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I Will Survive!
El musical internacional ‘Priscilla’ omple el Teatre Tívoli

d’alegria, diversió i una banda sonora de grans èxits

I Will Survive!
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D’AUSTRÀLIA A LA CIUTAT COMTAL, TOT PASSANT PER BROADWAY I LONDRES: L’AUTOBÚS DE ‘PRISCILLA,

Potser unes plataformes de
vertigen no són el calçat més
adient per travessar el desert,
però quan un/a és una diva, el
glamurmés vistós s’impo-
sa sempre a la comoditat. Així
doncs, deixeu de ballar d’una
vegada –si vau llegir la llista
amb alguns dels grans clàssics
del pop i la música disco que
sonen a l’obra i que vam publi-
car la setmana passada, estic
segur que des de llavors heu
tingut el cos enmoviment–,
busqueu lesmillors plata-
formes que guardeu al vostre
guarda-roba (i ara no em di-
gueu que no en teniu un bon
parell de preparades per sortir
de l’armari!) i disposeu-vos a
fer un viatge musical pels de-

serts australians en compa-
nyia de Priscilla. Que, per si de
cas esteu despistats i no heu
vist mai l’excel·lent i cèlebre
pel·lícula australiana estrena-
da el 1994 que ha donat ori-
gen a aquest espectacle, no és
pas una persona. Però sí tot
un personatge: l’autobús que
porta aquest nom és capaç de
robar protagonisme als prota-
gonistes mateixos de l’obra i
de brillar quan cal amb tots els
colors de l’arc de SantMartí.
Esclar que, permolt robotit-
zat que estigui, aquest vehi-
cle no podrà lluir mai cap dels
llampants 500 vestits que des-
filaran per l’escenari: el somni
de qualsevol drag queen fet
realitat! Evidentment, no hi
busqueu discreció: del que es
tracta és d’enlluernar. ITim

Chappel i Lizzy Gardiner, els
dissenyadors que ja van saber
enlluernar al seumoment els
membres de l’Acadèmia quan
aquests van atorgar a la seva
feina l’Oscar almillor vestu-
ari, han continuat enlluernant
quan s’han fet càrrec de ves-
tir també la producció teatral,
guanyadora dels premis Tony
i Laurence Olivier en aques-
ta categoria. Igual que ells, el
guionista i director Stephan
Elliot –màxim responsable
d’aquell gran èxit cinemato-
gràfic– ha volgut repetir i ha
escrit juntament ambAllan
Scott el llibret d’unmuntatge
teatral que va arribar als esce-
naris de Sidney el 2006.

De continent en continent

Tot i que ben aviat va que-

dar clar que Priscilla tenia
massa marxa per quedar-se
només recorrent les carrete-
res australianes: la producció
britànica –que és exactament
la mateixa que ara arriba al
Tívoli, i que dirigeix el ma-
teix Simon Phillips que ja ha-
via dirigit també el muntatge
australià, encara que a casa
nostra Àngel Llàcer li do-
ni un cop de mà– aparcava al
majestuós Palace Theatre de
Londres el 2009.
Des de llavors tot ha sigut un

no parar, amb estada triom-
fal a Broadway inclosa abans
de plantar-se aMadrid fa un
parell d’anys. I també allà la
transsexual Bernadette i les
drag queensTick i Felicia,
acompanyades en tot moment
per les dives –un trio coral de

noies que, com podreu com-
provar, no tenen por de can-
tar penjades des de perilloses
altures que a molts de nosal-
tres ens deixarien sense veu–,
es van saber ficar el públic a la
butxaca. I en aquest cas, quan
parlem de públic parlem dels
més de 400.000 espectadors
(si hi sumem els espectadors
a escala mundial, la xifra su-
pera ja els 3.500.000) que van
passar pel madrileny Nuevo
Teatro Alcalá.
Va ser precisament un

d’aquests espectadors qui,
després d’haver vist el musical
tres vegades i encara amb ga-
nes demés, va definir l’espec-
tacle amb unes paraules de les
quals la companyia se sent es-
pecialment orgullosa: “Aques-
tes són les millors dues ho-
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REINA DEL DESIERTO’, PLE DE MÚSICA DISCO I CLÀSSICS DEL POP, APARCA ARA AL TÍVOLI

res i mitja de felicitat que es
poden comprar amb diners”.

