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Des de dijous i fins diu-
menge, es programa L’al-
tre Festival, una trobada
que reivindica les arts es-
cèniques com a eina fona-

mental en el procés tera-
pèutic i normalitzador de
la vida de les persones
amb problemes de salut
mental. Es farà entre la
Nau Ivanow i la Fabra i
Coats, a Sant Andreu. El
cartell inclou des d’actua-
cions professionals
(Maiurta) fins a actua-
cions específiques (Mar-
ta Carrasco estrena L’úl-
tim sopar o Bon Nadal,

en què intervenen perso-
nes amb malalties men-
tals) o altres actuacions
de grups de suport a les
entitats socials. En total
sumen 28 companyies
que oferiran més de 30
espectacles de teatre,
circ, performance, dan-
sa, titelles i música proce-
dents de Catalunya, Ma-
drid, les Balears, Ala-
cant, el País Basc i el que
enguany és el país convi-
dat, Itàlia. L’actuació en
directe vol ser una punta
de llança per trencar es-
tigmes i etiquetes. ■

L’Altre Festival
mostra el benefici de
les arts escèniques
en la salut mental

El festival més terapèutic
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Un detall de ‘Maiurta’, de
Los Galindos ■ J. BOVER

“Tu seràs Núria Feliu.”
Aquest és el leit motif d’un
musical esbojarrat. Li diu
una mèdium a una noia
que decidirà determinar
l’abast d’aquesta màxima
al llarg de tota la trama
dramatúrgica, obra de Xa-
vi Morató. The Feliuettes
s’estrena aquest vespre al
Círcol Maldà i parteix del
repertori de Núria Feliu,
una cantant que el direc-
tor musical Gerard Sesé
no s’estalvia de lloar tot
aclarint que les adapta-
cions i el propi guió, a pa-
rer del director Martí Tor-
ras i de l’autor, és diverti-
dament demolidor.

Està en cartell fins al 21
de juny. Núria Feliu està,
fins ara, molt satisfeta de
ser la protagonista d’un
muntatge ideat per gent
jove (de fet, tot arrenca
d’unes cerveses al bar de
les tres canta-actrius: Laia

Alsina i Riera, Maria Cirici
i Laura Pau). L’humor sur-
realista permet que tot si-
gui possible en aquesta
obra de creació que arren-
ca amb les components de
The Feliuettes actuant al
Palau Sant Jordi, on les as-
sassinaran. Torras insis-
teix que el respecte a
l’obra i la persona de Núria
Feliu és absolut.

Per a les impulsores del
projecte, un punt gamber-
ro, Feliu “és una figura de
la nostra cultura que no
està infravalorada i que
ens agrada sobretot per les
traduccions dels seus es-
tàndards de jazz”. Ara, cal
dir que el ritme musical es
desvia cap a altres estils
més populars. També per
Torras és lloable la valen-
tia de la cantant (que avui
té previst ser a l’estrena),
que ha demostrat la seva
voluntat reivindicativa a
través del seu repertori.
Per exemple –continua
dient el director–, va ser
de les primeres a cantar en
català durant el franquis-
me i de portar la llengua a
la televisió italiana de
l’època. ■

Un musical
boig per a
Núria Feliu

Jordi Bordes
BARCELONA

El Círcol Maldà acull
‘Feliuettes’, una obra
basada en música de
la cantant de Sants

Un detall del muntatge amb les tres canta-actrius i el
pianista Gerard Sesé, al Círcol Maldà ■ ACN / PERE FRANCESCH


