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L’elenc del musical Sister act amb els seus productors i protagonistes drets al mig

Una escena de Vader, de la companyia Peeping Tom
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L
a història és ben co-
neguda, però encara
que ho sembli la mú-
sica no. El 24 d’octu-
bre s’estrena per pri-

mera vegada a Espanya, al teatre
Tívoli de Barcelona, la versió en
teatremusical de la famosa pel·lí-
cula Sister act. Una versió proce-
dent del West End londinenc i
de Broadway. I si bé la història
continua sent la d’unamonja a la
fuga, la peripècia d’una famosa
cantant que ha presenciat un as-
sassinat mafiós, que s’amaga en
un convent, que es vesteix de
monja per estar fora de perill i
que acaba canviant la rigidesa es-
partana del cenobi amb el seu in-
esgotable ritme, la música no se-

rà, en aquest cas, la de la popular
pel·lícula protagonitzada per
Whoopi Goldberg l’any 1992,
que acabava dirigint les germa-
nes davant el Papa amb el tema
encomanadís I will follow him. I
això que Goldberg ha estat co-
productora del muntatge. Però
al Tívoli, més que el rhythm and
blues i el soMotown de la pel·lí-
cula, ressonarà el so disco dels
anys setanta. Un canvi, això sí,
que té totes les garanties possi-
bles: concretament, les que do-
nen vuit Oscar.
I és que per drets d’autor,

quan fa cinc anys es vamuntar al
món anglosaxó el musical Sister
act es va acabar creant tota una
nova banda sonora a càrrec d’un
dels grans noms de la música del
cinema de les últimes dècades:
Alan Menken, que té vuit esta-
tuetes deHollywoodper pel·lícu-
les de Disney com La sireneta,
La bella i la bèstia, Aladí i Poca-

hontas. I que el 2012 va guanyar
el Tony a la millor banda sonora
pel musical Newsies.
A parer de Menken, ja s’havi-

en fet massa adaptacions al tea-
tre musical amb temes de
rhythmand blues. No volia paro-
diar més l’estil Motown. Busca-
va alguna cosa una mica més
fresca. Per exemple, la música
disco. Unamúsica que té, diu, un
component sexual i de substànci-
es addictives que li semblava di-
vertit per a una comèdia que os-
cil·la entre la temàtica sacra i la
profana. Una comèdia musical,
doncs, en què hi ha gospel, blues
i disco, i que suposa una enorme
producció –a l’escenari hi haurà

16 monges i vuit músics– i que,
de manera inhabitual, s’es-
trenarà aBarcelona i després ani-
rà a Madrid.
Ladecisió ha estat dels produc-

tors de la versió espanyola del
musical Sister act, la totpoderosa
StageEntertainment (Losmisera-
bles, El rey león), amb seu a Ma-
drid, i El Terrat. Si l’aposta d’El
Terrat és òbvia, la de Stage signi-
fica intentar fer un primer pas a
Barcelona, on alguns espectacles
del grup no han triomfat tant
com era previsible. I això ha su-
posat també que els càstings, als
quals s’han presentat ni més ni
menys que 3.500 candidats, es
fessin tant a Barcelona comaMa-

drid. Una selecció de la qual han
sortit finalment nomsmolt cone-
guts a la capital catalana: la mare
superiora serà tota una institució
delmusical barceloní, ÀngelsGo-
nyalons, al monsenyor li donarà
vida l’actor Fermí Reixach, i la
germanaMaría Lázaro serà la cò-
mica Silvia Abril. La protagonis-
ta, Deloris, el personatge de
Whoopi Goldberg al film, serà
encarnat per Mireia Mambo Bo-
kele (Barcelona 1989), una can-
tant, actriu i ballarina que es va
formar al Performers College an-
glès i va actuar al West End amb
Charlie i la fàbrica de xocolata di-
rigida per Sam Mendes i a Ma-
drid a El rey león.

