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Nascut al Bruc (Anoia) l’abril del
1968, Jordi Coromina és llicenciat
en interpretació per l’Institut del
Teatre de Barcelona. Al llarg de la
seva carrera, ha participat en prop
de mig centenar d’obres i ha tre-
ballat amb directors com Mario
Gas, George Lavaudant, Paco Mir, 
Joan Lluís Bozzo, Àlex Rigola, Fer-
ran Utzet i Oriol Broggi, entre d’al-
tres. L’any 2001, juntament amb el
director i actor Pep Cruz, va crear
la companyia PerVersions, que ha
voltat per tot Espanya amb els es-
pectacles Per-Versions, Còmica Vida
i Top Model. Coromina també ha
pres part en nombroses sèries de
TV3, com ara Cites o Ventdelplà, i en
pel·lícules com Bruc o Terra Baixa.
A més, és director d’espectacles
poètics, amb el músic i compositor
Joan Sanmartí, així com director de
propostes teatrals amb Jaume Boix.
Recentment, ha interpretat Sir Wil-
frid Roberts a l’obra Testimoni de
càrrec al Teatre Raval. A partir del
setembre, l’actor farà de Bàrtolo a
Scaramouche, l’última producció
de Dagoll Dagom, dirigida per Joan
Lluís Bozzo i amb el manresà Da-
vid Pintó, lletrista i ajudant de di-
recció.

Acaba Testimoni de càrrec al
Teatre Raval de Barcelona i s’in-
corpora a la darrera producció de
Dagoll Dagom, Scaramouche.
Bon senyal?

I tant!. La veritat és que no paro.
Però millor que hi hagi feina. A Tes-
timoni de càrrec he tingut un paper
amb molt de pes com a protago-
nista de l’obra, i això exigeix i des-
gasta molt un actor. Així que el
paper del Bàrtolo al musical em va
perfecte!

Com li arriba l’oportunitat de
participar a Scaramouche?

Dagoll Dagom em va trucar per
explicar-me que estrenaven un
nou musical el setembre i creien
que jo tenia el perfil per a un dels
personatges, en Bàrtolo. Així que
em van proposar que em preparés
les proves del càsting. Quan em va
trucar la noia de Dagoll Dagom i em
va dir que havia estat seleccionat
per interpretar el personatge del
Bàrtolo, li vaig dir si era una broma
(riu). Recordo que la seva respos-
ta va ser clara i rotunda: no, a Da-

goll Dagom no fem bromes quan
truquem als actors. Som profes-
sionals. Em vaig quedar sorprès, no
sabia què respondre... Era cert, for-
mava part de Scaramouche.

Una oportunitat?
Exacte. La de participar en un

musical, la de conèixer un altre
vessant de la professió. A més, tin-
dré l’oportunitat de treballar amb
joves actors plens de talent. De tot
l’equip espero aprendre’n moltís-
sim. Sé que l’energia i la il·lusió dels
joves serà un dels motius per es-
forçar-me i fer que el resultat sigui
el millor.

Malgrat l’experiència, sempre hi
ha nervis?

De moment, no. Ara, més que
nervis, tinc respecte per tota la fei-
nada que em ve a sobre a partir de
les properes setmanes. Però m’es-
forçaré el màxim i m’amararé de
tots els joves que formen l’equip. 

Scaramouche és un comèdia
musical on es barregen l’amor, l’o-
di, el poder... 

Scaramouche és un paral·lelisme

entre la revolució francesa i el mo-
ment actual. L’obra pretén ser un
punt d’esperança als mals mo-
ments que vivim i l’intent de can-
vi i de millora que es viu des del car-
rer. Tots plegats hem de mirar de
canviar aquesta societat que ens fa
la punyeta i que ens colla per tots
cantons. 

La novel·la té la seva adaptació
cinematogràfica. L’ha vista?

