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JORDI PLAY

LOLA CLEMENTE

Barcelona

Deu ser pel clima de Menorca,
on viu, pel seumarit i la seva filla,
o perquè porta als gens una acti-
tud vital. La realitat és que Àn-
gels Gonyalons torna a brillar
amb aire fresc en el terreny pro-
fessional, i l’espectacle Sister act
en té bona culpa.
Conversem en una llotja del

Teatre Tívoli. Està esplèndida i
ho sap, encara que intenta dissi-
mular-ho perquè el que més ad-
mira és la “discreció”. Elegant,
de formes refinades i culta, se
sent més actriu que cantant o ba-
llarina. Aquest era el somni d’una
nena criada a l’Eixample. Va te-
nir una infantesa i un ambient fa-
miliar enfocat a l’art. La seva
atracció per la cultura l’ha here-
tat d’uns pares llicenciats en Lle-
tres i professors de llatí i grec.
“Elsmeus pares sónmés famosos
que jo, van fer classes a moltes
generacions”. Ho recorda amb
l’enyorança i emoció d’una filla
que va perdre el seu pare fa tot
just un any. Un any que li ha pro-
porcionat, a canvi, el retroba-
ment amb els musicals.
Gonyalons ha viscut un exili

buscat i feliç a Sant Lluís (Me-
norca) després d’“unmoment ca-
tàrtic” personal i professional
que la va mantenir allunyada
dels escenaris. “El tàndem perso-
nal i professional que formava
amb el meu exmarit va deixar de
funcionar i el ritme eramassa tre-
pidant. Tenia angoixa i no era
feliç”. La intèrpret va triar
Menorca, encara que no li agrada
volar, pels seus espais oberts i
perquè passava tots els estius de
la seva infantesa a la casa de l’avi
patern. Casualitats de la vida, allà
es va retrobar amb l’amor i va

construir el que ella denomina
“el seu niu”. Avui, Gonyalons re-
parteix les seves vivències i els
seus sentiments entre l’illa i l’Ei-
xample, on manté el seu pis, el
refugi mentre viu la seva nova
aventura escènica.
En els seus 35 anys de profes-

sió, aquesta actriu catalana ha to-
cat pràcticament tots els regis-
tres, malgrat que la fama li va ve-
nir als noranta pels musicals. Va
interpretar Audrey a la versió ca-
talana de La botiga dels horrors
(1987) i Blanca a l’adaptaciómusi-
cal de Mar i cel (1988). Llavors
era més jove i s’atrevia amb tot,
amb espectacles com Memory,

un recopilatori demusicals oChi-
cago a Madrid. Un dia la va tru-
car JoanFont, cervell deComedi-
ants, i li va oferir participar en el
seu muntatge, Perséfones, per in-
terpretar la filla de la mort.
Ara té 50 anys i es torna a atre-

vir amb tot. La trucada ha vingut
de Stage, una multinacional ins-
tal·lada a Madrid fa 15 anys que
Àngels creu que han aconseguit
“l’estabilitat que els musicals
necessitaven al nostre país”. La
superproducció Sister act expli-
ca com la vida d’unes monges,
en un plàcid convent, fa un gir
radical quan una diva musical es
veu obligada a refugiar-se entre

elles. L’actriu catalana sap que
aquesta és una bona oportunitat
per demostrar la seva capacitat
camaleònica als escenaris . Inter-
preta la mare superiora del con-
vent i se sent molt còmoda per-
què ha pogut aportar nous ele-
ments al seu personatge. “Lama-
re superiora nome la imagino ni
vella ni amargada. És una dona
amb una opció de vida, molt
victoriana, molt de classe alta,
classista i, per això, xoca amb els
prejudicis de la protagonista”.
Gonyalons se sent còmoda tam-
bé perquè coneix de prop l’Es-
glésia. Va tenir una formació
catòlica “molt tolerant, molt
amable i molt dolça”. Va estu-
diar en escoles religioses priva-
des i les seves mans de nena van
començar a coordinar escales
musicals sobre les tecles d’un
piano en una església. Al costat
de la històrica llibreria Ona feia
classes de piano, a l’escola Ars
Nova, de María Canals, a l’Ei-
xample. Avui, encara que no li
agrada definir-se perquè defen-
sa “els matisos per damunt de
tot”, veu, des de la prudència pe-
rò amb bons ulls, el to que està
aportant el papa Francesc a l’Es-
glésia: “La seva actitud sembla
coherent amb el que sabem del
seu passat”. Coherència és una
de les qualitats que més admira-
va del seu pare i això és el que
intenta, tot reconeixent que és
sanament influïble.
El somriure al rostre i la deli-

cadesa en els moviments es tor-
nen per un moment, li molesta
que aquest esperit de nòmada,
de viure a cavall de Menorca i
Barcelona, sigui interpretat per
alguns d’una forma política errò-
nia: “sóc catalana de naixement i
de sentiment. Els sentiments pa-
triòtics, les religions i les llen-

gües no són els culpables de res,
els culpables són els dirigents”.
Però de seguida deixa de banda
aquestes reflexions i se li torna a
il·luminar la cara enparlar deSis-
ter act. Està segura que és el
punt de partida que pot portar a
Barcelona a situar-se en el mapa
mundial dels musicals. De mo-
ment, des de la seva acadèmia de
formació a Barcelona, ja treballa
amb les joves promeses en aques-
ta direcció.

Menorca li ha proporcionat el
canvi. Allà es va adonar de la im-
portància de tenir un lloc on tor-
nar. Però també la tranquil·litat
que li ofereix un entorn familiar
que no té res a veure amb la seva
professió, “l’èxit és tenir pau,
tranquil·litat i tenir la sort de de-
dicar-te al que t’agrada”. Per ai-
xò, aprofita cada una de les opor-
tunitats que se li presenten:
“Ara, en aquestmoment és elmi-
llor regal que em podien fer, tre-
ballar”.

Veu des de la
prudència i amb bons
ulls el to que està
aportant el papa
Francesc a l’Església

Lamonja
quegaudeix
cantant

El tàndem que
formava amb el seu
exmarit va deixar de
funcionar; a Menorca
ha retrobat l’amor

TOT I QUE NO LI AGRADI VOLAR,
L’ACTRIU HA VISCUT UN PERÍODE FELIÇ
A MENORCA. AVUI, ENTRE L’ILLA I
BARCELONA, TREBALLA A ‘SISTER ACT’
I HO CONSIDERA EL MILLOR REGAL

càngels gonyalons


