


El Teatre està en perill.
Només la màgia de les arts escèniques

i la participació del públic
el podran salvar.



Un homenatge a les arts 
escèniques: música, titelles, circ, 
dansa…  i la màgia del teatre, on 

tot és possible.

Soc Feliç és una nova i sorprenent proposta que va 
més enllà dels concerts de la Dàmaris per esdevenir 

un espectacle de teatre musical. 



La Caterina i la Dàmaris comencen el seu espectacle musical al 
teatre, com moltes altres vegades, però en aquesta ocasió una 
visita molt inesperada canviarà el rumb de la representació.

Una preciosa història sobre allò que ens fa feliços, sobre l’amistat, 
l’entrega als altres, els camins equivocats que cal redreçar i l’amor 
al teatre.

Amb sorpreses i complicitats entre els que són a l’escenari i el 
públic, implicat des del primer moment en una aventura divertida, 
excitant i emotiva.

SINOPSI





FITXA ARTÍSTICA

Intèrprets:

-   Dàmaris Gelabert
- Caterina Cuspinera
- David Cuspinera

Músics:

- Laia Martínez, Violoncel, percussions i veus
- Adrià Martínez, Guitarres
- Marc Mas, Acordió

Direcció musical: Àlex Martínez

Direcció escènica: Francesca Masclans

Guió: Jonathan Gelabert

Música: Àlex Martínez i Dàmaris Gelabert

Il·luminació: Adrià Gómez
So: Pau Bosch
Tramoista: Borja Juvero

Fotografia i comunicació: Clara Ruiz



Guionista, escriptor i narrador transmèdia. Ha estudiat amb Frederic Roda, Ever Martín Blanchet, 
Doc Comparato, Pilar Miró, Robert McKee, Jean-Claude Carrière... Ha treballat, entre d'altres, 
amb Emilio Aragón (Globomedia), Gestmusic (Hospital), Dagoll-Dagom (Oh, Espanya!), Maria 
Mercè Roca i Guillem-Jordi Graells (Vidas cruzadas).

És directora escènica, cantant, periodista i presentadora d’esdeveniments, professora 
d'interpretació i preparadora vocal. És llicenciada en cant (Acadèmia Nacional de Música de 
Sòfia, Bulgària) i en periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona). Ha cursat estudis 
d’interpretació i direcció Escènica: Bob McAndrew, Ernie Martin, Joaquim Oristrell, Carme 
Portaceli, de cant: Acadèmia Nacional de Música de Sòfia (Bulgària), Matí Pinkas i Mila 
Diulguèrova, de teatre musical: Helen Gallagher, Voice Craft: Helen Rowson. Ha treballat en 
nombrosos musicals, òperes, operetes i espectacles musicals sota la direcció de Paco Mir 
(Tricicle), Calixto Bieito, Josep Maria Mestres, Mercedes Boronat, Xavier Albertí, Joan Grau, 
Josep Lluís Bozzo (Dagoll Dagom), Jordi Purtí i Toni Albà entre d’altres. Ha co-dirigit Viatge al 
Cor, West Side Story i Plou Foc del Cor dels Amics de la Unió de Granollers, Cançó d'amor i de 
guerra amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i l’espectacle reivindicatiu Les 
Franqueses per a la Llibertat.

L’Àlex és un reconegut arranjador i compositor. Llicenciat en composició i film scoring pel Berklee 
College of Music de Boston. Ha compost bandes sonores per a cinema, ha orquestrat desenes 
de pel·lícules, ha compost la Cantània “La nit dels malsons”, i és el productor musical de la 
Dàmaris Gelabert.

Jonathán Gelabert
GUIÓ

Francesca Masclans Badia
DIRECCIÓ ESCÈNICA

Àlex Martínez

DIRECCIÓ MUSICAL



PRODUCCIÓ: TOT SONA RECORDS S.L.

En els darrers anys, la productora, editorial i discogràfica, ha impulsat els espectacles i concerts de la 
Dàmaris Gelabert i de la seva companyia.

M’agrada el Nadal: L’espectacle musical de Nadal de la Companyia Dàmaris Gelabert, s’estrena el 
desembre del 2015 al Centre Cultural Tradicionarius amb 9 actuacions i amb totes les entrades exhaurides. 
Durant els anys 2016-2018 per les dates de Nadal l’espectacle es trasllada al Teatre Victòria on també 
acumula un gran èxit de públic.

Comença l’estiu: El musical de l’estiu de la Companyia Dàmaris Gelabert s’estrena l’estiu del 2015 al Teatre 
Victòria i es representa a principi de l’estiu durant els anys 2016, 2017 i 2018. El juny 2019 el musical es va 
representar per primer cop fora de Barcelona al Centre Cultural Terrassa.

La vida és música: És l’espectacle musical que la companyia ofereix per a les escoles. S’ha representat 
durant dues temporades al Teatre Poliorama i també en altres espais com el Teatre de Viladecans

Naturalment: El darrer concert-espectacle de la companyia que ha visitat els principals teatres i Festivals de 
Catalunya en els últims dos anys: Festival Cap-Roig, Festival Castell de Peralada, Teatre La Kursaal de 
Manresa, La Llotja de Lleida, Auditori de Sant Cugat, Auditori de Cornellà entre d’altres.

Aquesta temporada la companyia presenta Soc Feliç un espectacle que pretén apropar i donar valor a les 
arts escèniques. Una proposta de teatre musical creat per a públic familiar on la música en directe, esdevé 
l’eix transversal amb cançons conegudes de la Dàmaris Gelabert i amb altres noves compostes per aquest 
espectacle.

Durada de l'espectacle: 60'

Públic: infantil i familiar

Contractació: lydia@totsona.com - 938711930

ENLLAÇ VIDEO PROMO DESCÀRREGA

ENLLAÇ VIDEO PROMO YOUTUBE

ENLLAÇ FOTOGRAFIES

ENLLAÇ ARXIUS PROMO/POSTERS
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