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LA LUZ MÁS OSCURA
Quina por! Fins i tot parlar de l’espectacle fa una mica de cangueli.
Però cal ser valent i complir el deure, perquè segur que entre
vosaltres hi ha un grapat de persones poc porugues que trobeu a
faltar la presència del teatre de terror als nostres escenaris. Doncs
aquest cop anireu ben servits. Penseu que el director d’aquest
‘thriller’, en què els elements sobrenaturals es presenten com la
cosa més natural del món, va ser el primer director espanyol que
va filmar una pel·li de terror tridimensional. Però ni tan sols les tres
dimensions d’aquella ‘XP3D’ poden espantar tant com trobar-te en
viu i en directe davant de segons quins fenòmens. Uns fenòmens
sobre els quals –no cal ni que us ho digui– haureu de guardar
un absolut silenci un cop vist aquest espectacle integrat per tres
històries i protagonitzat per un grapat d’intèrprets entre els quals
hi ha rostres habituals en sèries com ‘La Riera’, ‘Cites’ i ‘El secreto
de Puente Viejo’. ESCRIT I DIRIGIT PER SERGI VIZCAÍNO. INT.: JORDI
CADELLANS, JULIA MOLINS, SERGI CERVERA, ARIADNA GAYA,
THAIS CURIÁ, ANGIE SAVALL. CLUB CAPITOL. LA RAMBLA, 138.
METRO: CATALUNYA (L1, L3). TEL.: 934 122 038. FINS AL 16/10.
PREU: 14-16€. HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18 I 20.30H;
DG., 18H. • Grupbalana.com

ESTRANHA FORMA DE VIDA
Shakespeare, ja ho sabem, serveix una mica per a tot. També per
declarar el teu amor. Tot i que, posats a escollir, de ben segur
que una noia sempre preferiria que el seu enamorat fes servir les
paraules que Romeu deia a Julieta en lloc d’aquelles altres que
Hamlet dedicava a Ofèlia. Però són precisament aquestes les que
va triar el gran poeta Fernando Pessoa a l’hora de declarar-se a
Ofelia Queiroz, una mecanògrafa que compartia oficina amb la
futura glòria literària de Portugal. Deia Pessoa que totes les cartes
d’amor són ridícules, però que en realitat són les persones que
mai no han escrit una carta d’amor les que resulten veritablement
ridícules. I, posats a fer el ridícul, Ofelia i Fernando ens van regalar
la molt peculiar correspondència amorosa que dóna lloc a aquest
espectacle ple alhora de música i projeccions. DRAMATÚRGIA :
JESSICA RIMBLAS I OSCAR JARQUE. DIR.: JOAN MARIA SEGURA.
INT.: NÚRIA CUYÀS I OSCAR JARQUE. LLOC: EL MALDÀ. C/ DEL PI,
5. METRO: LICEU (L3). TEL.: 931 647 778. DATA: FINS AL 6/11.
PREU: 14-20€. HORARI: DS., 21H; DG., 19H. • Elmalda.cat
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Es nota la presència del fantasma. FOTO: CARLOTA SERAROLS

En guàrdia! Els creadors de
Mar i cel i Flor de nit, la gent
de Dagoll Dagom i el composi-
tor Albert Guinovart, ataquen
de nou! I aquest cop ho fan
amb l’espasa a lamà, propo-
sant-nos anar de duel en duel.
I seguint les aventures justi-
cieres i amoroses d’un heroi
que demostra ser tan destre
quan es tracta d’enfrontar-se
als poderosos sense entranyes
ni consciència com quan es
tracta de robar cor i virtut tant
a les damesmés distingi-
des com a les que pertanyen a
aquest poble que d’aquí no res
(som al 1789) ocuparà la Bas-
tilla i transformarà en gran
mesura el curs del món. Però,
abans que el clam popular co-
menci a fer caure caps reials,
aquí tenim Scaramouche, que

s’amaga darrere la màsca-
ra d’un cèlebre personatge de
la commedia dell’arte (Toni
Viñals s’hi sentirà a gust, si te-
nim en compte que va formar
part de la companyia Dei Fur-
bi) a l’hora d’impartir justícia.
I que va fer la seva primera
aparició literària l’any 1921,
quan va protagonitzar una
novel·la escrita per Rafael Sa-
batini en què es deia d’ell que
havia nascut “amb el do de la
rialla i el convenciment que el
món estava boig”.

RAMON OLIVER

DAGOLL DAGOM I GUINOVART VISITEN LA PARÍS

DEL SEGLE XVIII AMB UN ESPECTACLE LUXÓS

Elmusical
emmascarat

Dagoll Dagom tira la casa per la finestra amb aquesta gran producció plena demúsica i duels. FOTO: DAVID RUANO

Com si fóssim a la cort
Tres dècades després, Scara-
mouche adoptaria el rostre de
Stewart Granger en una me-
ravellosa pel·lícula filmada
en un llampant tecnicolor
amb la qual el director Geor-
ge Sidney tornava a demos-
trar, com ja havia fet amb Els
tres mosqueters, que un bon
duel d’espases és quelcom
molt semblant a la coreogra-
fia d’un musical. Quelcom
que posarà també en evidèn-
cia aquest gran muntatge que
s’ha gastat 800.000 euros
–una bona part, destinats al
sumptuós vestuari disse-
nyat per Montse Amenós–
perquè puguem visitar la Pa-
rís del segle XVIII i entrar
al palau del malvat marquès
d’Echalonne (Ivan Labanda),
mentre Scaramouche viu un
intens idil·li amb Olympia,
noia de casa bona una mica
arruïnada interpretada per la
mateixa Anna Sanmartín que
vam descobrir gràcies aMar
i cel. La partitura de Guino-
vart farà la resta.

SCARAMOUCHE

LLIBRET: JOAN LLUÍS BOZZO. MÚSICA: ALBERT GUINOVART. LLETRES: JOAN
LLUÍS BOZZO, DAVID PINTÓ, JOAN VIVES. DIR.: JOAN LLUÍS BOZZO. DIR.
MUSICAL: JOAN VIVES. DAGOLL DAGOM. INT.: TONI VIÑALS, IVAN LABANDA,
ANNA SANMARTÍN, MIREIA MAMBO. LLOC: TEATRE VICTÒRIA. AV. DEL
PARAL·LEL , 67. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 933 249 742. PREU: 14,50-
49€. HORARI: DC. I DJ., 20.30H; DV., 21.30H; DS., 17.30 I 21.30H; DG., 18H.

• Teatrevictoria.com