Sí. I la veuré els cops que calgui.
No me n’amago! Hi ha companys
que no volen saber res de la pel·lí-

cula quan preparen l’obra. Error! Jo
penso el contrari, cal aprendre dels
professionals. I si en puc treure al-
gun petit detall que m’ajudi a mi-
llorar, ho faré. Al final, els actors el
que fem sovint és copiar. Si més no,
sempre miren la pel·lícula per sa-
ber si ho fan bé o ho fan malament.

Com defineix Bàrtolo?
Ell és el director d’una compa-

nyia de teatre que té una obsessió
per actuar a París, una ciutat que en
aquell moment és capital i referent
de la cultura mundial. Bàrtolo és

una persona ambiciosa que està
disposada a fer el que sigui, i al preu
que sigui, per aconseguir actuar
amb la seva companyia a París, fins
i tot, és capaç de vendre’s la filla...

Creu que catorze setmanes de
treball són suficients per afrontar
el musical?

Crec que no. Penso que Scara-
mouche és un treball d’una enver-
gadura molt important. Però bé, el
director mana i, si ell creu que sí,
què he de dir jo?

Satisfacció seria la paraula amb
què definiria la seva llarga trajec-
tòria?

La trajectòria és la que és. La vi-
da i l’experiència m’han ensenyat
que, si t’entrebanques, t’has d’ai-
xecar i tirar endavant. Res ha estat
fàcil i he caigut uns quants cops.
Tots els camins són difícils i, en l’o-
fici d’actor, encara ho són més.

Ha treballat en televisió, teatre,
cinema... De tot el que ha fet, amb
què se sent més còmode?

Si et sóc sincer, fent teatre. A
dalt d’un escenari és quan sento
que estic a casa meva. A més, el tea-
tre també m’agrada perquè és on
sento el contacte més directe amb
el públic i sé que no estic sol. Però
també m’agrada el cinema i la te-
levisió, tot i que quan en faig, la sen-
sació és diferent. No ho sé descriure.

I el futur?
De moment, seguir a dalt dels es-

cenaris. Ara per ara, sé que tinc fei-
na fins d’aquí un any així que, de
moment, no em preocupo pel què
vindrà. Però porto molt de temps
actuant i voldria tornar a dirigir,
teatre, poesia... m’és indiferent. 
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Entrevista Jordi Coromina
Actor. La novel·la de Rafael Sabatini situada a la França revolucionària del segle XVIII s’instal·la al setembre al Teatre Victòria de Barcelona en format
musical i amb el segell Dagoll Dagom. El paper de Bàrtolo l’interpretarà l’anoienc Jordi Coromina, un actor que afronta el repte com una oportunitat

«‘Scaramouche’ és un punt d’esperança»

«He caigut molts cops i

m’he aixecat moltes

vegades. Res ha estat fàcil

durant aquests anys» 

«Bàrtolo és una persona

ambiciosa que farà el que

sigui, al preu que sigui, per

actuar a París»

«El musical és un

paral·lelisme entre la

revolució francesa i la precària

situació que vivim actualment»

Aida Solà
MANRESA

Dagoll Dagom ja prepara el
seu proper espectacle, «Sca-

ramouche», que tindrà la música
original d’Albert Guinovart, la direc-
ció musical de Joan Vives i la direc-
ció escènica de Joan Lluís Bozzo.
L’escenografia serà de Montse
Amenós i el vestuari, d’Alfons Flo-
res. «Scaramouche» s’estrenarà
oficialment el 23 de setembre al
Teatre Victòria de Barcelona i hi
farà estada fins al mes de maig, tot
i que hi ha possibilitats d’allargar la
temporada fins al mes de juliol. Un
cop acabada però, «Scaramouche»
no té previst fer gira per pobla-
cions catalanes. Segons Bozzo, la
versió que el públic veurà a l’esce-
nari, amb música en directe, combi-
na «amb total llibertat» la novela
homònima de l’escriptor Rafael Sa-
batini i la pel·lícula de Hollywood
dirigida per George Sidney el
1952. Les entrades per anar a veu-
re el musical ja estan en venda, i el
preu oscil·la entre els 29 i els 45
euros. Des de la companyia, i per
promocionar el musical, si les en-
trades es compren abans del 31 de
juliol tenen un descompte del 30%.
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Una llarga estada
al Teatre Victòria

