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Entre aquestes figures mogudes hi ha la Feliu del futur.

EL CÍRCOL MALDÀ RECUPERA L’UNIVERS MUSICAL DE LA POPULAR CANTANT I EN SEGUEIX LES

PASSES EN UN THRILLER PLE DE PALLASSADES AMB QUELCOM DE GENUÍ HUMOR BRITÀNIC

Si encens l’espelma… trobaràs la Feliu!

Somdavant d’una reivindica-
ció en tota regla de la figura de
Núria Feliu, efectuada amés a
més per companyies teatrals
que pertanyen a una generació
ben diferent de la seva? Doncs
potser sí, que hi som.Ho dic
perquè fa quatre dies teníem
la gent d’Animals deCompa-
nyia oferint-nos en grup una
contagiosa coreografia a ritme
d’un tema de la Feliu. I ara –i
això és anar ja unamicamés
lluny– tenim tota una comè-
diamusical plena demisteris
gairebé sobrenaturals en què
la Núria sempre és present a
l’escenari, fins i tot encara que
no hi surti i que ningú sàpiga
exactament on anar-la a bus-
car. Naturalment, la primera
temptació és enfilar cap al car-
rer de Sants, perquè, de tant
veure l’espot publicitari sobre
aquesta tan comercial via pro-

tagonitzat per la Feliu, podem
acabar creient que es passa el
dia recorrent-lo amunt i avall.

Una Núria ambmolts rostres
Però no ens equivoquem: tro-
bar la Feliu no és tan fàcil. I
definir-la com a personatge
tampoc. Perquè, vejam: per a
vosaltres, què ésNúria Feliu?

La veumítica que va acompa-
nyar elmític pianista de jazz
TeteMontoliu al llarg d’una sè-
rie demítics enregistraments
i concerts? El símbol carrincló
de la catalanitat convergent?
La cantant que va contribuir a
tornar a posar almapa el cu-
plet català? La intèrpret que va
donar a conèixer al públic lo-

cal una sèrie de grans estàn-
dards nord-americans i temes
demusicals deBroadway? La
senyora amb aspecte d’eter-
na tieta o la insinuant veu que
demanava sensualment allò de
“No encenguis l’espelma”?

Ella ets tu!
El que quedamolt clar és que,
per als creadors d’aquest es-
pectacle (entre els quals hi ha
Martí Torres, director de l’ex-
cel·lentRhum), la Feliu és una
cantant digna d’admiració. I
digna demerèixer un home-
natge com el que li ret aquest
musical al llarg del qual po-
drem escoltar unmunt de clàs-
sics de la Feliu reinterpretats

per una companyia en què, en-
cara que no ho sembli, actua la
mateixa homenatjada.
Que a vosaltres us sembla que

entre els seus protagonistes no
hi ha ningú que pugui recordar
ni de lluny lanostra estrella?
Temps al temps: encara que ni
lamateixa interessada ho sa-
bés fins ara, aquí hi ha una no-
ia el destí de la qual és acabar
convertint-se en laNúria. No
estic parlant pas d’algú desti-
nat a transformar-se en la seva
hereva artística, o en la seva
millor imitadora, o a perdre el
cap i creure’s que ha adoptat la
personalitat del seu ídol; estic
parlant d’una total i comple-
ta transformació. I esclar, si et
deixen anar una predicció ai-
xí, el primer que fas és sortir
corrent a buscar la persona en
què t’acabaràs transformant.
Una recerca tan delirant que,
segons la companyia, s’acaba
convertint en quelcom sem-
blant a un episodi deMonty
Python’s FlyingCircus, tot i
que cantat en català.

R. OLIVER
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A taste of Sónar+D by Mazda Rebels
Un cicle de live shows amb instruments no convencionals, tecnologies
disruptives i noves experiències escèniques, que servirà d’introducció al
Sónar+D, el congrés internacional sobre creativitat, tecnologia i negocis
que se celebra els dies 18, 19 i 20 de juny, en paral·lel al festival Sónar.

Disseny i transformació social by FAD.
Xarxes d’opinió amb Mazda Rebels
Un cicle de presentacions per conèixer projectes i conceptes que
promouen la transformació social a través del disseny i debatre
qüestions relacionades.

2 de juliol: “Disseny col·laboratiu i democràcia”, Frugal digital
& Pati de l’escola La Pau
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