A l’autobús no hi ha intolerància

A aquestes altures, si no sabeu
de què va l’argument, us de-
veu estar preguntant què se’ls
ha perdut a les nostres drag
queens pels deserts de l’Aus-
tràlia profunda. Més encara
si tenim en compte que, quan
t’endinses per segons quines
profunditats, acostumes a
topar amb personatges ben
insòlits. I encara pitjor: acos-
tumes també a topar encara
ambmés freqüència de l’ha-
bitual amb gent intolerant,
d’aquesta que, per molt que
li diguis que portes un vestit
guanyador de l’Oscar, no en-
tén gens ni mica per què ves-
teixes així, per què ets així o

per què estimes així i no ho
fas exactament com ells vol-
drien que ho fessis.
El cas és que les drag queens

a bord del Priscilla han de
fer una actuació en un indret
perdut del desert anomenat
Alice Spring. I al llarg del seu
gairebé sempre alegre recor-
regut –si la pel·li era una road
movie, l’espectacle és un au-
tèntic roadmusical– tenen
ocasió alhora de veure la cara
a la més repulsiva homofòbia.
I és que, tal com indica el di-
rector Simon Phillips, l’espec-
tacle vol ser, com ho era la pel-
lícula, “un gran homenatge a
la gent heroica que defensa el
respecte a la diversitat en con-
tra de la duresa i la intransi-
gència del paisatge”.
I que ens mostra també fins

a quin punt és possible fer
realitat nousmodels de fa-
mília que, quan es va estre-
nar la pel·li fa vint-i-dos anys,
semblaven gairebé impossi-
bles, i que encara ara desper-
ten no poc rebuig en segons
quin àmbit. En aquest sentit
es pot dir també que Priscilla
és fins i tot d’alguna manera
un espectacle familiar, del
qual qualsevol nen o nena que
hagi complert els dotze anys
(per posar una edat orienta-
tiva) pot gaudir d’allò més.
Això sí: si després li agafa per
posar-se plataformes, no dei-
xeu que les calci més de vint
minuts: aquest és justament
el temps màxim que les poden
lluir els membres de la com-
panyia (una companyia que
entre actors i músics reuneix

40 persones en escena, i que,
plataformes a banda, es calça
al llarg de la representació 150
parells de sabates) per evitar
malformacions i lesions. I és
que, tal com ens recorda ara
mateix a la cartellera de Lon-
dres i Nova YorkKinky Boots
–un altre notable espectacle
triomfador en la mateixa lí-
nia d’aquest–, fer uns sabatots
elegants i llampants a mida
de drag queen i que alhora no

perjudiquin els peus és una
tasca ben delicada. I m’imagi-
no que tampoc carregar al cap
alguns dels 200 espectacu-
lars barrets i perruques que
veurem al llarg dels 23 canvis
d’escenari que inclou el mun-
tatge deu resultar gens fàcil.
Però com tots i totes sabeu,
quan et vols vestir per matar i
deixar bocabadat el personal,
has d’assumir certs sacrifi-
cis, oi? Ja ens entenem.

PRISCILLA. ELMUSICAL

LLIBRET: STEPHAN ELLIOT I ALLAN SCOTT. UNA PRODUCCIÓ DE SOM PRODUCE,
EN ASSOCIACIÓ AMB NULLARBOR PRODUCTIONS I MGMON STAGE. DIR.: SIMON
PHILLIPS. DIR. ADAPTACIÓ ESPANYOLA: ÀNGEL LLÀCER. DIR. MUSICAL: MANU GUIX.
COREOGRAFIA: ROSS COLEMAN I ANDY HALLSWORTH. INT.: JOSÉ LUIS MOSQUERA,
JAIME ZATARAIN, CHRISTIAN ESCUREDO, JUAN CARLOS MARTÍN, SYLVIA PAREJO,
TERESA FERRER, AMINATA SOW, CRISTINA RUEDA. LLOC: TEATRE TÍVOLI. CASP, 8.
METRO: CATALUNYA (L1, L3). FINS AL 31 DE DESEMBRE. PREU: 13,82-65€. HORARI:
DE DT. A DJ., 20.30H; DV. I DS., 18 I 22H; DG., 17H.• Priscillaelmusical.es Q
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