L’anoienc interpretarà Bàrtolo en la nova producció musical de Dagoll Dagom, que s’estrenarà el 23 de setembre

L’actor Jordi Coromina va prenent el pols al personatge de Bàrtolo
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igui per la fama televi-
siva llaurada al con-
curs de TV3 Oh, Hap-
py Day!, que van gua-

nyar fa uns mesos, o bé pel factor
Oriol Quintana, el  baríton nascut
a Esplugues amb arrels familiars a
Sant Fruitós de Bages, la presència
del Quartet Mèlt en la tercera vet-
llada del Festival Internacional de
Música de Sant Fruitós de Bages va
ser un èxit espaterrant. «Hem po-
sat 625 cadires, estan totes plenes,
i encara n’hem hagut de treure
més», explicava a la segona part del
concert un dels membres de l’or-
ganització. Els jardins dels arcs
del monestir de Sant Benet van
quedar petits en una jornada rè-
cord per a un certamen que en-
guany estrena ubicació.

La vida dóna moltes voltes. De
l’accidentada estrena del festival,
fa dues setmanes, pocs se’n deu-
rien recordar dijous a la nit veient
el pàrquing de Món Sant Benet ga-
irebé ple mitja hora abans de l’inici
del concert. Un senyal inequívoc
de la gran afluència de públic que
s’estava cuinant, fins al punt que la
platea a l’aire lliure es va multipli-
car per veure un quartet que sig-
na un èxit cada cop que actua a la

Catalunya Central. Omplir dues
vegades el Kursaal de Manresa
(1.600 espectadors en total), el
cap de setmana de Sant Jordi, o
congregar mig miler de persones
fa unes setmanes a les Vesprades
sota l’alzina de Fonollosa són da-
des que no deixen de sorprendre.
Però la capacitat de convocatòria
dels fenòmens televisius és molt
poderosa i la qualitat de Magalí Sa-
re (soprano), Ariadna Olivé (mez-
zo), Eloi Fort (tenor) i el citat Quin-
tana hi fa la resta.

Sentit de l’espectacle
Comencem pel final. Després d’in-
terpretar peces de diverses èpo-
ques de la història de la música
clàssica, i d’oferir uns arranja-
ments molt particulars de temes
tradicionals catalans com Munta-
nyes del Canigó i El testament d’A-
mèlia, el quartet va ser obsequiat
amb el ram de flors protocolari i va
oferir un primer bis amb el Papa,
jo vull ser torero, d’Albert Pla. En
acabar, més aplaudiments i més
regals, aquest cop en nom de l’A-
grupació Coral de Sant Fruitós, on
«vaig començar a cantar», va re-
cordar Quintana. Un dels porta-
dors dels obsequis va ser el seu ger-
mà actor, Bernat.

Una hora i mitja abans d’aquest
moment, el musicòleg Oriol Pérez
va presentar el concert desmun-
tant tota temptació de banalitzar

el conjunt en base a la sempre ca-
priciosa popularitat mediàtica.
Cançó a cançó, el Quartet Mèlt va
exhibir unes capacitats vocals es-
plèndides i un acurat sentit de la
posada en escena que resulta im-
prescindible per transformar l’o-
portunitat de l’Oh, Happy Day!

en el principi d’una reeixida tra-
jectòria professional.

El grup va cantar peces del seu
primer disc, Maletes, va incloure en
el programa temes inèdits i va ti-
bar del seu repertori clàssic amb
noms com Janequin, Mozart i la
singular Masterpiece –«ens l’esti-

mem molt perquè ens acompanya
des dels inicis», van comentar–, de
Paul Drayton, un homenatge als
millors compositors de la història.

