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‘‘Enchanté’ és un homenatge als 
artistes que no van sortir a la llum’

Carla Móra Actriu i cantant, membre de l’agrupació teatral DivinasE NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Parli’m del musical Enchanté 
que fan dissabte al Morell. 
- Enchanté és un cabaret berli-
nesc situat a París durant la inva-
sió nazi als anys quaranta, que 
també és punt de trobada per la 
resistència francesa. Al principi 
és un cafè que passa a ser cabaret 
on es duen a terme espectacles de 
varietés, claqué, titelles, etc.   

 
- Com sorgeix la idea de fer 
aquest espectacle? 
- Feia anys que fèiem espectacles 
de música americana i teníem ga-
nes de canviar. Volíem fer alguna 
cosa més europea, més a prop de 
casa. Vam pensar en el refugi d’un 
bombardeig, potser al metro, pe-
rò al final vam derivar al cabaret.  

 
- Com aconsegueixen crear l’at-
mosfera de l’època? 
- La posada en escena és clau, ja si-
gui el vestuari, l’escenografia, la 
il·luminació o el maquillatge. Hi 
ha un treball de recerca impor-
tant. Així aconseguim que la gent 
s’oblidi de tot i es transporti a un 
altre temps. 

 
- En quin gènere es podria cata-
logar el musical? 
- No el posaria només en un, sinó 
que té tres vessants diferenciats. 
La primera és la part del cabaret, 
més introductòria. La segona, la 

sàtira política que està plena de 
riures i humor. I la tercera és una 
part final més introspectiva i 
dramàtica. 

 
- La crítica al nazisme és un dels 
eixos de l’obra. 

- Ho fem a través de la sàtira. Hi ha 
un homenatge a la pel·lícula El 
gran dictador de Chaplin y per 
exemple també ens vestim de sol-
dats nazis amb tutús.  

 
- Enchanté va començar el 2011, 

Carla Móra 
(Arenys de Mar, 1982) 
ha realitzat estudis de 
dansa clàssica i con-
temporània, així com 
de claqué i classes de 
cant. És cofundadora i 
una de les tres mem-
bres integrants de Di-
vinas, que aquest dis-
sabte, a les 21 h, arri-
ben al Teatre Auditori 
del Centre Cultural 
del Morell amb l’obra 
‘Enchanté’. És un mu-
sical irònic ambientat 
en el París de la Sego-
na Guerra Mundial, 
abans de ser envaïda 
per l’exèrcit nazi.

Perfil

on rau la clau de l’èxit? 
- La humanitat de l’espectacle. 
Tractem temes que permet apro-
ximar-nos al públic d’una manera 
sentimental. A més, no deixa de 
ser un homenatge a tants artistes 
de l’època que no van poder des-
envolupar-se o sortir a la llum 
pels problemes que patien. 

 
- El musical ja ha passat per més 
de 40 ciutats. 
- L’hem portat per tot Espanya i 
també hem estat a Mèxic. És un 
espectacle que agrada molt i és el 
nostre preferit perquè és molt 
complet. Té cant, ball, teatre, etc., 
aquesta versatilitat la gent ho va-
lora molt positivament. 

 
- El gènere musical està en alça 
els darrers anys. 
- Quan vam començar no sabíem 
cap a on anar i ens costava posar-
nos una etiqueta. Aleshores fè-
iem concerts teatralitzats i cada 
vegada hem fet més teatre musi-
cal. És un gènere que s’ha tornat a 
posar de moda i darrerament hi 
ha molta oferta de musical.  
 
- Quina relació té amb les altres 
dues membres de Divinas. 
- La Marta (Móra) és la meva ger-
mana i amb la Irene (Ruiz) som 
amigues des de fa anys. A l’escena-
ri, la meva germana fa tasques de 
mestre de cerimònies, amb dis-
cursos; la Irene és la vedette, la 
més seductora; i jo m’encarrego 
de la part més còmica. 

