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Joan Colomo s’uneix al festival el pròxim dissabte. FOTO: IVAN CASTER

Scaramouche (Toni Viñals), encisat per Olympia (Ana San Martín). Amb el seu nou espectacle, La Cubana vol mostrar la màgia del teatre. FOTO: DAVID RUANO

SCARAMOUCHE, EL MUSICAL

TEATRE VICTÒRIA. AV. DEL PARAL·LEL, 67.
PREU: DE 29 A 49 EUROS.
• Dagolldagom.com

‘GENTE BIEN, EL MUSICAL’

DE LA CUBANA. FINS AL 27 DE NOVEMBRE,
TEATRE COLISEUM. GRAN VIA DE LES CORTS
CATALANES, 595. PREU: A PARTIR DE 28 EUROS.
• Lacubana.es

Els virtuosos xocs de florets prota-
gonitzats per Stewart Granger en
films com El presoner de Zenda
i Scaramouche van ser la prime-
ra inspiració del compositor Albert
Guinovart i el director teatral Joan
Lluís Bozzo, artífexs d’èxits teatrals
com Flor de nit iMar i cel, per al
nou musical, Scaramouche. Aviat s’hi
van afegir altres influències, com el
cinema de Jean Renoir i el teatre de
Shakespeare, Goldoni i Molière.
Dagoll Dagom torna al Teatre Vic-

tòria de Barcelona amb un gran es-
pectacle, una brillant comèdia mu-
sical pensada per a tota la família,
que recupera l’esperit aventurer dels
films d’infantesa i, de pas, també
ens fa reflexionar sobre les vicissi-

tuds socials i polítiques de l’Europa
actual. El context de la Revolució
Francesa és l’escenari ideal per a
les batalles d’espadatxins, les intri-
gues amoroses i la sofisticació de la
comèdia de l’art.
Scaramouche aconsegueix capti-

var l’espectador gràcies a la seva
qualitat musical i a una gran po-
sada en escena plena d’impressio-
nants coreografies d’esgrima, que
confirmen que és possible gaudir
d’un teatre popular i de qualitat.

Bis és un festival dedicat al
millor de la música indepen-
dent que, com el seu nom in-
dica, se celebra dos cops a
l’any. En la seva vuitena edi-
ció podrem gaudir d’una se-
lecció d’estimulants propos-
tes en tres espais diferents.
El pròxim divendres 14, per

exemple, fan un concert gra-
tuït a càrrec de Caliza iMà-
quina Total. I el dissabte 15
d’octubre, a l’Espai Jove Les
Basses, se celebrarà la Fira
Discogràfica Independent,
que és el plat fort del Bis
Festival, en la qual trobareu

CDs i vinils a preus imbati-
bles. Al migdia (de 12 a 15h)
també podreu fer uns quin-
tos ambMoritz, mentre es-
colteu els acústics de Ferran
Palau i La Vida Padre.
I per tancar la festa, el Bis

de Nit ofereix un impressio-
nant cartell a preus popu-
lars, en què destaca la mú-
sica imprevisible i subtil del
cantautor Joan Colomo.

Tal com ells mateixos ens expliquen,
els membres de La Cubana van de-
cidir anar a Londres i Nova York per
agafar idees i impregnar-se de l’es-
sència del musical. Però la cosa no
va anar com es pensaven: saturats de
Sondheims i Disneys, la decisió per
dissenyar el seu nou espectacle va
ser tornar a les arrels.
Com que són originaris de Sitges,

van escollir una obra del mestre Ru-
siñol, un brillant sainet estrenat ara
fa cent anys anomenatGente bien,
que van adaptar al seu aire per con-
vertir-lo en una opereta musical.
L’obra toca temes que tornen a estar
d’actualitat, com els conflictes idio-
màtics o la necessitat d’aparentar so-
cialment per prosperar en el món dels

negocis. L’obra, que ja es pot veure al
Coliseum, és, com diuen els seus cre-
adors, l’excusa per fer un striptease i
ensenyar tota la màgia del teatre.
Amb música de Joan Vives (in-

terpretada pels músics de L’Audito-
ri) i amb la direcció i guió de Jordi
Milan, Gente bien, el musical és una
autèntica festa plena de virtuosisme
escènic, que inclou 162 personatges
interpretats per quinze actors, 180
vestits i fins a 190 perruques.

Dagoll Dagom enmusical
TOTA L’EMOCIÓ DE LES PEL·LÍCULES DE CAPA I ESPASA

EN EL NOU ESPECTACLE MUSICAL ‘SCARAMOUCHE’

La Cubana al Coliseum
EL NOU MUSICAL DE LA COMPANYIA REINTERPRETA

LLIUREMENT L’OBRA DE SANTIAGO RUSIÑOL ‘GENTE BIEN’

LA [2] DE NITSA, C.C. ALBAREDA I ESPAI
JOVE LES BASSES.• Bisfestival.com

La millor música independent, al Bis
ARRIBA UNA NOVA EDICIÓ DE LA FIRA DISCOGRÀFICA INDEPENDENT AMB UNA IMPRESCINDIBLE SELECCIÓ DE CONCERTS

BIS FESTIVAL


