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LES CANÇONS DE LA DIVA DE SANTS PUGEN A ESCENA

Qualsevol artista, és de suposar, 
s’emocionaria al saber que la se-
va figura i cançoner han pujat a es-
cena. Joaquín Sabina, Sau, Meca-
no, Nino Bravo... Ara li toca el torn 
a Núria Feliu. Ella ha inspirat The 
Feliuettes, un thriller musical «gam-
berro», anuncia el director, Martí 
Torras, amb tocs a l’estil Monty 
Phyton, sàtira, ironia i molt hu-
mor absurd. Això sí, ha sigut con-
cebut amb «el màxim respecte» a 
l’artista barcelonina que, segons 
els creadors, està encantada amb 
el projecte. S’estrena al Círcol Mal-
dà el 3 de juny.
  Xavi Morató (premi Born 2014 
i guionista d’El Jueves) firma l’esbo-
jarrada dramatúrgia i les actrius i 
cantants Laia Alsina, Maria Cirici 
i Laura Pau, de les quals va sorgir 
la idea de reivindicar la militant 
veïna de Sants, interpreten la co-
mèdia acompanyades del pianis-
ta Gerard Sesé, responsable dels 
arranjaments del repertori. El gir 
electoral els ha obligat a fer algun 
ajust en els gags polítics. 
 La peculiar aproximació a l’uni-

vers de Núria Feliu segueix una tra-
ma plena de cadàvers, misteri, cu-
rioses prediccions i abduccions. La 
comèdia –que embasta cançons, co-
reografies i girs argumentals– co-
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ran en múltiples personatges (la 
presidenta del club de fans, estu-
diosos de la seva obra, covers...) i to-
paran en l’esbojarrada ficció amb 
foscos secrets que es remunten als 
orígens de la catalanitat, silenciats 
per una societat oculta durant més 
de mil anys.  
 No hi ha més ànim en els cre-
adors que divertir el personal, 
i de passada obrir-los la porta al 
món de la Feliu (present també 
en el vestuari) als que el desconei-
xen. «És una gran boutade musi-
cal, una festa transgressora. Els 

33 Fans d’una ‘estrella’ 8 Laia Alsina, Maria Cirici i Laura Pau, a ‘The Feliuettes’, esbojarrat tribut a Núria Feliu.

THE FELIUETTES / CÍRCOL MALDÀ

Abduïts per Núria Feliu 
El Círcol Maldà estrena ‘The Feliuettes’, un ‘thriller’ musical «gamberro» inspirat en l’artista 

mença amb un crim: les tres intèr-
prets de The Feliuettes són assassi-
nades al Palau Sant Jordi. La història 
prosseguirà amb les indagacions de 
dues amigues després que una vi-

dent auguri a una d’elles (Laia Alsi-
na) que en el futur es convertirà en 
Núria Feliu. La sorprenent revelació 
les portarà a intentar localitzar l’au-
tèntica Feliu. Les actrius es desdobla-

que no se l’havien pres seriosa-
ment la podran descobrir: és una 
de les figures artístiques més ad-
mirades i controvertides del nos-
tre país», apunta Martí Torras, 
creador de Rhum i dels musicals 
del trio Divinas. «No s’ha d’obli-
dar que va cantar en català durant 
el franquisme», valora la compa-
nyia, que destaca la faceta de pi-
onera de l’artista en l’adaptació 
al català d’estàndards americans, 
francesos i italians. «Volem recu-
perar una Núria Feliu menys tieta i 
més cantactriu», postil·len. H

Martí Torras dirigeix 
una història «amb 
humor absurd a 
l’estil Monty Phyton» 
de Xavi Morató


