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Dagoll Dagom comença avui al teatre Victòria les funcions prèvies del seu nou muntatge musical

Lagran revolucióde ‘Scaramouche’
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Scaramouche ja és aquí. A
Barcelona.AlParal∙lel.Al
teatre Victòria. El venja
dor emmascarat arriba
per defensar els febles

contra els poderosos. Per protago
nitzar la revolució que canviaria la
història d’Europa, la Revolució
Francesa. I també, esclar, per lluir
se ambuns vistosos combats de ca
pa i espasa i per viureuna granhis
tòria d’amor. Perquè sensehistòria
d’amor,assenyalaJoanLluísBozzo
–i ell ho sapmoltbéperquèhadiri
git títolsmítics comMar i cel iFlor
denit–,nohihamusicalquefuncio
ni. I sens dubte el seu noumuntat
ge, Scaramouche, pretén ser elmu
sicaldelatemporadaquecomença,
endura lluita, aixòsí, ambGentebi
en, de La Cubana. Scaramouche, la
novagranapostadeDagollDagom,
torna a tenir, comMar i cel,música
d’Albert Guinovart, i ahir va pre
sentar a la premsa alguns dels seus
números.Els lírics i d’altresdemés
freds, com els 800.000 euros que
ha costat arribar a aixecar el teló
aquesta nit, quan comencen les
funcionsprèvies abansde l’estrena
oficialdijousvinent,dia29.
Els 18 actors del muntatge –en

capçalats per Toni Viñals com a
Scaramouche, IvanLabandacoma
marquès de l’Echalonne, Ana San
Martín (que ja va protagonitzar
l’últim Mar i cel) com a Olympia i

MireiaMambo(quevaserl’estrella
de Sister act) com a Camilla– han
treballatsenseparar ihocontinuen
fenttantenelsmúltiplescanvisque
s’han anat introduint a l’obra com
peraprendreesgrima,unadiscipli
na que ja fa tresmesos que assagen
ambunmestrecomJesúsEsperan
za,quevaserquivaensenyaraVig
goMortensenacombatreaAlatris

te. I de combats d’esgrima a Scara
mouchen’hihavuit.
L’escenografia del muntatge és

imponent, palatina, amb les parets
folrades de riques teles grises i ple
nesdecolumnescoríntiesidaurats.
Però, assenyalen, si aMaricel l’ele
ment central i espectacular era el
vaixellpirata,aquíhosónelsvestits
dissenyats per Montse Amenós,

que ha anat a Lió a comprar cente
narsdemetresdeseda.
El director del muntatge, Joan

LluísBozzo, explicaque, adiferèn
cia deMar i cel, Scaramoucheno és
un melodrama: “Té un aire de co
mèdia, amb moments emotius i
èpics”. Al capdavall l’obra barreja
l’èpica que poden tenir Els misera
blesamblesaventuresdetantesno

vel∙les de capa i espasa –ambmàs
cara i tot– i l’embolic que suposa
que el protagonista tingui... un ger
mà bessó, que es va criar amb un
aristòcrata,mentre queScaramou
che forma part d’un simple grup
d’actorsdecommediadell’arte.
Malgrat això, Bozzo explica que

en elmuntatge es veuen clarament

les implicacions històriques. “És
una variació del tema del venjador
emmascarat, de llarga tradició. La
persona que es posa al costat del
poble, símbol de la seva resistència
en la lluita revolucionària”. En
aquest cas, en una revolució, la
francesa, que portarà el món mo
dern, recorda. “És un moment en
quèel poble està exigint uns canvis
que els que tenen el poder diuen
quenosónpossiblesperquèleslleis
no ho permeten. I hi ha una resis
tència que pot tenir paral∙lelismes
amb la realitat d’avui”, conclou. Si
totvabé,elmuntatgepassaràtotala
temporada al Victòria, tot i que
Bozzo assenyala que no són temps
fàcils i si arriben a Setmana Santa
tambéestaranmolt contents.!

JORDI ROVIRALTA

Una escena del musical Scaramouche, ambMireiaMambo al mig

Si a ‘Mar i cel’
l’estrella era el vaixell,
a ‘Scaramouche’ el
seu equivalent seran
els vestits rutilants

ÚNICAMENTE EN CINES, Y DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DE ESTA PELÍCULA,
PODRÁS DISFRUTAR DE 30 MINUTOS DE CONCIERTO INÉDITO Y RESTAURADO DE THE BEATLES
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LA PELÍCULA SE PODRÁ VER ESTA SEMANA EN LOS SIGUIENTES CINES Y SESIONES:

BALMES MUT IC INE S - 2 2 H

Y E LMO IC AR I A - 13 : 30 H , 16 : 15 H , 19 H , 2 1 : 4 5 H

C INE S VERD I - 1 2 H , 19 H


