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100% RECOMANABLE

MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

5,4º. San Miguel recomana el consummm responsable.

DE RUTA

2,50 €
TTTAAAPPPAAA +++ QQQUUUIIINNNTTTOOO

PVP. RECOMANAT

Organització: Amb la col·laboració de:

Explora una fusióóó de sabors del món amb els utensilis
més originnnals i San Miguel.

IRUTAAAFOODDDEXPLORERSPOBLENOU
DEL 1444 AL 2223 D’OCTUBRE DE 2016.

També les espadatxines lluiten contra el mal. FOTO: DAVID RUANO

Es diu Scaramouche. Segons la
lletra del tema que porta el seu
nom, “apareix del no-res de
forma inesperada per burlar-se
del noble i del prelat”. I gràcies
a la seva emmascarada presèn-
cia, Dagoll Dagom ens presen-
ta el que –reposicions de ‘Mar
i cel’ a banda– em sembla sens
dubte el seu millor espectacle
des de fa un bon grapat d’anys.
Un espectacle que dóna justa-
ment allò que promet donar:
aventures, humor, bones melo-
dies al més pur estil Guinovart,
escenes de comèdia dell’arte
resoltes amb gràcia i talent, du-
els d’espasa ben eixerits i una
notable dosi d’espectaculari-
tat escenogràfica farcida amb
un preciós disseny de vestuari.
Diguem-ho clarament, i sense
que això soni ni de lluny a cen-
sura, ‘Scaramouche’ no és ni
pretén ser un espectacle amb

ínfules renovadores i ganes
d’explorar nous territoris. Ans
al contrari, em sembla en gran
mesura un retorn de Dagoll Da-
gom a les seves arrels. O, per
ser més exactes, a les arrels es-
tilístiques que adopta el grup
a partir d’aquell moment –a
partir especialment de la seva
brillant versió d’‘El Mikado’– en
què decideix fer del seu teatre
amb música un teatre plena-
ment musical. El cas és que pot-
ser és una impressió purament
personal, però veient ‘Scara-
mouche’ he tingut la sensa-
ció d’estar veient un muntatge
que d’alguna manera venia a
connectar i a reivindicar aquest
passat, sense excloure un punt
latent de saludable nostàlgia.

L’agilitat de l’espadatxí
‘Scaramouche’ sap com fer
palesos els luxes de produc-
ció tot just els cortinatges del
Teatre Victòria et descobrei-
xen les sumptuoses estances

palatines en què es situa bona
part de l’acció. I sap fins i tot
dissimular les seves mancances
amb entusiasme interpretatiu i
complicitat. Potser el seu guió
presenta alguns desajustos.
Potser la partitura de Guino-
vart –em faria falta escoltar-la

de nou per acabar-la de valo-
rar– no va sobrada de temes
d’aquells que se t’enganxen a
la pell i a l’oïda. Potser el me-
tratge de l’espectacle no està
del tot equilibrat.
Però tant se val, el que passa

a l’escenari et manté sempre

ben divertit. Les orquestracions
i les veus sonen molt encerta-
des, l’excel·lent sonorització
et permet entendre perfecta-
ment les lletres de les cançons,
i els creadors del muntatge i la
troupe que el defensa molt ben
defensat no s’estan tampoc de
sorprendre’t de tant en tant
amb picades d’ullet d’aquelles
que fan les delícies dels bons
gurmets de teatre musical.
De vegades de forma òbvia,

com quan, en un juganer exer-
cici anacrònic, l’escenari sembla
agafar aires de revista del Fo-
lies Bergère o quan la revolució
es posa seriosa i sona a himne
de ‘Les Misérables’. D’altres de
manera més encoberta, com
quan, de cop i volta, uns rit-
mes es diria que escapats de
‘West Side Story’ irrompen a la
París del 1789. Esteu avisats,
doncs: poseu-vos en guàrdia,
perquè cal no perdre’s la visita
d’aquest espadatxí musical.
Teatre Victòria

SCARAMOUCHE
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


