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UNA MONJA A «SISTER ACT» Forma part de l’elenc d’un dels musicals d’èxit de la cartellera barcelonina i és, també, la cover d’una de les
protagonistes. Anna Mateo, que va començar en l’escena amb Ramon Escalé, Enric Llort, Manel Camp i Assumpta Mateu, va marxar a Londres
fa més de deu anys per provar sort en el món del musical. Aprendre anglès, formar-se, buscar un agent, fer audicions... i treballar



Explica que ara ja comença a
«neutralitzar» l’accent i que el pri-
mer que va haver de fer quan va ar-
ribar a Londres i va engegar la
cursa de les audicions va ser dei-
xar-se créixer la cabellera «a l’estil
Penélope Cruz». Des del 2003, la
manresana Anna Mateo
(1978) –que anava per jutgessa– viu
a Londres després d’estrenar-se
professionalment amb el musical
Gaudí a Barcelona, i decidir que
volia canviar el dret per l’escena.
Des de fa uns quants mesos torna
a viure a Barcelona: és la germana
Maria Bernarda en el musical Sis-
ter Act i la coverde Malia Conte (la
germana Maria Patricia).

Fer-se un lloc en el competitiu
món del teatre musical anglès no
és fàcil. Però Anna Mateo ha per-
severat. I sobreviscut. Aprendre
anglès, fer un màster actoral i treu-
re el cap al West End ha estat, des
de llavors, l’objectiu d’aquesta
manresana que va debutar amb
Esclat Gospel Singers i que va sal-
tar a l’escena amb el manresà El re-
taule de la Llum. Va estudiar a la
Royal Scottish Academy of Music
and Drama i des de llavors ha
participat en diferents produc-
cions. Des de grans muntatges
com Evita (estrenat a l’Adeplhi
Theatre, amb Elena Roger de pro-
tagonista) i Zorro The Musical (al
Garrick Theatre, en una producció
de John Gertz i  coreografies de Ra-
fael Amargo); fins a obres  més pe-
tites, com I Was Looking at The Cei-
ling and then I Saw the Sky (de John
Adams i June Jordan, al Theatre
Royal Stratford East de Londres).

«Trobes molt a faltar la família,
i ara que he estat tieta encara

més». De moment, Anna Mateo es
queda a Barcelona. La feina mana,
però cada dues o tres setmanes afa-
ga un vol a Londres per fer classes,
dilluns i dimarts (el seu cap de set-
mana), als alumnes que va deixar
allà des del seu trasllat. La docèn-
cia li crida l’atenció. A una i altra
banda. Mateo continua estudiant
(«no pots deixar-ho mai») per treu-

re més profit d’una veu de mez-
zosoprano que la reconeguda pro-
fessora de cant Gyllyanne Kayes va
escoltar fa dotze anys en una clas-
se magistral a l’ESMUC  i va reco-
manar per audicionar a la  Royal
Scottish Academy. Fàcil, reconeix
Mateo, «no ha estat res». L’accent
i el físic poden ser barreres. A Lon-
dres i a Madrid: «l’accent ‘manre-

sà’ pesa», riu.  Però, també, obre
portes «quan necessiten un accent
particular perquè et diferencia de
la resta». Això li ha passat  a l’ho-
ra de fer anuncis televisius i en tea-
tre. Té clar que el seu físic l’acosta
a un tipus de paper molt concret:
«el de llatina, tot i que et valorin
com a cantant i intèrpret», sub-
ratlla. Oportunitats? «Moltes, però
hi ha tantíssima gent i tant de ni-
vell!». El millor és que «a Londres
els musicals formen part de la
seva cultura. I siguin grans  o pe-
tites produccions sempre hi ha al
darrere un treball de qualitat».

Treballar amb noms «de gent
que admiro» com James Lapine
(director musical d’Into The
Woods), Philip Quast (Javert d’Els
Miserables) o el director Michael
Grandage (Evita) forma part d’u-
na professió on el més difícil és te-
nir un agent que t’aconsegueixi au-
dicions i el més fàcil és deixar-ho
còrrer. Però Anna Mateo és una
dona molt tossuda. Per aconseguir
el paper a Evita al West End, i
sense agent, va enviar més de vint
cartes, inclòs Andrew Lloyd Web-

ber, fins que va aconseguir l’an-
helada audició. I, és clar, el paper.

Quan es va assabentar que Sis-
ter Act es portaria a Barcelona va
començar a agafar avions i a pas-
sar càstings: «el primer és donar el
perfil, i jo amb el meu metre se-
tanta-vuit no sempre encaixo... a
més, reconec que ballar em resul-
ta complicat. Ja havia vist el musi-
cal a Anglaterra, on dues compa-
nyes hi havien treballat». Explica
que, un cop li van donar el paper,
«em vaig batejar com a Maria Ber-
narda. Tothom va fer la seva apor-
tació al personatge. Els assajos
van ser llargs i durs, però amb
molt de rigor, que és, al final, el que
compta». Mateo va decidir que la
seva Maria Bernarda seria «més
seca que les altres, per determinar
la personalitat». La directora, Car-
line Brouwer, explica, «ens va de-
manar dones reals, que viuen tan-
cades i que, en un moment deter-
minat, s’obren. No volia ninots de
guinyol». I, per cert, recorda amb
una riallada, «vaig fer de Whoopi
Goldberg a les Dominiques, en
una festa de final de curs».

El musical viu un bon moment
a Catalunya. «Sí, i les produccions
de Stage, com Mamma Mia! han
revitalitzat el gènere, però no hem
d’oblidar tot el corrent de creacions
més petites i pròpies, que no són
franquícies, amb gent com el man-
resà David Pintó. Això s’ha de va-
lorar moltíssim. A Barcelona hi
ha molta creativitat; i també a
Manresa i comarca». Per a l’actriu
manresana, «si he de triar, em
quedo amb aquestes produccions
més petites, amb el teu projecte.
No serà tan comercial ni tan es-
pectacular però val la pena». 
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«L’accent i el físic et marquen els papers»
La manresana Anna Mateo parla de la seva experiència professional a Londres i del seu retorn a Barcelona amb «Sister Act»

Anna Mateo és a Barcelona des de fa uns quants mesos amb «Sister Act»
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QUATRE ESPECTACLES

2003. «Més enllà d’un
bosc». Manresa. Amb la
música de Manel Camp i la
dramatúrgia d’Enric Llort. 

La tria de dos musicals: d’«Into
the woods» a «West Side Story»

Diu Anna Mateo que es va
quedar amb «les ganes» de

participar en el musical Boscos en-
dins, que porta a escena el 2008 Da-
goll Dagom i que si hi ha un paper
que li agradaria interpretar seria «el
de la bruixa». I també West Side
Story: «l’he cantat però ballar no és
el meu fort!»



LA CURIOSITAT

2008. «Zorro. The musical». Garrick
Theatre. De Helen Edmundson i Stephen
Clark. Música original dels Gipsy Kings i
orquestració de John Cameron. 

2010. «I Was Looking At The Ceiling And
Then I Saw The Sky». Royal Sratford East.
De June Jordan. Compositor: John Adams.
Direcció: Matthew Xia i Kerry Michael.

2014. «Sister Act». Des de l’octubre al Teatre Tívoli de
Barcelona. Amb Whoopi Goldberg com a coproductora del
muntatge. Amb una partitura original del multipremiat Alan
Menken i la direcció de Carline Brouwer.


