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as Divinas porten Enchanté, Premi Unnim de Teatre 2012, al 

Enchanté, un cabaret divertit, burlesc, emotiu i profund, arriba a 

questa nova Temporada 

transporta a la ciutat de París, quan és a punt de ser envaïda per les tropes 

escarnada d’uns anys terribles però 

s cabarets burlescos i el glamour decadent. Les artistes 

s’allunya del swing i del glamour 

ué o el cancan – 

. En el primer, que beu fonamentalment de la 

 
L

Centre Cultural Terrassa 
 

l’equipament terrassenc, el dissabte 26 de gener, de la mà de Las 
Divinas. L’espectacle, guardonat amb el Premi Unnim de Teatre 2012, 
inicia la Temporada de Teatre  Gener-Juliol 2013. 
 

l Teatre segueix sent una de les línies de programació d’aE
Gener-Juliol 2013 amb un total de cinc representacions. Després d’aquest primer 
espectacle amb Las Divinas, seguirà Reugenio amb el seu Con todos mis respetos 
gràcies al qual recupera l’essència d’Eugenio sobre els escenaris (15 de febrer). El 
diumenge 24 de març, el Centre Cultural acollirà el Teatre de la Passió d’Olesa que 
representarà Un tast de la Passió. El dissabte 4 de maig, arriba Confessions de dones 
de 30, i tancarà la temporada el teatre de Festa Major de Terrassa, 1 de juliol, amb el 
popular actor i humorista, Joan Pera, i l’obra, recentment estrenada, Sí, Primer 
Ministre.  
 

nchanté E
 

’obra ens L
alemanyes. Acompanyades d’un pianista i d’un clarinetista, les veus de Las Divinas ens 
expliquen la història del petit Café Enchanté, punt de trobada d’artistes, bohemis, 
intel·lectuals i membres de la “Résistance” francesa. Per narrar aquesta història, es valen 
de la música i el cant en directe, la dansa i el teatre. 
 

és teatral que mai, la companyia fa una recreació dM
de gran efervescència artística. 
 

 Enchanté es respira l’aire delA
encarnen i ridiculitzen alts dirigents nazis i escenifiquen situacions grotesques mentre 
reinterpreten cançons i coreografies d’aquella època. 
 

 diferència dels anteriors treballs de la companyia, A
nord-americà i fa un retrat de la música europea de principis del s. XX. 
 

as Divinas reivindiquen i donen valor a gèneres com el cabaret, el claqL
de l’escena de París a la de Berlín – i aposten fort pel ball, omplint de ritme l’escenari 
gràcies a la música en directe. A l’espectacle també hi podem veure un petit número de 
titelles i un pas de trois de ballet clàssic. 
 

nchanté es divideix en tres grans blocsE
música francesa, es recreen els ambients dels cafès i dels cabarets de l’època que 
combinaven música, dansa (cancan, claqué...) i humor burlesc. 
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El segon bloc, amb modalitat de flash-back, s’inspira en el kabarett berlinès i en 
el·lícules com “El gran dictador”, i aposta per la crítica i la burla per parlar del nazisme 

ombardeig de la ciutat francesa el 1940. 

anyia artística que ha captat el gust per la música i l’estètica d’èpoques 
specialitza en el format de concerts teatrals amb dramatúrgia i direcció 

i reviure la personalitat 

 espectacles amb tocs 

 mirada al passat per seduir el 

es: 

anté. Las Divinas 
 de Teatre 2012 

 

la d’Ègara, 340. 
ació i venda de localitats: www.fundacioct.cat

p
i dels seus líders. 
 
El tercer bloc és el més emotiu i posa el punt i final a l’espectacle amb la invasió dels 

azis a París i el bn
 
Las Divinas 
 
És una comp

assades. S’ep
escènica, basats en la música de la primera meitat del segle XX. 
 
Les seves tres components han tocat diverses tecles artístiques: música, cant, dansa i 
laqué. Des de 2007 treballen la idea de posar-se guants llargs c

musical dels trios vocals femenins de l’època daurada del swing. 
 
Inspirades en les “Andrews Sisters”, les veus de Las Divinas, es fonen en un únic so. 

ls seus tres personatges (Sofia, Nicole i Lulu) condueixen elsE
d’humor i conviden al públic a viatjar amb elles per un món de glamour, feminitat i 
diversió, sempre acompanyades de músics excel·lents.    
 
La companyia aposta per una cuidada posada en escena, caracterització i ambientació 
els seus espectacles, sempre mirant cap el passat. Unad

futur. 
 
 

es dadL
 
Teatre: Ench
Premi Unnim
Data: dissabte 26 de gener de 2013 
Hora: 21 h 
Preu: 12 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Ramb
Més inform  
Telèfon: 902 180 677 
 
 


