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Enchanté! el cabaret de Divinas i Martí Torras
torna més actual que mai

Títol: Europa Espanya Català

La Sala Muntaner estrena demà dimecres Enchanté, de la companyia Divinas i Martí Torras (autor
i director). I ho seguirà estrenant fins al 15 de maig perquè, segons expliquen "és un producte
d'artesania amb arranjaments musicals que tenen ànima. S'ha anat construint de mica en mica i
cada dia és diferent, és viu!" Martí Torras pensa que tot el mèrit és de les tres components del
grup, Carla Mora, Marta Mora i Irene Ruiz "perquè són molt bones i això fa que l'espectacle creixi.
Veus que ho disfruten i, en conseqüència, ho disfruta el públic." Es va estrenar el 2011, el 2012 va
guanyar el Premi Unnim de teatre al Millor Muntatge i avui, al 2016, és més actual que mai.

Enchanté va passar per Barcelona fa cinc anys, molt pocs dies, pel Club Capitol. Ja no s'ha tornat
a fer. En canvi, ha voltat el món amb èxit. "En alguns llocs hem fet una versió més concert perquè
el text és en català i, de fet, s'entén molt bé sense text." A Grècia van haver d'allargar i ja els han
demanat de tornar. També han estat al Marroc. Cada actriu té unes arts especials i Tprras les ha
reforçat . "La Marta és una crack del claqué, la Carla és molt entesa en coreografia i la Irene té
una gran força vocal."

Tot i que transcorre en l'ambient d'un Refugi, l'espectacle té molt de Cabaret. Elles són tres artistes
de l'època, anònimes i amb la mateixa perruca, que canten en francès, anglès i alemany. Són
cançons de l'època excepte una, composada per Mario Cobos i Ben Rowdon, especialment per a
l'espectacle, que també es diu Enchanté. Les acompanyen musicalment Juli Aymí i Cesc Miralta
(clarinet) i Federico Mazzanti, Bernat Font i Marc Torres (piano). "Parla de la vida i de com en
moments tràgics se segueix aportant vida. Hi ha molta poesia i sensibilitat, hi ha llums, efectes,
uns arranjaments preciosos... La música, en si, és poesia." L'espectacle va passant per diferents
emocions: "És divertit amb un rerefons profund. És clown i punyent. És el nostre predilecte perquè
connecta més que cap amb el públic", asseguren. Hi ha gags, paròdies a Hitler, Himmler i
Goebbels... "És sexi i transgressor. Són tres refugiades en un país que tard o d'hora serà envaït.
És el tema del dia! Elles volen tocar l'animeta a través de l'humor. Diu molt que es torni a fer cinc
anys després, fa reflexionar", continua Torras. Amb tot, diu que posen totes les cartes sobre la
taula, però no jutgen. "Ja ho fa el públic."

L'ARGUMENT

Enchanté és el nom d'un petit cafè, situat a la ciutat de París en el context de la segona Guerra
Mundial. S'ha convertit en un niu de la Resistència i és freqüentat per artistes, bohemis,
intellectuals i altres contraris als nazis. Tres artistes alemanyes-jueves, fugen del seu país per
escapar de l'horror, com tants i tants altres refugiats llavors i, malauradament, ara mateix. Van a
parar a París i allà els concedeixen la regència del Cafè. Però ben aviat es tornaran a trobar en la
mateixa situació, amb l'ocupació dels nazis. "Ho vam fer des de les ganes de homenatjar les grans
artistes de l'època que, amb les seves actuacions clandestines, contribuïen a fer més portable la
situació", expliquen.

Martí Torras, que no és un desconegut per la companyia ja que les ha dirigit també a Chocolat! i
Divinas, ens parla de la música: "Si Chocolat ens portava a la música americana dels anys 40, a
Enchanté hem volgut explorar la música europea de la mateixa època. Hem entrat al territori de la
Segona Guerra i hem vist la utilització que feien els nazis de les lletres. Prohibien la música
americana i reformulaven amb missatges propis les cançons alemanyes. Hem partit del Cabaret



berlinès amb Marlene Dietrich i altres artistes alemanyes i a França ens hem centrat molt en l'Edit
Piaf perquè ajudava molt als refugiats, i també Josephine Baker i Charles Trenet. I ens hem atrevit
amb El llac dels cignes!" .Per explicar la part alemanya, l'obra utilitza el flash-back que va i ve.

Per a la construcció de l'espectacle van fer una feina de recerca per entendre els artistes de
l'època. Van fer grans descobertes. "Vam descobrir que anaven a actuar amb passaports per
donar als refugiats; que amagaven missatges a la roba interior i a les partitures... L'Edit Piaf és tota
una llegenda ja que ajudava a fugir homosexuals, jueus o casats amb jueus, a la gent que intenta
fer feliç, a la gent que pateix." Per la seva banda, Torras va investigar Karl Valentine, les músiques
que li agradaven al Hitler i els canvis de lletra.

L'espectacle acaba amb aquesta frase: Hi ha gent que mor mentre sonen músiques alegres És de
Joan Barril, que els hi va dir després de veure l'obra. "Era un gran amic, li dediquem l'espectacle."


