
 

L'últim gat birmà 
El Musical 

 

 
 

 
Logo d’Albert Alforcea 

L’últim gat birmà té tot el que ha de tenir 
un bon musical per triomfar: acció, humor, 
misteri, diàlegs frescos i encertats, 
ambients exòtics i uns personatges 
carismàtics i entranyables, tot plegat amb 
un estil molt british que recorda molt les  
obres angleses d’investigadors.  
 

Una trama amb ganxo i electritzant. 
 

Una obra fresca i dinàmica que corre a la 
velocitat del llamp.  
 

La recepta és senzilla: viatges, màgia, tocs 
de suspens genials, ambients molt ben 
retratats, un monestir llunyà i uns 
personatges excel·lentment delineats. 
 

Una obra amb valors que convida 
positivament a la reflexió de l'espectador. 

 
 

Rosa Moya 
 

Llicenciada en Filologia hispànica, editora, escriptora, creadora 
de projectes, amiga de la màxima que tot és possible, Rosa 
Moya va publicar, el primer trimestre del 2016, la magnífica 

novel·la juvenil, L’últim gat birmà. La novel·la ha tingut un 

gran ressò en els mitjans de comunicació i una millor acollida 
entre els lectors. 

 
 

 

 

L’últim gat birmà: acció, humor, misteri, diàlegs frescos, ambients exòtics,  
personatges carismàtics i molt  entranyables, tot plegat molt british. 

 

Sinopsis 
 

La vida d’en Charlie Parker ha fet un tomb important des que un gat va arribar al barri 
londinenc de Westminster on viu. 
 

Des de fa tres mesos en Charlie no pot dormir. Els miols planyívols d’un gat el 
mantenen despert. Per culpa seva, en Charlie no rendeix prou a l’escola i no podrà 
competir en el pròxim campionat de karate. A més a més, el metge ha diagnosticat 
que pateix una manifesta obsessió pels gats i prohibeix que tingui una mascota a casa. 
Pel que sembla, l’únic que sent el gat és ell. Però en Charlie es proposa trobar al gat 
sigui com sigui, i per això emprèn una aventura sense fre que arrenca a Londres i vola 
fins a Birmània, on el monjo del monestir del qual ha desaparegut el petit Hsaya li 
explica el poder d’aquests animals. 
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Una extraordinària aventura que propaga la felicitat  
des del turó de Mandalay 

 

                           
 

Presentació del projecte 
 
El pròxim 13 de març, al Teatre Núria Espert (Sant Andreu de la Barca) es farà la 
presentació del projecte del musical.  
 

En el fragment del musical (20 minuts) que es presentarà, hi intervindran 7 
actors/cantants i 6 ballarins i s'interpretaran 4 de les cançons del llibret del musical.  
 

Fitxa artística 
 

Autora: Rosa Moya 
Direcció: Orazio Caiti  
Co-Direcció: Rosa Moya  
 

Guió: Rosa Moya 
Coreografia: Orazio Caiti  
Assistent coreografia: Sonia Navarro 
Lletra, música i veu: Lorenzo Fernández i Carles Torregrosa 

Assesors i direcció artística: Fernando Núñez i Pilar Pascual 
Veu i assessorament vocal:  Ingrid Morral 
Ajudants: Ester Font i Liber Navarro 
 

Repartiment: 
Ari Tapia, Charlie Parker 
Ingrid Morral, Anna Parker 
Isaac Bustamente, Peter Parker 
Lis Cabello, senyora Margaret 
Felipe del Val, Michael O'Brien 
José Luis Blázquez, monjo Luang 
Juan Rivas, monjo Hui Gen 
Tony James, ballarí 
Sonia Navarro, ballarina 
Pako Rubira, ballarí 
Daniel Guerrero, ballarí 
Ana Ramírez, ballarina 
Joan Santacana, ballarí 
 

Project Manager:  Javi Hernández 
 

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
 

Musical basat en la novel·la de Rosa Moya: L'últim gat birmà 
(Editorial Casals) 
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Rosa Moya explica com va néixer L’últim gat birmà  
Entrevista amb el periodista Toni Marín. 
 