 
- Cap a on evoluciona Divinas? 
- Vam començar amb música ame-
ricana a Sing! Sing! Sing! i Choco-
lat! Després més europea amb  
Enchanté, i amb Paradís ja ens hem 
endinsat a la música en català i 
castellà amb la cobla i el cuplet.

Carla Móra (dreta), 
junt amb les altres 
membres de Divinas, a 
l’espectacle ‘Enchanté’. 
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Arriba el musical 
infantil ‘Gisela y  
el libro mágico’  
El reeixit musical infantil Gisela y 
el libro mágico arriba a Roda de Berà, 
protagonitzat per l’exconcursant 
d’Operación Triunfo Gisela Lla-
dó i amb la participació de la co-
neguda presentadora Elsa Anka. 
Serà el 14 de gener, a partir de les 
set de la tarda, al Casino Munici-
pal. L’espectacle està ambientat 
en un món de fantasia on es barre-
ja la música en directe, interpre-
tada per Gisela, amb la màgia i 
l’il·lusionisme, una combinació 
que ja ha aconseguit captivar mi-
lers de famílies en la seva gira per 
tot Espanya. Ambientat en un món 
màgic de contes infantils, Gisela 
és una fada que haurà de superar 
moltes aventures per aconseguir 
els seus somnis. Els infants acom-
panyaran la fada en les seves aven-
tures a través de les cançons de 
pel·lícules Disney.

RODA DE BERÀ

Per conèixer amb més detall tot el 
que envolta el RallyRACC 2016, el 
RACC ha promogut un estudi per 
avaluar l’abast de la prova. Va atrau-
re un total de 159.353 espectadors, 
131.288 dels quals en els diferents 
trams. El tram amb més públic va 
ser l’especial de Salou, amb gaire-
bé 35 mil persones. 3 de cada 4 es-
pectadors ja havien assistit altres 
edicions, on la gran majoria dels 
espectadors (97,1%) tenen inten-
ció de tornar en futures edicions.

SALOU

Concert dels 
Buhos amb el seu 
disc ‘Lluna plena’  
Aquest pròxim divendres, 13 de ge-
ner, Buhos actua als Pallaresos, a 
partir de les 23 h, on interpretaran 
cançons del seu disc Lluna plena, el 
millor treball del grup de rock fins al 
moment. Les lletres més punyents, 
la crítica més aguda i els ritmes ba-
llables i mestissos tornen a combi-
nar-se amb enginy i estil propi. Quan 
la lluna és plena és quan Buhos treu 
la seva natura més salvatge i es tro-
ba a gust, de nit i en plenitud. Una 
lluna plena de cançons amb missat-
ge, plena de lluita i tendresa, plena 
de sentiments i emocions. Rodona, 
amb llum. Un disc que no ha arribat 
per ser satèl·lit dels anteriors. Com 
ja va passar amb Natura Salvatge, el 
grup segueix creixent com ho fan les 
seves tornades plenes d’energia i 
contundència. El grup del Penedès 
segueix sorprenent i madurant de 
la mà del productor David Rosell.

ELS PALLARESOS

La Coral Sant 
Nicasi ofereix un 
concert de Nadal  
Aquest pròxim dissabte, 14 de ge-
ner, a les 17.30 hores, l’auditori 
del Centre Cultural del Catllar 
acollirà el concert de Nadal a càrrec 
de la Coral Sant Nicasi. Aquest 
acte tancarà el calendari d’esde-
veniments de la festa major d’hi-
vern, que ha coincidit amb la pro-
gramació nadalenca i va començar 
el passat 10 de desembre també 
amb un concert de Nadal de l’es-
cola municipal de música. Entre 
altres activitats destacades, tam-
bé s’ha fet una bicicletada popu-
lar, la inauguració de les pistes de 
tennis, ball, grallers, Festa de l’Oli, 
cercavila amb gegants i molts ac-
tes més. D’altra banda, el Casal 
de la Gent Gran organitza la pròxi-
ma sessió de Tarda de Ball el diu-
menge 22 de gener, a les 18 hores, 
a la sala polivalent del Centre Cul-
tural.

EL CATLLAR

Gairebé 
160.000 
espectadors 
al 52è Rally
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