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ESTRENA AL TEATRE GAUDÍ

L’esquiu teatre brasiler –molt poc 
habitual per aquí– aterra divendres 
al Teatre Gaudí amb Divorci!, comè-
dia que fa un any que dispara les 
rialles a São Paulo. L’autor, Franz 
Keppler (en col·laboració amb Otá-
vio Martins), ha portat l’estafa de 
l’estampeta a aquests temps medi-
àtics i sensacionalistes: el sonat di-
vorci entre una actriu i model as-
sídua de la premsa rosa i un reco-

negut futbolista dispara l’embolic. 
El plet provoca el retrobament d’un 
exmatrimoni d’advocats per a la de-
fensa de cada cònjuge. La guerra de 
sexes i béns està servida.  
 Miquel Murga firma l’adaptació 
al català i la direcció d’un muntatge 
amb Núria Hosta, Juan Frendsa, Ai-
da Flix i Òscar Mas. El director ha evi-
tat el traç caricaturesc i afectat de la 
versió carioca, i ha traslladat els es-
pais i personatges a la realitat cata-
lana per fer-los més pròxims. «L’obra 
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brasilera està molt passada de vol-
tes, a la manera dels culebrons, com 
si fos El Molino dels anys 60», compa-
ra Murga, que no va dubtar a penjar-
li a la model de la seva funció el nom 
de Bruna Monroy a manera d’home-

natge a Sonia Monroy, aquella nòvia 
de Romário que va revolucionar les 
libidos de futbolistes d’alta volada a 
cop de talonari. «És la meva amiga i 
quan l’hi vaig dir es partia de riure, 
ara està estudiant interpretació als 

EUA. No té un pèl de tonta», assegu-
ra Murga. 
 Ever Blanchet, director del Tea-
tre Gaudí, valora la «magnífica fac-
tura» del muntatge i la seva estruc-
tura narrativa, amb anades i vin-
gudes en diferents temps i espais, 
«molt cinematogràfica i molt mo-
derna». 

JOC DE MENTIDES / «Sóc una petarda 
molt llesta», declara Aida Flix, la 
jove actriu que interpreta Monroy. 
Per la seva part, el televisiu Juan 
Frendsa, en el seu debut teatral, es 
fica en les botes d’un crac de l’Espa-
nyol. El personatge d’Hosta s’en-
carregarà de la seva defensa men-
tre que el seu ex (Mas) representa-
rà l’actriu. La corrosiva relació que 
van viure els lletrats planarà per 
damunt d’aquest joc de manipula-
cions i mentides sobre els tripijocs 
de les exclusives. Tot per la pasta, 
en un divertimento no exempt de 
crítica.  H

33 Mentiders 8 Juan Frendsa i Aida Flix, a ‘Divorci!’.
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El futbolista i la 
‘petarda’ espavilada
Miquel Murga dirigeix ‘Divorci!’, comèdia brasilera 
sobre els tripijocs milionaris de les exclusives 

Carmen Amaya reviu
3Ramon Oller i altres artistes homenatgen la ‘bailaora’ a ‘La Capitana’
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U
n sòlid elenc d’artistes in-
vocaran aquesta nit al Te-
a t r e  N a c i o n a l  d e 
Catalunya l’esperit trans-

gressor de la bailaora barcelonina 
Carmen Amaya. Va ser una catalana 
universal com Pau Casals i Joan Miró 
però, a diferència d’ells, durant mas-
sa temps va ser ignorada a la seva ter-

ra. Aquella força de la naturalesa 
que va captivar el món sencer amb el 
seu furiós taloneig reviurà amb La 
Capitana. Homenatge a Carmen Amaya, 
que la sala principal del TNC acull a 
partir d’avui fins al 10 de novembre 
coincidint amb el 50è aniversari de 
la mort de l’artista. 
 L’espectacle està format per cinc 
creacions independents de música i 
dansa protagonitzades pel coreògraf 

contemporani Ramon Oller, l’atrevit 
ball de la malaguenya Rocío Molina, 
el poder del singular bailaor barcelo-
ní Jesús Carmona, la sensible veu de 
Mayte Martín i el versàtil grup ins-
trumental Bcn 216, que interpreta-
rà Homenatge a Carmen Amaya, una 
obra estrenada el 1987, de Joan Guin-
joan. «Els compositors contempora-
nis no acostumem a veure les nostres 
obres 10 dies seguits, així que estic 

encantat. A més al TNC connectarà 
amb públic diferent», destaca el mú-
sic, que va crear l’obra hipnotitzat al 
seu torn per un altre homenatge a 
Amaya, el que va sortir de les cordes 
del mestre de la guitarra Sabicas.
 Textos en off d’Ana Maria Moix 
sobre la impressionant vida de Car-
men Amaya connecten les diferents 
seccions del muntatge. Cadascuna 
s’inspira en un aspecte diferent de 

estRena D’Un esPeCtaCLe ÚnIC aL tnC l’aclamada artista gitana nascuda 
al Somorrostro. El coreògraf Ramon 
Oller, que no balla a Barcelona des 
de fa 15 anys amb Pecado/Pescado, 
apel·la a la soledat de l’artista en 
el seu retorn a casa a Anar i tornar. 
Acompanyat de la ballarina Mari-
carmen García, intèrprets de l’esco-
la de flamenc La Tani i el cor de casta-
nyoles de Barcelona, Oller compon 
una proposta contemporània que 
evoca l’esperit d’Amaya. «Ningú as-
sumeix el seu paper. Tampoc hi ha 
focs artificials. Aquesta és la propos-
ta més sincera que he fet en molt de 
temps», afirma Oller. «No em cen-
tro en el seu geni sinó en les seves 
pors, els seus dubtes, en aquella so-
ledat que va trobar al tornar a casa 
després d’una vida d’èxit una artis-
ta que va omplir els mateixos teatres 
que Frank Sinatra», explica el coreò-
graf, que fa anys que recopila infor-
mació sobre Carmen Amaya i sap di-
ferenciar entre llegenda i veritat.  
 Per exemple, destaca que Amaya 

va ser una dona moderna que va ha-
ver d’aprendre a llegir i escriure en 
anglès per poder establir-se amb la 
seva companyia als EUA. Va triom-
far ballant amb pantalons i va eclip-
sar el públic amb una energia i un 
magnetisme que brotaven de les se-
ves entranyes.
 Recordar la seva faceta de canta-
ora serà la missió de Mayte Martín. 
Acompanyada de Juan Ramón Caro, 
recrearà part del repertori amb què 
Amaya va desenvolupar la seva par-
ticular filosofia artística a través de 
la seva veu. «La seva aportació al fla-
menc ha anat més enllà del ball i del 
cante», escriu Martín al programa. 
«La seva era una filosofia vital i artís-
tica que no s’assemblava gens a cap 
altra i que es posava de manifest en 
tots i cadascun dels seus gestos». H

33 El coreògraf i ballarí contemporani Ramon Oller i Maricarmen García, en un assaig d’‘Anar i tornar’, que reflecteix la por de Carmen Amaya.  

CARLOS MONTAÑÉS

El ball de Rocío 
Molina i Jesús 
Carmona i la música de 
Mayte Martín i Bcn 216 
completen el muntatge


