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La companyia The Feliuettes, que tant ens van sorprendre i divertir amb el seu humor peculiar al
seu bateig escènic The Feliuettes, -un thriller esbojarrat amb cançons de la Núria Feliu-, tornen als
escenaris amb una nova proposta, també musical. Però aquest cop res a veure amb la cantant.
Ara es diu Cobi, Curro, Naranjito i és un divertimento a partir de referents dels anys 80/90
(publicitat, cançons...) que en realitat és un homenatge a aquestes dues dècades tan vibrants.
Partint del sentit de l'humor de la sèrie The Young Ones, dels Monty Python, i informacions del
llibre Yo fui a EGB, Martí Torras Mayneris i Mireia Giró han escrit l'argument "però que hem fet
entre tots!", apunta en Martí que, com a l'obra anterior, ha dirigit l'espectacle.

Les Feliuettes són Laia Alsina, Maria Cirici, Laura Pau i les acompanyen al repartiment Ferran
Vilajosana i Gerard Sesé. Aquest cop han comptat amb Fàtima Campos que les ha ajudat en les
coreografies. Avui ens l'han presentat en roda de premsa, ens han convençut perquè són un doll
de simpatia, illusió i energia i, al damunt, ens en han representat un bocí. Les podreu veure a la
Sala Muntaner, des del 20 de desembre al 21 de gener.

EL T.I.M.O. 2017

"L'obra és un viatge a dues dècades que per a alguns van significar la nostra adolescència. Una
animalada, un espectacle volgudament còmic, comercial, pop, pensat per fer riure, per escampar
maldecaps, ara que n'estem patint tants, i per fer viatjar al públic, també. He de dir que està
sempre en actiu, però que no li fem fer res. El nostre objectiu és que s'ho passin bé, que
desconnectin i que siguin feliços", exposa el director.

Els números musicals estan formats per alguns temes d'aquells anys com ara Barcelona de
Freddie Mercury i Montserrat Caballé o Amante Bandido de Miguel Bosé, entre moltes d'altres;
composicions fetes expressament; middles de temes musicals (25 temes en 5 minuts!), de
publicitat... Es parla de pellícules, de series i de la televisió, sobretot. Gerard Sesé també intervé
com a personatge, però a la vegada s'ha cuidat de la composició, arranjaments i direcció musical.
En Ferran Vilajosana ('la mitja') l'acompanya al piano.

SOBRE ELS PERSONATGES

La Laura Pau, que també forma part de la companyia Els Pirates Teatre, explica els orígens del
trio: "Ens vam conèixer fent un musical al Grec. Vam connectar de seguida, vam veure que teníem
el mateix sentit de l'humor i ens van agafar ganes de fer un musical les tres. I vam fer The
Feliuettes, vam formar companyia, hem fet un treball amb Obeses, hem fet de coristes a diferents
propostes... Som tres persones diferents que funcionem bé juntes i... -una curiositat!- ens portem
10 cm d'alçada cada una!"

La Maria Cirici ens parla de l'humor: "Tenim un humor gamberro... Som 'tres germanes i mitja' amb
estructura de clown que vivim ancorades al passat. Surten escenes de zombies, Freddy Mercuri,
Michael Jackson, les pellícules que vèiem els diumenges a la tarda... I busquem referents estètics
com ara la Madonna."

Laia Alsina afegeix: "Les noies no saben qui és el seu pare i la recerca les empeny a sortir a
buscar un món nou, perquè estan ancorades al passat. No sortim mai del bar! És com si es



volgués entendre què passa a fora a partir del que tu coneixes. Elles es van criar veient la tele del
bar. Aquest és l'eix. Surt una tele i tot, una Philips dels 90!", diu. I continua: "I és important dir que
ho fem tres dones, que d'humoristes n'hi ha poques. Però l'escenògrafa, la coreògrafa i la
productora, també són dones."

Martí Torras explica que en algunes proves que han fet amb públic els han dit que hi ha un
moment en què dius ho estic entenent tot però ja no vull entendre res més. Em deixo portar pels
actors "I és el que intentem!Tot és molt desmadrat, no hi ha res a jutjar, ni a analitzar... Només
riure i gaudir del teatre. Per rematar-ho, hem picat l'ullet a l'actualitat i surt un Piolín..."

El director tanca la trobada afegint que "És un espectacle humil, però que ha comptat amb el
suport de Vania Produccions, als que estem molt agraïts. I la Sala Muntaner, que sempre ens obre
les portes, ha volgut apadrinar l'espectacle." També puntualitza que totes les edats hi són
benvingudes, però com que ha dirigit Rhum i Rhumia, dos espectacles rotundament clown i
familiars, avisa que: "no és el mateix. Aquest també és clown, però hi ha moltes bromes o frases
que els nens no entendran. " Conclou amb una frase de les guapes: ... "El que volem és cada dia
robar ànimes a l'entrar i tornar-les al final de l'espectacle, pel goig dels aplaudiments."

Si sortiu cantant, emocionats per haver sentit 'aquella' cançó', a la sortida es vendrà un CD amb 10
cançons i mitja.


