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FESTA MAJOR IGUALADA

1 de setembre de 2011

Divinas sedueix el públic del Teatre de
l’Aurora per la Festa Major
La companyia ressuscita els trios vocals dels anys 50 als EEUU
amb un divertit concert teatralitzat

A

mb l’encant i la seducció que
les caracteritza, Divinas van
fer les delícies del públic que va
omplir el Teatre de l’Aurora
durant la Festa Major d’Igualada.
La companyia, que recrea els trios
vocals femenins de mitjans dels 50
als Estats Units, va oferir quatre
representacions de Piano Tour!,
un concert teatralitzat que viatja a
l’època daurada del swing per evocar la música, el glamour i les coreografies pròpies d’aquell temps.
Entre el repertori que van
interpretar acompanyades en directe per dos músics, un pianista
i un saxofonista/clarinetista, van
poder-se escoltar temes tan coneguts com Boogie woogie bugle boy, Some of these days, My
heart belongs to daddy o In the
mood. Divinas van fusionar les seves veus en un únic so, excel·lent,
i van oferir una posada en escena
còmica i molt propera, farcida de
coreografies i acolorida pel look
de l’època --tant pel que fa al maquillatge i la perruqueria, com pel
que fa als vestits, vermells, de seda
salvatge, retent un homenatge al
model Corolle que Christian Dior
va dissenyar acabada la Segona
Guerra Mundial i que recorda el

El Niño de la Hipoteca, en concert divendres

famós star system dels anys 50 als
Estats Units. Tota aquesta combinació escènica va fer ressuscitar la
personalitat musical dels trios femenins que els han servit d’inspiració, com són les Andrews Sisters
i les Boswell Sisters, i transportar
al passat els espectadors que les
van anar a veure encuriosits per la
singular proposta. Alguns ja les coneixien pels seus muntatges ante-

riors Chocolat! i Sing! Sing! Sing!,
però per d’altres van representar
tota una troballa.
El Teatre de l’Aurora presentarà properament la Programació
de Tardor, amb la qual pujarà el
teló de la Temporada 2011-2012,
en què celebrarà els 15 anys com
a sala de programació estable de
teatre professional.
Correfoc

