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LAS SISTERS BUSQUEN EL SEU CAMÍ CAP A LA GLÒRIA I ES MARQUEN COM A OBJECTIU FINAL ACTUAR AL

MOULIN ROUGE DE PARÍS, PERÒ ABANS FAN UNA PARADA EN UN MOLINO DEL PARAL·LEL TAMBÉ BEN MÍTIC

Dues cabareteres i un molí

Elles no han nascut pas per
acabar els seus dies com a
coristes anònimes: aques-
tes dues dones amb un ma-
teix destí tenen molt clar que
el seu talent i els seus en-
cants les portaran un dia que
el seu nom llueixi a les mar-
quesines dels teatres amb
lletres ben grosses.
Las Sisters han nascut per

convertir-se en autèntiques
estrelles rutilants, d’aque-
lles que figuren com a cap-
çaleres de cartell a qualse-
vol espectacle que tingui
l’honor de comptar amb la
seva presència, i a les quals
esperen a la sortida file-
res d’admiradors ansiosos
per obtenir un autògraf (i si
s’escau, alguna cosa més!).
I com que el seu món és el

món del cabaret, i com que,

quan de cabaret es tracta, el
llegendariMoulin Rouge
continua sent una referèn-
cia universal, és justament al
seu escenari on s’han propo-
sat aconseguir un triomf d’a-
quells que fan història.
Això sí: cal reconèixer

(elles mateixes ho fan en els
moments de més lucidesa)
que, ara mateix, Las Sisters
són dues cabareteres vin-
gudes a menys que, en rea-
litat, mai no havien vingut a
més. Per arribar al cim, te-
nen al davant un camí ben
llarg. Que per sort seva (i
per a desgràcia de la inte-
ressada) no faran soles, sinó
en companyia de la seva fi-
del pianista Eme Erre. He
dit pianista? Bé, sí; i també
tramoista, i sastressa, i noia
dels encàrrecs, i de fet qual-
sevol altra cosa que us pugui
venir al cap.

París haurà d’esperar
Però les cabareteres no es
poden queixar, perquè el
seu nom llueix aquest es-
tiu amb lletres tan grosses
com la normativa municipal
ho permet a la façana d’un
altre molí molt més nostrat;
un cabaret que ha fet també
història i que –cal no obli-
dar-ho–, cap allà al 1910 es
feia dir precisament Le Pe-
tit Moulin Rouge. Allà és
on Las Sisters, guiades per
J.J. Vaquero –el coguio-
nista d’El Hormiguero, acos-
tumat com està a la fama,
no es pot estar tampoc de

fer acte de presència vide-
ogràfica en pla Charlie de
Los Ángeles de Charlie–, ens
faran un bon resum del seu
periple artístic. I ens faran
també una exhibició de les
sevesmolt variades qua-
litats artístiques, gairebé
sense límits. I és que deixant
la modèstia a banda (però
molt a banda), Las Sisters
presumeixen de dominar els
recursos de la stand-up co-
medy com a mínim tan bé
com el mateix J. J. Vaquero.
Però també de lluir quan

fa falta una veu de soprano
(la veu d’Ana Yanini) que no
faria mal paper al Liceu ma-
teix. I cal no oblidar que les
dues Sisters –que de sisters
no ho són pas a la vida re-
al– dominen d’allò més l’art
de la pallassada, perquè les
dues han estudiat les tècni-
ques dels clowns.

Això, per no parlar de la
seva formació en temes de
dansa i, naturalment, dels
seus estudis com a actrius.
Com veieu, les vedets mos-
trem un currículum ben
sòlid, a l’hora de reclamar
el seu moment de glòria fent
servir un humor que defi-
neixen com a fresc i ben ca-
nallesc: al cap i a la fi, cal
recordar que aquest molí ha
estat durant dècades un cau
de saludable transgressió.
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RAMON OLIVER

Les dues Sisters, en companyia d’aquesta pianista seva que serveix una mica per a tot.

CAL NO OBLIDAR QUE LES
DUES SISTERS DOMINEN
D’ALLÒ MÉS L’ART DE LA
PALLASSADA, PERQUÈ LES
DUES HAN ESTUDIAT LES
TÈCNIQUES DELS CLOWNS


