
DIUMENGE
48 24 DE MARÇ DEL 2013Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Primera fila    icult
Debut teatral al Poliorama d’una companyia mediàtica

The Mamzelles es reciclen
3El trio salta a l’escenari com les prostitutes de la comèdia musical ‘My sweet country’ 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
n la qüestió del reciclatge, 
estan com la majoria: una 
mica perdudes amb el cor-
recte ús dels contenidors. 

«Jo això del paper i el cartró ho tinc 
clar i ho faig, però això dels plàstics 
ja és més complex i en passo», reco-
neix Bàrbara Mestanza, integrant, 
juntament amb Paula Ribó i Paula 
Malia, de The Mamzelles, el trio mu-
sical que s’ha colat a les llars de Ca-
talunya amb la cançoneta de l’Envàs, 
on vas? de l’anunci promogut per la 
Generalitat. Despreocupades de tot  
l’embolic que aquell boom publicita-
ri ha ocasionat en els ciutadans  
–que molts veuen més confús que no 
pas aclaridor–, les tres noies han 
apostat pel reciclatge artístic. A par-
tir de demà i fins al 28 d’abril, recala-
ran al teatre Poliorama amb la comè-
dia musical My sweet country, amb au-
toria i direcció d’Àlex Mañas.   
 Narrada amb flashbacks, la trama 
explica els neguits i les ambicions de 
tres noies de barri que, per fugir de 
l’austeritat, s’introdueixen en el 
món de la prostitució de luxe, on en-

tren en contacte amb les més altes 
esferes del poder. «El país on viuen, 
que pot ser qualsevol, passa per una 
situació de crisi i elles decideixen fer 
la seva revolució rosa», explica el di-
rector. Al fer-se amb l’elit –una de les 
joves s’enamora del president de 
l’Estat–, descobreixen les causes de 
la deriva econòmica i social, i es 
plantegen «fer ús d’aquesta infor-
mació privilegiada, per a benefici 
del país o propi», afegeix.
 
CABARET I HUMOR / Acompanyades 
d’una guitarra i un ukelele, les tres 
noies a la vintena (totes van néixer el 
1990 a Barcelona) interpreten una 
desena de cançons en castellà, com-
postes per a l’ocasió per elles i Mañas. 
«El muntatge té un estil propi, singu-
lar. Amb un aire jove, cabareter, àgil 
i amb molt d’humor», coincideixen 
el director i The Mamzelles, que tre-
uen pes al destret d’exercir de prosti-
tutes en la ficció. «Són personatges 
molt excèntrics, i entren en aquest 
món més com un joc que cap altra 
cosa», anuncia Malia. 
 En el món de l’escena el tercet va 
entrar de la mà de Mañas, que es con-

gratula d’haver-les descobert abans 
del seu boom publicitari. «Vaig tenir 
ocasió de veure-les en un concert a 
Luz de Gas i els vaig proposar de tre-
ballar plegats. El nostre primer pro-
jecte va ser aquest espectacle, que 
vam començar a assajar a l’estiu i 
vam estrenar al mes de novembre a 
la Plataforma I+D. Després vam par-
ticipar en l’Aixopluc del Lliure amb 
un petit xou, The experience, on vam 
abordar l’estil bakalao i els sintetit-
zadors», informa el creador del mu-
sical Què, que confia a poder continu-
ar col·laborant amb The Mamzelles 
en nous espectacles.

ACTRIUS I CANTANTS / Davant dels per-
sonatges que componen a My sweet 
country, aspirants a pretty women, Ri-
bó, Mestanza i Malia asseguren que 
tenen la intenció d’anar «pas a pas, 
treballant com formiguetes» per 
aconseguir fer-se un forat en el pano-
rama cultural. Desitgen enterrar les 
«tres nenes mones» de l’anunci i sac-
sejar un teatre català, que expliquen  
que troben mancat de vísceres. «No 
ens volem posar límits, ens interessa 
provar-ho tot», declaren recordant 
que es van formar en el teatre musi-

Àlex Mañas dirigeix 
un espectacle  
«àgil, cabareter,  
amb molt d’humor 
i un estil propi»

33 The Mamzelles, posen amb motiu de l’anunci del reciclatge. 

ALBERT BERTRAN

33 D’esquerra a dreta, Bàrbara Mestanza, Paula Malia i Paula Ribó, The Mamzelles, en una habitació de l’Hotel Internacional de Barcelona, divendres. 

MÓNICA TUDELA

Sota les perruques 
de l’anunci de 
l’‘Envàs, on vas?’

33 «Per sort, gràcies a les perru-
ques que portem a l’anunci de 
l’Envàs, on vas? no ens reconei-
xen pel carrer», deixen anar The 
Mamzelles, que admeten «estar 
flipant» per l’exitosa campanya 
publicitària, tot un fenomen medi-
àtic que els pot obrir moltes por-
tes. Ja ho ha fet el Poliorama, com 
va declarar un dels productors, 
Tony Albaladejo, al decidir-se a 
contractar la seva proposta. «El 
primer que va pesar és la popula-
ritat que han aconseguit i que pot 
animar el públic a veure-les al te-
atre. Després vam veure l’espec-
tacle i vam descobrir la seva gran 
competència artística», sosté. 
Àlex Mañas beneeix també la 
campanya de la discòrdia. «Sen-
se aquest anunci, segurament no 
hauria sigut possible estrenar en 
aquesta sala».
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