I encara n’hi ha més: l’adapta-
dor de l’obra al castellà ha estat
Xavier Cassadó, d’El Terrat, co-
autor dels primers monòlegs de
Buenafuente. I el director musi-
cal és Arnau Vilà, premiMax per
Chicago i autor de lamúsica origi-
nal d’Un enemic del poble, que
aquest any ha triomfat al Lliure,
on tornarà la pròxima tempora-
da. Finalment, si la directora es-
cènica és l’holandesa Carline
Brouwer, que ja ha dirigit l’obra
a diversos països, el director resi-
dent ésMarcMontserrat, que ha
triomfat també dues temporades
al Lliure amb L’onada. Sens dub-
te, el 24 d’octubre al Tívoli Sister
act jugarà a casa.c
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Van aconseguir un enorme èxit
al festival Grec de fa dos anys
amb 32 rue Vanderbranden. Tant
que ja estan venudes bona part
de les entrades per al nou espec-
tacle que presenten des de demà
i fins divendres al Mercat de les
Flors dins del mateix Grec: l’obra
és Vader, que significa ‘pare’, i
ells són una de les companyies de
dansa més innovadores i sol·lici-
tades dels últims anys, Peeping
Tom. Una companyia belga tot i
que els seus fundadors, Franck
Chartier i Gabriela Carrizo, són
francès i argentina.
Chartier és justament el direc-

tor de Vader, que suposa l’inici
d’una trilogia sobre la família que

continuarà amb Moeder (mare) i
Kinderen (nens), i que implicarà,
a més, la col·laboració del grup
amb Barcelona. Al director del
Grec, Ramon Simó, li interessa
molt la feina de Peeping Tom i, a
més de coproduir aquesta trilo-
gia al costat del Théâtre de la Vi-
lle de París o el Teatre Reial Fla-
menc de Brussel·les, ha buscat
que aquesta companyia de dansa
mantingui durant el procés de
creació de les obres un estret vin-
cle amb els joves valors de l’esce-
na catalana. I encara algun vincle
més: a Vader deu barcelonins de
seixanta i setanta anys pugen a es-
cena –alguns per primera vega-
da, d’altres havien fet teatre ama-
teur– com a part d’aquesta obra
en què es canta, es balla i el prota-
gonista inclús toca el piano.
I és que Vader, que vol tractar

de forma molt vital la figura pa-
terna –encara que de fons hi hagi
una possible tragèdia–, està ambi-
entada en un geriàtric. De fet, ex-
plica Chartier, parteix d’un gerià-

tric de Brussel·les en el qual no hi
havia prou llits i van posar avis a
dormir al soterrani. Als que no te-
nien cap família que protestés.
Un soterrani molt profund i amb
una sola finestra a molts metres
d’altura que ha inspirat l’esceno-
grafia, en la qual els vells inter-
nats ja estan gairebé enterrats en
vida, diu.
Allà es barregen la memòria i

l’oblit, la fantasia i l’alzheimer. I
allà es troba internat el protago-
nista, un home a qui només que-
den els records i algun remordi-
ment i que té pèrdues de memò-
ria, apropant-se al terreny de la
fantasia. Potser amaga un secret
terrible. Potser només delira: de
fet, creu que rep visites de famili-
ars quan en realitat l’atén un in-
fermer. I amb aquests elements
Chartier examina la seva relació
familiar, la vellesa i també, diu,
l’individu, els seus egoismes, la
seva manera de viure la vida. “Es
tracta de com es viu i com s’obli-
da”, conclou el director.c

El Tívoli estrena a Espanya el 24 d’octubre el musical, amb banda sonora del multioscaritzat AlanMenken

‘Sisteract’ ambmúsicadisco

Àngels Gonyalons,
Fermí Rexach i Silvia
Abril replicaran
a Mireia Mambo,
que encarna Deloris

PeepingTom juga amb lamemòria,
l’oblit i la fantasia a la vital ‘Vader’


