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Xavier Blanch (Roquetes, 1958) i Laura
Espot (Barcelona, 1964) són editors i
docents, amb una llarga trajectòria professional. Tant des de la posició d’editors com d’autors, han publicat nombrosos llibres i recursos per a les diverses
etapes de l’ensenyament; obres de caràcter didàctic, llibres divulgatius i, d’una
manera especial, llibres de literatura per
a infants i joves. Compaginen la tasca
editorial amb la docència, dues activitats que tenen, en el seu cas, un espai
de trobada i complicitat.

Dagoll Dagom fou creada el 1974 per

Scaramouche és una obra de teatre musical de
Dagoll Dagom inspirada en les obres del gènere
de capa i espasa. Amb text de Joan Lluís Bozzo
i música d’Albert Guinovart, va ser estrenada al
Teatre Victòria de Barcelona el setembre de 2016.

Joan Oller, i s’estrenà amb dos espectacles
d’arrel poètica: Yo era un tonto y lo que he
visto me ha hecho dos tontos (1974),
amb textos de Rafael Alberti, i Nocturn
per a acordió (1975), amb textos de Joan
Salvat-Papasseit. Els seus primers espectacles amb èxit de públic van ser No
hablaré en clase (1977), Antaviana (1978)
i Nit de Sant Joan (1981). Aquestes obres
consagraren la companyia com una aposta diferent dins el panorama del teatre
català. A partir d’aleshores la seva carrera, sota la direcció artística de Joan Lluís
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Finals del segle XVIII, el poble de França es mor
de gana i és castigat per una noblesa autoritària.
Els ciutadans, molestos amb aquesta situació, es
comencen a plantejar la necessitat d’un canvi. En
aquest context de revolta, Scaramouche, un heroi
emmascarat, esdevindrà el defensor del poble exigint justícia, s’enfrontarà amb l’aristocràcia i donarà esperança a tothom.
El llibre inclou un text de presentació a càrrec
de Toni Soler, el text de l’obra i una guia didàctica, amb la qual es pot treballar tant abans com
després de veure l’espectacle o d’haver-ne llegit
el text. Inclou activitats essencials per al coneixement, l’experiència i la sensibilització literaris i
musicals.
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ESCENA PRIMERA
El misteriós espadatxí

[Sala d’esgrima. Dos homes amb careta lluiten amb espasa.
Tots dos mostren grans virtuts i coneixements com a espadatxins i la lluita és força ajustada. Finalment, un d’ells aconsegueix desarmar l’altre combatent i li posa la punta de l’espasa al
cor. La música acompanya i marca la coreografia de la lluita.]
espadatxí
Esteu perdent facultats, senyor marquès.
marquès
[Traient-se la màscara de protecció.]
Abaixa l’arma, Louis! Avui no estic fi.
espadatxí
No esteu fi? A veure la vostra llengua. [L’obliga a obrir la
boca. El marquès ho fa.] Aquesta recepta us curarà tots els
vostres mals.
marquès
Com goses, desvergonyit!? Louis, abaixa l’espasa, Louis!
[L’espadatxí li fica una escarapel·la tricolor dins de la
boca, sense deixar d’apuntar al seu cor, fa una rialla característica i fuig corrent. Per una porta lateral de la sala d’esgrima, entra louis, un jove atractiu i ben vestit.]

27
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louis
Em crideu, senyor marquès? Veig que avui heu practicat
amb un altre contrincant? Qui és l’afortunat, si es pot saber?
[El marquès es treu l’objecte de la boca. louis l’agafa.]
Louis, què és això?

marquès

louis
[Llegint.]
És l’escarapel·la dels revolucionaris. Això és obra de Scaramouche.
marquès
Maleït Scaramouche! Caceu-lo! Que no fugi!
CANÇÓ I. «SCARAMOUCHE»
[El marquès surt corrents a perseguir el fugitiu. louis resta
sol amb l’escarapel·la a la mà.]
madame de méricourt
Apareix del no-res
de forma inesperada
per burlar-se del noble i del prelat.
phillipe
L’espasa juganera,
la cara emmascarada.
mme. de méricourt/phillipe
I un posat de fatxenda descarat.
28
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[Es veu el perfil de Scaramouche, a contrallum, al fons de
l’escenari.]
senyor de la rose
Es presenta als palaus,
s’esmuny dins de les festes.
Com que va disfressat, ningú no el coneix.
mme. de la harpe
I es compten per dotzenes
els duels i les conquestes.
mme. de méricourt, mme. de la harpe, phillipe,
senyor de la rose
Quan el volen atrapar, desapareix!
Scaramouche!
Scaramouche!