 

Toni Marín: Com neix aquesta història? Com arribes a fiar-te dels poders d’un gat 
birmà per donar vida a aquesta gran aventura? 
 

Rosa Moya: Aquesta història va néixer en una fia de Frankfurt, quan  vaig fixar-me en 
la imatge d’un gat que em va impressionar, però també dels meus felins i d’un viatge 
fascinant a Tailàndia en què, gràcies a l’atzar, vaig creuar la frontera amb Birmània. 
Per altra banda, i per donar vida a l’aventura, necessitava un gat especial i, buscant 
entre races diverses, vaig descobrir el gat sagrat birmà, la seva llegenda i el seu poder. 
 

TM: En Charlie Parker és aquell nen que tots hauríem volgut ser, oi?  
 

RM: Crec que no t’equivoques. En Charlie és noble, impulsiu, àgil com un felí i sent 
compassió pels febles, però també és sensible amb què l’envolta, accepta el que li toca 
i decideix projectar-se cap endavant. Sap escoltar i aprèn. En Charlie és un petit heroi 
proper a tots nosaltres. 
 

TM: La senyora Margaret aconsegueix enganyar tothom tret d’en Charlie. En qui t’has 
inspirat per construir un personatge tan dolent com ella? 
 

RM: He conegut algun personatge «pervers» que m’ha donat el punt de partida de qui 
havia de ser la senyora Margaret, un ésser amant d’un luxe desmesurat i de mantenir 
les aparences, mentider, egoista, ambiciós i egocèntric, però també he potenciat la 
seva maldat per actuar com a contrapunt respecte a altres personatges de la novel·la, 
com ara el monjo Hui Gen, d’ànima pura i innocent. 
 

TM: L’acció inicial transcorre a Londres i, més endavant, la trasllades fins a  Birmània, 
on es troba el monestir budista de Mandalay. Tota una feinada a l’hora de construir 
l’argument del llibre i els seus escenaris, no? 
 

RM: Com t’avançava al començament d’aquesta entrevista, vaig viatjar a Tailàndia i 
vaig poder visitar Birmània. Un viatge exòtic i enriquidor en què vaig prendre força 
notes mentals i d’altres escrites, que em van servir per ambientar la novel·la i 
impregnar-la d’alguns valors budistes en boca dels monjos o del gat protagonista. En 
aquelles terres el budisme ho domina tot i dóna sentit a tot. Importar-lo al tossut 
Occident ha estat laboriós, però molt gratificant. He fet reviure molts records... 
 

TM: Aquesta novel·la té de tot: aventura, misteri, acció... És un llibre amb herois i amb 
dolents i traïdors, que enganxa des de la primera fins a l'última línia. Podríem trobar-
nos amb una segona part? 
 

RM: Potser els gats de carrer, els vagabunds, tindran quelcom a dir en una segona 
aventura. 

 

L’últim gat birmà un musical  per a tota la família 
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 L'últim gat birmà 
 

La vida no és perfecta 
 

Creu en tu 
 

La felicitat es troba al teu interior 
 

Som els constructors del nostre futur 
 

 
 

Els personatges 
 

Charlie:  Noble, impulsiu, àgil com un felí, sensible amb què l'envolta i accepta el que li 
toca. Encara que ningú creu que sent a un gat, decideix projectar-se cap endavant fins 
a trobar-lo. Charlie sap escoltar i aprèn. És un petit heroi proper a nosaltres. El 
protagonista d'aquesta aventura.  
 
Senyora Margaret: La cara i creu d'una mateixa moneda. Condecorada per La Seva 
Majestat la Reina, veïna i amiga dels pares de Charlie, l'encantadora anciana, a qui 
tothom adora per la seva bondat, és també una amant del luxe desmesurat, de 
mantenir les aparences, ambiciosa i egocèntrica. La senyora Margaret no solament és 
la segrestadora del gat sagrat, sinó la malvada d'aquesta història. 
  
