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The Feliuettes  estrenen al Maldà ‘Akelarre’, un divertit cabaret amb 

textos de Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Xavi Morató i Mireia Giró

Conjur feminista
OBRA D’ESQUETXOS REIVINDICATIVA

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Les reunions de bruixes per invo-
car Llucifer a l’edat mitjana s’ano-
menen aquelarres, tot i que mai 
s’ha pogut demostrar que real-
ment fos cert. La llibertat femeni-

na ha estat coartada per la societat 
patriarcal durant segles i encara 
avui, com exposen The Feliuettes 
amb humor a Akelarre, una obra de 
cabaret contemporani. El seu Ake-
larre teatral pretén conjurar totes 
les idees preconcebudes sobre la 
dona a través d’esquetxos que 
aborden temes com la regla, els es-
tereotips Disney i que pesat que és 
estar havent de defensar sempre 
el territori femení guanyat a còpia 

de molt esforç i lluita. 
Interpretat per un sòlid trio 

–Laia Alsina, Maria Cirici, Laura 
Pau– amb el seu fidel Gerard Sesé 
al piano, la proposta intenta riure 
de com som i del que ens envolta 
amb un còctel explosiu de músi-
ques i temes diversos. Tot això es-
quitxat amb molta sàtira i enorme 
desimboltura, amb un punt de 
provocació. El Maldà n’acull demà 
l’estrena.  

L’actriu i directora Míriam Es-
curriola, que ja va dirigir l’exitós 
Limbo amb Les Impuxibles, torna a 
posar-se fora de focus per teixir 
una posada en escena creada tant 
amb textos propis de la compa-
nyia com peces encarregades a au-
tors com Clàudia Cedó, Cristina 

Clemente, Xavi Morató i Mireia Gi-
ró, i cançons creades per Clara Pe-
ya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró 
i Gerard Sesé.  

«Tot el que està relacionat amb la 
dona interessa, d’aquí la quantitat 
de gent que, quan l’hi vam proposar, 
va voler col·laborar amb el muntat-
ge», explica Míriam Escurriola, di-
rectora d’Akelarre.  El to de l’espec-
tacle va canviant segons el núme-
ro. «Ens burlem de les contradicci-
ons en què vivim», comenten les 
intèrprets de Les Feliuettes. I posen 
un exemple: «Moltes amigues nos-
tres amb més nivell d’estudis i situ-
ació laboral que les seves parelles 
continuen assumint més feina a ca-
sa que ells ¿Per què?».  

Moure consciències 

No aspiren a canviar el món amb 
Akelarre, però almenys sí que espe-
ren remoure una mica les conscièn-
cies dels espectadors amb una pro-
posta divertida i fresca. Entre els te-
mes que s’aborden apareix des del 
mal que han fet les pel·lícules Dis-
ney durant generacions fins al que 
suposa conviure amb una vagina 

que sagna cada mes. El número de-
dicat a la regla s’endinsa en el tema 
amb tres objectes que saben bé de 
què parlen: una compresa, un tam-
pó i una copa menstrual. Cada un 
intenta seduir l’òrgan femení. «No 
pretenem denunciar res, simple-
ment parlar de temes que sovint sor-

geixen en les nostres converses i 
que tenen a veure amb les coses que 
ens passen per ser dona».  

Sense gairebé escenografia però 
amb un simbòlic teló vermell que 
dona molt joc, les actrius interpre-

ten diferents números abillades 
amb roba interior una mica antiga, 
com a picada d’ullet a altres temps. 
«Volem reviure aquest esperit ca-
bareter amb un punt picant, irreve-
rent, transgressor. Reivindicar la lli-
bertat sexual i política, parlar sense 
embuts de les nostres coses», ex-
plica l’equip. No tenen cap intenció 
d’alliçonar o moralitzar. «Poder 
riure de com som és sa». H

HAL BLAINE, MÚSIC EN 40 NÚMEROS U

Mor el bateria d’or del 
pop de Los Angeles 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El bateria Hal Blaine va morir di-
lluns als 90 anys, va informar ahir 

la seva família. ¿Que qui era Blaine? 
El responsable de la bateria d’algu-
nes de les millors cançons de la 
història de la música popular mo-
derna, per començar la de Be my 
baby; precisament amb l’icònic tre-
ball de Blaine comença el número 
de les Ronettes produït per Phil 
Spector. Només per aquesta inter-
pretació Blaine ja hauria de ser con-
siderat un músic immortal, però és 
que també va tocar la bateria en sin-
gles del calibre de Good vibrations, 
dels Beach Boys; Mr. Tambourine man, 
dels Byrds; Mrs. Robinson, de Simon & 
Garfunkel... I així fins a arribar a 40 
números u en les llistes dels EUA. 
Nascut el 5 de febrer de 1929, les se-
ves dades com a músic d’estudi mare-

gen: més de 35.000 sessions de grava-
ció i 6.000 de senzills. Després de fo-
guejar-se en clubs de striptease i amb 
orquestres de jazz, el seu moment de-

cisiu com a bateria de sessió va arri-
bar amb Spector. Blaine es va conver-
tir en un dels músics fonamentals de 
les gravacions del cèsar del pop nord-
americà anterior als Beatles.  

De fet, el nucli de la infinitat 
d’intèrprets utilitzats pel magnat 
gairebé adolescent de la música po-
pular es convertiria en la flor i nata 
dels asos de sessió de Los Angeles als 
anys 60 i primers 70. Aquests cracs 
anònims, decisius en la creació del 

llustrós so del pop californià, eren 
coneguts com a The Wrecking Crew 
(l’equip de demolició). Pel que sem-
bla, el nom va ser encunyat per Blai-
ne, que considerava que eren una 
«força destructora» en el conserva-
dor sistema d’estudis. H

33 Un moment de la representació d’‘Akelarre’.

FERRAN NADEU

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

v
id

al
g

a@
in

st
it

u
td

el
te

at
re

.c
at

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.