poble
nobles

mme. de la harpe
La notícia va corrent arreu de França.
Scaramouche!
Scaramouche!

poble
nobles

benoit
La injustícia finalment tindrà venjança!
29
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tots
Tothom a punt, perquè arriba Scaramouche
obrint la porta a l’esperança.
phillipe
Ells diuen que són nobles
per voluntat divina,
que si Déu ho vol així, ho hem d’acceptar.
phillipe, benoit, albertine
Scaramouche, en canvi,
predica una doctrina.
La voluntat de Déu es pot canviar.
[scaramouche vola d’una llotja a l’altra de l’escenari i el
poble el segueix.]
tots
Scaramouche! Scaramouche!
La notícia va corrent arreu de França.
Scaramouche! Scaramouche!
La injustícia finalment tindrà venjança!
Tothom a punt, perquè arriba Scaramouche
obrint la porta a l’esperança.
[scaramouche desapareix. El poble s’adreça directament al
públic.]
Qui és? On és? D’on surt? Què fa?
Què vol aconseguir amb tanta gresca?
On viu? Què té? D’on ve? On va?
Què amaga aquesta màscara grotesca?
30
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[Per tots els racons de l’escenari, fins i tot de la sala, apareixen diverses repeticions del personatge de scaramouche.]
Se’l veu pertot arreu, com una aparició.
I sembla que en lloc d’un són un milió!!!
tots
Scaramouche! Scaramouche!
La notícia va corrent arreu de França.
Scaramouche! Scaramouche!
La injustícia finalment tindrà venjança!
Tothom a punt, perquè arriba Scaramouche
obrint la porta a l’esperança.
Scaramouche! Scaramouche!
Scaramouche!
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ESCENA SEGONA
La bona filla

[Sala d’esgrima. Entra olympia.]
olympia
Senyor preceptor, m’heu deixat amb els versos de Racine a
la boca...
louis
Ha passat una cosa desconcertant. El senyor marquès creu
que ha estat practicant l’esgrima amb mi. Però jo era a la
biblioteca amb vós. Temo que està perdent l’enteniment!
olympia
No es pot perdre allò que no s’ha tingut mai.
louis
Però el senyor marquès és un gran home. Com és que no
accepteu de casar-vos amb ell?
olympia
Acceptar? Que puc triar, potser?

32
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CANÇÓ II. «LA BONA FILLA»
olympia
Els pares van perdre la fortuna
i deuen al marquès mil lluïsos d’or.
I com els pagaran, sense una engruna?
Entregant la seva filla, el seu tresor.
Les coses són així.
Què ha de fer una bona filla? Obeir.
I em diuen que sóc molt afortunada.
Tindré el marit més ric del sud de França!
I a canvi d’una vida regalada
m’oblido de l’amor i l’esperança.
Les coses són així.
Què ha de fer una bona filla? Obeir.
Tinc ganes de plorar,
què ha de fer una bona filla? Doncs callar.
I aguantar!
I el pèrfid marquès, cruel i frívol
m’exhibeix als seus salons com un trofeu,
i jo veig el seu llit com un patíbul
on hauré de pagar l’horrible preu.
louis
A vós us han desgraciat la vida amb aquest casament. A mi
me la van desgraciar de petit, quan van empresonar el meu
pare i em van separar del meu germà bessó. Mai més no
n’he sabut res.
33
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olympia
[Compadida, s’acosta a ell.]
Oh, Louis, perdoneu-me... jo no ho sabia. Per què el
van empresonar?
louis
Recordeu Dégeon, el filòsof del qual hem llegit els seus escrits?
Me’ls sé de memòria!
Era el meu pare.
I la vostra mare?

olympia
louis
olympia

louis
Una aristòcrata casada que ens va deixar a càrrec del
pare per protegir el seu honor. Mai no n’he sabut res, ni
ganes. Sort del senyor marquès, que em va recollir i donar una instrucció.
veu en off del marquès
Louis! Maleït sigui aquest galifardeu! Louis, et vull aquí ara
mateix! On és Olympia?
olympia
Les coses són així.
Què ha de fer una bona filla? Obeir.
Em caso amb el marquès,
34
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què pot fer una bona filla?
No pot fer res!
Res de res!
[olympia i louis resten l’un davant de l’altre. Amb un altre
crit del marquès, louis surt corrent.]
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