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E
s diuen a elles mateixes Di-
vinas, però en realitat són 
genuïnament humanes. 
La divinitat els ve de les 

veus. Aquesta setmana actuen al 
Temporada Alta i mentrestant van 
rodant pels escenaris amb el seu úl-
tim muntatge, que es titula Paradís. 
M’agrada seguir Divinas, perquè 
elles em recorden que la veu huma-
na és sens dubte el millor instru-
ment per crear música. Irene Ruiz, 
Marta Mora i Carla Mora busquen 
harmonies vocals sorprenents. Fins 
i tot les cançons que ens sabem tots 
de memòria passades per la seva ela-
borada polifonia ens sorprenen. 
Aquest cap de setmana Divinas ac-
tuava amb el seu nou espectacle al 
teatre de Bescanó (Gironès). El pri-
mer que salta a la vista és que hi va 

Les màquines
del temps

haver un temps en què el diner pú-
blic servia per fer teatres esplèndids 
i digníssims. En els moments que 
ens trobem, l’amenaça de l’IVA ha 
fet tornat els artistes a una dolorosa 
transhumància. 
 Paradís explica la història de tres 
cantants que van de poble en poble. 
D’aquí ve la importància d’anar a 
veure-les a Bescanó sense saber del 
cert on actuaran la setmana que ve. 
Divinas havien concebut altres es-
pectacles com ara Chocolat! i Sing!, 
sing!, sing!, inspirats en les cançons 
americanes de principis del segle 
XX i de la Gran Depressió. Van sal-
tar al cabaret berlinès amb Enchanté 
i ara s’instal·len a l’Espanya del 1958 
amb un homenatge a la copla, al cu-
plet i al tango. He d’advertir que la 
trama s’acaba tràgicament, com 

passava a Enchanté. No és cap presa-
gi. En temps indòcils i secessionis-
tes reconforta que les bones can-
çons uneixin allò que les males polí-
tiques separen.
 I de bones cançons n’hi ha. Un le-
ma habitual d’aquella Espanya fos-
ca era el de «pobretes, pero alegretes». 
La situació no és avui gaire diferent, 
però les noies de Divinas ens ajuden 
a suportar la falta d’esperança. Pot-
ser les trobarem un dia en un teatre 
de l’Espanya centrípeta i els espec-
tadors no acabaran d’entendre que 
unes noies catalanes s’han deixat 
portar per la fascinació de La bien pa-
gá, o de Francisco Alegre o de Campa-
nera. Un món se’n va però no ha ar-
ribat encara el món nou. D’aquí ve 
el mèrit musical i escènic de Divi-
nas. Elles són en realitat la màqui-
na del temps, que ens porta sense 
esforç cap a un passat que no va ser 
precisament millor amb la banda 
sonora d’allò que no vivim. Espa-
nya de càntir, de carreteres sense as-
falt, de les quatre regles, d’orfenats 
sòrdids i de capellans vigilants. Des-
prés, quan s’encenen els llums i sor-
tim cantussejant en plena nit, ve-
iem que allà on abans hi havia una 
carraca i una estrada ara hi ha un te-
atre dels de veritat. I que la dignitat 
dels artistes ja no depèn d’un plat 
d’almoines sinó d’un percentatge 
de la recaptació.

L’obra i el somriure
3 He escrit la paraula artista com si es 
tractés d’una professió tancada i an-
tiga. A l’artista d’avui se’l reconeix 
per la seva obra i també pel seu som-
riure. D’aquí ve que Divinas comu-
niquin tant i tan bé. Parlen dels anys 
de la fam, però es fan un tip de mú-
sica. L’art que va pels camins s’obli-
da, però la capacitat de domesticar 
la veu humana és una cosa que resta 
entre nosaltres. Tant si és a Bescanó 
com a Albacete. H 
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33 Les tres components de Divinas en una representació de ‘Paradís’.
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