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Música demonges i, a més, mol-
tes vegades, celestial. Encara
que discotequera. Plena d’ener-
gia i contagiosa. El musical Sis-
ter Act va aconseguir un gran
èxit ahir a la nit al teatre Tívoli
en la seva estrena esperada. Una
estrena a la qual van assistir des
de Santiago Segura fins a sor
Lucía Caram i, sens dubte, tota
la professió, des de Flotats i
Josep Maria Pou fins a Daniel
Martínez de Focus o Anna Rosa
Cisquella, de Dagoll Dagom, que
acaba d’estrenar Mar i cel i que
ara té un rival a la cartellera.
Tampoc no hi van faltar l’alcal-
de Xavier Trias ni el president
Artur Mas, encara que la que
ahir a la nit va presidir de debò
l’estrena va ser una altra exmon-
ja, Whoopi Goldberg, l’actriu
que fa dues dècades va popularit-
zar al cinema el personatge de
Deloris van Cartier, com les jo-
ies. Un personatge que s’amaga
en un convent després de pre-
senciar un assassinat i que ahir
va defensar al Tívoli amb veu es-
pectacular Mireia Mambo, a qui
va acompanyar amb molt més
que eficàcia Àngels Gonyalons
–la rondinaire mare superiora
del convent– o Fermí Reixach,
que dóna vida a Monsenyor.
O Silvia Abril, que al matí ha-

via donat lloc a una divertida
anècdota en la presentació de la
producció. Elmuntatge és el pri-
mer que la gran productora Sta-
ge estrena a Barcelona i no a la
capital del regne. Però ho fa
ambEl Terrat d’Andreu Buena-
fuente. Un Buenafuente que va
explicar ahir a la premsa que es-
tà vivint Sister Actmolt intensa-
ment: “La meva dona (Silvia
Abril) hi treballa”. “Això és el
que als Estats Units anomenem
nepotisme”, va intervenir al seu
costat amb la seva habitual iro-

nia Goldberg, causant les rialles
dels presents.

Una Goldberg que va explicar
sense embuts com es va involu-
crar en la coproducció del projec-
te: “M’agradaria dir-los que es va
tractar d’unadecisiómolt profun-
da, però la veritat és que em va
trucar Joop van den Ende, cap
de Stage, i em va dir que si hi vo-
lia participar. Li vaig dir que sí i
quan va arribar el dia d’anar a la
primera estrenamundial van arri-
bar les llàgrimes, perquè per a ai-
xò cal agafar l’avió...”.

Tot i així, el va agafar i l’ha con-
tinuat agafant: ahir a la nit va es-
tar al Tívoli, i era tan esperada
com l’elenc. I fent unes quantes
bromes amb Buenafuente abans
de començar el musical. Perquè
l’humorista va explicar des de
l’escenari que com a català li ha-
via regalat un collaret amb laMo-
reneta a Goldberg. “Som o no
som un país?”, va preguntar en-
tre els aplaudiments del públic.
“Religiós, això sí”, va postil·lar
amb ironia. I es va felicitar que
Artur Mas fos entre el públic

“perquè durant dues hores no es-
coltarà res més i això repercutirà
en el bé del país”.

Goldberg va fer broma que li
agradava saber que Mas havia
vingut perquè a aquesta obra hi
van, va dir, presidents intel·li-
gents comObama i Clinton. “Pin-
ta bé per a tu aquesta nit”, li va
etzibar, i va agrair a Buenafuente
la Moreneta que li havia regalat,

una marededéu negra que va dir
que no es trauria del coll per de-
mostrar que també existeixen.

Després, va arrencar un espec-
tacle on sobretot van brillar els
números de grup de les monges,
que van enlluernar, i on potser
van sobrar algunes bromes fàcils
de l’adaptació com repetir monja
moltes vegades seguides. Però no
va ser cap impediment per a un
èxit enorme.c
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Elmusical ‘Sister Act’ obre amb èxit al Tívoli ambWhoopi Goldberg com a convidada

Whoopi,Mas i laMoreneta

Els números de grup
de les monges van
enlluernar, encara
que hi van sobrar
bromes fàcils

LAURA GUERRERO

ANA JIMÉNEZÀLEX GARCIA

estar París en guerra, va acollir
Barcelona (Sisley, Morriset...) i,
com a mirall, obres dels avant-
guardistes que es van refugiar a
la ciutat: Gleizes, Picabia, Marie
Laurencin, els Delaunay, el poeta
dandi Arthur Cravan (amb el seu
cèlebre combat contra Jack John-
son) o el retorn de Picasso a Bar-
celona seguint les passes de la ba-
llarina del Diàguilev Olga Kho-
khlova el 1916, quan Cocteau va
donar la consigna de retorn a l’or-
dre, aquesta oscil·lació creativa
entre tradició i ruptura.c