I fidels als nous temps que els
toca gustosament viure després del
triomf televisiu, no van deixar pas-
sar l’oportunitat de convidar el
públic, durant la pausa de la mit-
ja part i al final del concert, a co-
nèixer la Lídia, treballadora infa-
tigable i anònima rera la taula de
la paradeta de marxandatge. El
Quartet Mèlt vola molt alt.

S
TONI MATA I RIU | SANT BENET DE BAGES
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El Quartet Mèlt
respon amb un gran
concert a l’afluència
rècord a Sant Benet

El grup va portar cap a 650 espectadors al
monestir en el festival musical de Sant Fruitós


MANEL
Intèrprets: Guillem Gisbert (guitarra

elèctrica i veu principal), Roger Padilla
(guitarra elèctrica i veus), Martí Maymó
(baix, sintetitzador i veus) i Arnau Vallvé
(bateria i veus). Dijous, 21 de juliol. Jardins
de La Sala d’Igualada. Concert inclòs dins
del festival Anòlia.

l grup que l’any 2008 va
sacsejar el panorama mu-
sical català amb un so

pop-folk, unes cançons fresques i
desenfadades i un revestiment ins-
trumental fora de l’habitual ha
deixat d’existir tal com el coneixíem
als inicis. Els Manel han deixat
enrere l’ukelele, el clarinet, el ban-

jo, els vents i les etiquetes d’avor-
rits i de bons nois que alguns els ha-
vien posat i ho han substituït per les
guitarres elèctriques i els sintetit-
zadors. Un so més electrònic, molt
treballat, que a estones, fins i tot, et
fa dubtar si ets o no ets realment en
un concert de Manel.

A l’inici de l’actuació que la ban-
da va fer aquest dijous al festival
Anòlia no ho semblava pas. Si per
un foradet hagués aparegut algú
provinent del passat, hauria pogut
atribuir perfectament el directe al
d’un grup de rock. Curiosament, el

dia que feia 9 anys exactes del seu
primer concert, al concurs Sona9,
el quartet barceloní va mostrar a
Igualada la seva gran evolució. Un
canvi de 360 graus que s’intuïa en
el tercer treball de l’any 2013 –At-
letes, baixin de l’escenari– i que
s’ha acabat confirmant en aquest
últim disc, Jo competeixo (2016), en
què el nou so ha pres forma i s’ha
consolidat. Segons afirmen, la me-
tamorfosi es deu a la voluntat de no
repetir-se.   

Malgrat tot, aquests nous Manel
mantenen part de l’essència dels

primers anys. Per les lletres, les his-
tòries que expliquen, la manera de
ser, de parlar i de moure’s a l’esce-
nari i per la seva timidesa. Però so-
bretot perquè sota d’aquest nou
embolcallament sonor –una apos-
ta legítima, però que d’alguna ma-
nera els ha fet perdre una part del

que els feia diferents– encara són
reconeixibles els quatre nois que un
dia van enamorar el públic amb els
versos i la melodia d’Ai dolors, la
senzillesa d’Al mar!, la tendresa de
La cançó del soldadet o l’elegància
de Benvolgut. Ara, però, vesteixen
les cançons d’una manera diferent.    
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METAMORFOSI
PARABÒLICA

En el dia que feia nou anys exactes del seu primer concert,
Manel va mostrar a l’Anòlia la seva gran evolució, amb
un so més electrònic, però mantenint part de l’essència  

Maria Oliva IGUALADA
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El Quartet Mèlt, amb Oriol Quintana (a l’esquerra), va entusiasmar el públic present a Sant Benet de Bages

JAUME GRANDIA

El concert es va dur a terme als jardins dels arcs

JAUME GRANDIA

El Quartet Mèlt va interpretar
temes de música clàssica en la
primera part del concert, i
cançó catalana en la segona

Oriol Quintana va recordar
que els seus primers passos
com a cantaire van tenir lloc a
la coral de Sant Fruitós

Manel va presentar dijous el seu quart treball al festival Anòlia 

MARTA PUIGDUETA