Michael O'Brien: Difunt marit de l'anciana, amant de Mozart, llunàtic i egoista a qui 
solament l'importa dur a terme el seu maquiavèl·lic pla. 
 
Monjo Hui Gen: Innocent, ingenu, pura bondat i cuidador de Hsaya. Té talent per al 
dibuix i els seus increïbles paisatges són reconeguts en tota Birmània. Mitjançant la 
pintura, el monjo troba la forma d'aquietar el seu cor. 
 
Monjo Luang: Monjo traïdor. 
 
Hsaya: Savi i mestre, l'últim gat sagrat es comunica amb Charlie. Té un sentit de 
l'orientació extraordinari i, en mitjans hostils com l'aigua o el foc, una capacitat 
d'adaptació gairebé immediata. Pot doblegar la voluntat de qui es proposi quan la seva 
vida corre perill i el més important pot fer tornar als difunts al món dels vius. És un 
portador d'ànimes. Per això és tan cobejat. 
 
Anne Parker: Una mica impacient, a la mare de Charlie li irriten les mentides. El seu 
color preferit és el rosa i quan se sufoca també es posa rosa. Li encanta la rebosteria i 
se sent especialment contenta quan prepara pastissos o dolços. De tots és ben sabut 
que a l'Anne li hagués agradat ser pastissera. Creu al seu fill i dubte de la innocència de 
la senyora Margaret. 
 
Peter Parker: Exjugador de rugbi i fidel aficionat de l'esport, el pare de Charlie té bon 
humor, és pràctic i no es camina amb marrades, però creu a la senyora Margaret més 
que al seu fill. 
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Resum escenes de la presentació del 13 de març 
 
 
 
Escena 1 
 
Els pares d’en Charlie acaben de sortir del metge i decideixen que el seu fill no participi 
en el campionat de karate a no ser que deixi de sentir miols. El diagnòstic del doctor ha 
estat clar: “En Charlie està obsessionat amb els gats”. Els senyors Parker es proposen 
consolar-lo amb la pastisseria, la lliga de rugbi o jugant partides de dominó. El que 
encara no saben és que el seu fill accepta el que li toca.  
 
 
Escena 2 
 
En Charlie creu en el que sent i en ell mateix. Una nit, com altres tantes nits, mira per 
la finestra i descobreix que el gat és a casa de la seva veïna i amiga dels seus pares, la 
senyora Margaret. L’ha agafat pel coll. Pot ser que l’anciana més adorada a la ciutat de 
Londres sigui la segrestadora del gat que tantes hores de son li ha robat i tants 
maldecaps li ha fet passar? Recordem que molts nens es burlen d’ell i han creat fins i 
tot una cantarella. 
 
 
Escena 3 
 
En Charlie entra a casa de la senyora Margaret i troba el gat just en el moment que 
arriba l’anciana. El noi s’amaga sota el llit. La dona dirigeix unes paraules al seu difunt 
marit, Michael O’Brien, confessant-li que tenen el gat sagrat que tanta recompensa els 
donarà. Es pren un somnífer i quan dorm apareix el seu marit com un fantasma.  
 
 
Escena 4 
 
De Londres ens traslladem a Birmània on el monjo Hui Gen, cuidador del gat sagrat, 
creu que és viu i no accepta el que tracta d’explicar-li un altre monjo de la comunitat. 
Hui Gen és la bondat i ingenuïtat personificada, però en contra de les veritats de Buda 
no pot alliberar-se del record de l’últim gat birmà i decideix anar a buscar-lo. El monjo 
sap que és responsable de la seva decisió, que aquesta condicionarà el seu futur. Som, 
en definitiva, els constructors del nostre camí. 
 
 
 
 


