
RETORN D’UN FENOMEN TEATRAL

tot contacte fa diversos lustres. So- 
phie els ha invitat en secret per des-
cobrir quin d’ells és el seu pare. Per 
sort, Donna compta amb les seves 
millors amigues, Tanya (Olga Due-
so) i Rosie (Eva Diago).
 «Ara faig una Donna més tran-
quil·la, menys crispada que fa 11 
anys», reconeix la Nina, molt satis-
feta amb la feina del director, Paul 
Garrington, admirador declarat de 
la cantant catalana, sempre pen-
dent dels detalls. «Sap portar-te al 
seu terreny, et va fent provar dife-
rents coses fins que obté el que 
busca», resumeix la Nina, que ja 
va preparar el retrobament amb el 
personatge viatjant a Londres per 
tornar a connectar amb Mamma 
Mia! i conèixer Dianne Pilkington, 
l’actriu que allà interpreta el seu 
mateix rol. 

Més ganes que ningú

Amb els 49 acabats de fer, la seva 
vitalitat i ganes de descobrir nous 
matisos en el personatge en els as-
sajos ha sorprès a tothom. «La Ni-
na ha sigut una inspiració per a tot 
l’equip. Sempre venia amb més ga-
nes que ningú. No donava res per 
assumit i ho preguntava tot. Podria 
haver repetit coses, però no és el 
seu estil», destaquen les seves com-
panyes Olga Dueso i Eva Diago. I ho 
certifica Daniel Anglès, director 
musical responsable d’una orques-
tra amb bateria, percussió, dos te-
clistes, dos guitarristes i un baixis-
ta. Anglès, que ja va dirigir Mamma 
Mia! el 2007, coneix la Nina des de fa 
anys, perquè va ser alumne seu. La 
primera vegada que van treballar 
junts va ser en el musical Un cop més, 
una mica de música, al Romea. També 
van coincidir en l’aventura televisi-
va d’Operación Triunfo.
 Aquest és el segon musical que 
la productora Stage Entertainment 
(Los Miserables, La Bella y la Bestia, Jekyll 
y Hyde) estrena al Tívoli després de 
triomfar la temporada passada 
amb Sister Act. Dels 17 musicals que 
l’empresa ha estrenat a Espanya, 10 
han passat per Barcelona. La seva 
pròxima aventura serà El hombre de 
la Mancha, que dirigirà Mario Gas. 
L’estrena està prevista al Liceu l’es-
tiu del 2016. H

Onze anys després del seu debut a 
Espanya, el Tívoli acull la gran estre-
na (reestrena, en realitat) de Mam-
ma Mia!, l’exitós musical basat en 
les cançons d’Abba. El 18 de novem-
bre es van iniciar les funcions prèvi-
es amb públic i des del primer mo-
ment la màgia va tornar a encoma-
nar una audiència que va acabar 
dreta entregada als èxits setanters 
del grup suec i a la història d’aire cò-
mic i dramàtic que s’hi inspira. 
 «Estava refredada, però res po-

dia impedir-me estar a la primera re-
presentació amb públic que vam fer 
per afinar-ho tot de cara a l’estrena», 
explica la Nina, la cantant que més 
vegades ha interpretat el paper de 
Donna Sheridan, que Meryl Streep 
va portar al cine. Qualsevol estaria 
cansada. Ella no. «És tan forta la con-
nexió amb el públic, l’energia que 
t’arriba i t’encomana... No hi ha res 
igual. Mamma Mia! és l’experiència 
artística més important de la meva 
vida», diu. Aquesta serà la seva vuite-
na temporada liderant aquest musi-
cal amb una trentena d’artistes. El 
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33 Primer contacte amb el públic 8 Un moment de ‘Mamma mia!’, amb Nina al centre, el 19 de novembre, a l’escenari del Tívoli. 
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«És l’experiència  
artística més 
important de la 
meva vida», diu la 
cantant catalana

Abba reconquista BCN
Nina torna al capdavant del musical ‘Mamma Mia!’ 11 anys després de l’estrena a Espanya H És 
la vuitena temporada que protagonitza l’espectacle, que ja va triomfar al BTM i ara arriba al Tívoli

va interpretar del 2004 al 2011. L’úl-
tima vegada que va estar a Barcelona 
va recalar al BTM. 

Equip renovat

La Nina considera «un regal» seguir 
encarnant Donna amb un equip gai-
rebé renovat del tot. Donna és una 
mare soltera amb un passat hippy 
que ha criat la seva filla Sophie (Cla-
ra Altarriba) en una illa grega. La his-
tòria comença quan, a pocs dies del 
casament de Sophie, Donna es topa 
amb tres exnòvios amb qui va perdre 

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

espectacles DIJOUS
58 26 DE NOVEMBRE DEL 2015

Adele ‘amenaça’ Spotify
3‘25’, que no es distribueix per ‘streaming’, bat el rècord de vendes
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L’èxit de l’últim treball de la cantant 
britànica Adele té la seva discogrà-
fica, Columbia, llançant eufòrica-
ment discos d’or a l’aire. Però no tota 
la indústria se’n congratula, perquè 
aquest inesperat rècord de vendes de 
CD físics s’ha convertit en una ame-
naça per a serveis de streaming com 
Spotify i Apple Music.
 Adele ha trencat, en només qua-

tre dies, un sostre inaccessible des de 
fa 15 anys. Segons Nielsen, 25 ha ve-
nut en la primera mitja setmana de 
vendes, i només als EUA, 2,43 mili-
ons de discos, superant els 2,41 mi-
lions a què va arribar ‘N Sync l’any 
2000. Aparentment, la decisió de Co-
lumbia de posar només un single pro-
mocional (Hello, difosa el 23 d’octu-
bre) a disposició de Spotify i Apple 
Music (una iniciativa que ja va pren-
dre Taylor Swift), no només en el seu 

servei d’escolta gratuïta a canvi de 
publicitat sinó també en la modali-
tat premium de pagament, ha resultat 
rendible. Però si s’aplica en més casos 
podria posar en risc el futur d’un sis-
tema quan semblava una alternativa 
capaç d’arrossegar milions de consu-
midors des de la pirateria fins als ser-
veis de subscripció.
 Potser els grans noms puguin per-
metre’s tallar l’aixeta a Spotify... des-
prés d’haver guanyat audiència al 

CANVIS EN LA INDÚSTRIA DISCOGRÀFICA llarg d’anys en aquest servei. Però si 
la retirada dels supervendes en recer-
ca de la rendibilitat immediata du-
rant les primeres setmanes porten 
el model a fer fallida, ¿acabarà per-
judicant el conjunt de la indústria i 
els artistes emergents o bé posarà en 
evidència un sistema de repartiment 
d’ingressos que suscita dubtes sobre 
la rendibilitat per a l’artista?
 Afortunadament per als que apos-
ten pels serveis de streaming, els re-
sultats de l’últim disc de Justin Bie-
ber demostren que els dos models 
poden coexistir. Purpose ha venut 
520.000 discos, 602.000 cançons de 
forma individual i ha sigut escoltat 
per streaming 100 milions de vega-
des. Per la seva part, l’àlbum de One 
Direction Made in the A.M. va vendre 
459.000 unitats la primera setmana 
a les botigues. H33 La cantant britànica Adele. 


