics him-
nes. Bon dia (Els Pets), Boig per tu 
(Sau) o L’Empordà (Sopa de Cabra), 
per exemple. Més de 70.000 perso-
nes ja han passat pel teatre Victò-
ria per recordar, cantar i ballar al 
so de la banda sonora de tota una 
generació.

VIATGE EN EL TEMPS / L’elaboració del 
llibret, que incorpora un total de 52 
cançons o fragments de cançons, 
va anar a càrrec de Joan Lluís Boz-
zo, també director de l’espectacle. 
El guió presenta una banda, Cop de 
Rock, que formen a principis dels 
anys 90, poc abans dels Jocs Olím-
pics de Barcelona, quatre nois d’un 
poble de la Costa Brava. En una de 
les seves actuacions, coneixen un 
grup de noies de les Terres de l’Ebre 
que han anat a l’Empordà per ce-
lebrar el comiat de soltera d’una 
d’elles. L’amor sorgeix entre al-
guns dels membres dels dos grups. 
La segona part presenta l’altra ca-
ra: la de la crisi amb un salt en el 
temps fins al 2004, l’any del Fòrum 
de Barcelona. La realitat s’ha impo-
sat als somnis de joventut i els per-
sonatges, més madurs, tenen una 
segona oportunitat. 
 El musical, que dura dues ho-
res i 40 minuts amb entreacte, no 
s’oblida de cap dels grups del mo-
viment musical: Sopa de Cabra, 
Lax’n’Busto, Gossos, Sau, Els Pets, 
Brams, Bars, Glaucs, Whiskyn’s, 
Elèctrica Dharma, Duble Buble, Ja 
t’ho diré i Marc Parrot. H

PROMOCIÓ DEL DIA DELS ENAMORATS

33 Imatge del musical ‘Cop de Rock’, al teatre Victòria.
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