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El Liceu rebrà 4 milions d’euros de 
subvenció extra del govern espanyol
El ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
va aprovar ahir la subvenció extraordinà-
ria de 4.117.050 euros prevista al pla estra-
tègic i de viabilitat 2014-2017 de la Funda-
ció Gran Teatre del Liceu. El pla requereix 
11 milions d’euros d’inversió de les admi-
nistracions públiques que conformen el 

patronat del Liceu. El ministeri, que assu-
mirà un 45% del finançament que neces-
sita –de la resta se n’ocuparan l’Ajunta-
ment, la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat–, argumenta que és necessari fer 
perviure “un dels projectes culturals més 
antics del país”.CULTURA

“Mira’m: no era gens previsible 
que jo pogués fer pel·lícules”

Creient “Parlo sovint amb Déu i crec que em sent, perquè he pres més bones decisions que dolentes” Cinema “Hollywood 
està massa atapeït de gent desesperada per ser acceptada” Carrera “He fet 80 pel·lícules en 35 anys. No està malament, oi?”

Whoopi Goldberg
ACTRIU, PRESENTADORA I PRODUCTORA DE ‘SISTER ACT’

Whoopi Goldberg (Nova York, 
1955) no suporta volar, però tot i ai-
xí ha fet un viatge fugaç a Barcelo-
na per apadrinar l’estrena al Teatre 
Tívoli del musical que va triomfar 
als cinemes el 1992, Sister Act. L’en-
demà, en una habitació de l’Hotel 
Palace on li han estès sobre el llit 
tots els diaris que parlen d’ella, l’es-
pera una altra bateria d’entrevistes 
amb periodistes que canvien cada 15 
minuts. Apareix amb un pèl de re-
tard i una amabilitat desarmant, de 
bon humor, amb les ulleres a mig 
nas i vestida amb camisa blanca, te-
xans i sabatilles.  

He sentit quan entrava que està 
impressionada per la Moreneta.  
Sí, a Amèrica no es coneix! Mai n’ha-
via sentit la història. Sabia que hi ha 
dues marededéus negres, però no sa-
bia que una era aquí. Una altra és a 
Polònia, però mai no m’hi havia sen-
tit tan a prop. L’Andreu Buenafuente 
em va portar la Moreneta, la va posar 
sobre la taula i vaig pensar: “Uau! Ai-
xò està bé!” És genial. I crec que més 
gent l’hauria de conèixer. 

Al musical de Barcelona, la More-
neta protagonitza alguns dels 
gags que més funcionen. 
Pensa-hi: ningú als Estats 
Units sap que existeix la possi-
bilitat que una marededéu si-
gui negra. Quan dius que Je-
sús podria ser negre et di-
uen: “Ah, no”. Això és fan-
tàstic. Ahir estàvem 
intentant imaginar la histò-
ria sobre com va aparèixer, 
a qui i per què és de color ne-
gre. Després em van ense-
nyar les muntanyes i vaig 
pensar: “¿És negra perquè vo-
lia predicar sobre tolerància?” 
No ho sé, però m’encanta la idea.  

BARCELONA
LAURA SERRA

VVostè parla amb Déu?  
Sí, sovint. I crec que em sent, perquè 
he pres més bones decisions que do-
lentes. Així que ho atribueixo a la 
meva mare, a Déu, a tots els que vet-
llen per mi des d’allà dalt. A vegades, 
et queixes perquè alguna cosa no va 
bé, a vegades li demanes una con-
cessió i a vegades li demanes de ge-
nolls: “Sisplau, para això!” Llavors 
sents una veu que et xiuxiueja: “Ja 
t’ho vaig dir”. [Riu.] Però jo sempre 
espero el millor. I estic emocionada 
amb el nou Papa.  

Amb el papa Francesc? Per què? 
Mai no tornaré a una església, no és 
per a mi, però m’agrada quan el Pa-
pa recorda quina és la seva feina i 
diu: “Sóc aquí si em necessites, Déu 
és aquí si el necessites. Tenim els 
braços oberts i no hi ha res que facis, 
res, que no pugui ser perdonat”. Ai-
xò no vol dir que no hi hagi conse-
qüències, vol dir que Déu no girarà 

l’esquena a ningú. I em va agradar 
que Francesc, quan el van nome-

nar cardenal, digués als argen-
tins amb diners que el volien vi-
sitar: “No vingueu. Els diners 

que preteníeu gastar-vos do-
neu-los als pobres”. M’en-

canta aquest tio! Algú que 
diu: “No et jutjaré, parla 
amb Déu”. A Nova York, 

els conservadors catòlics 
estaven molestos i deien 
que no estava bé, negaven 

que Francesc fos real-
ment la veu de Déu. I jo 
vaig pensar: “Jesús no 
hauria de tornar per-

què no us el mereixeu”.  

Quin és el secret perquè 
20 anys després la histò-

ria de Sister Act encara 
tingui gràcia? 

Les monges. Perquè la gent 
oblida que són persones i, abans 

de ser monges, potser tenien xicot 
i tenien vides. I perquè la Deloris es 

Admiració 
“Mai no 
tornaré a una 
església  
però estic 
emocionada 
amb el Papa”
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El Festival COS inunda 
Reus de teatre, dansa i circ
La 17a edició del Festival Internacional de 
Moviment i Teatre Gestual COS acull fins de-
mà 16 espectacles de teatre gestual, dansa i 
circ. Entre els actes d’avui destaca Gagfather, 
d’Yllana (Teatre Bartrina, 22 h). Pel que fa a 
diumenge, la companyia Vol-Ras presentarà 
Da Capo (Teatre Bartrina, 18 h).

Mataró celebra avui 
la Diada de la Rumba
Tot i que aquest any la rumba ha perdut el seu 
referent més conegut, Peret, Mataró –lloc on 
va néixer el cantant– celebra durant tot el dia 
d’avui una jornada dedicada a aquest estil mu-
sical. Hi haurà tallers de palmas, de guitarra 
i de caixó i s’inaugurarà una exposició sobre 
els 20 anys dels Ai, Ai, Ai.

Optimista 
“Mai saps què 
et trobaràs, 
però passen 
més coses 
bones que 
dolentes”

Maduresa 
“Renée 
Zellweger 
s’ha fet la 
cirurgia 
perquè la fa 
sentir bé”

Crítiques 
“He 
descobert 
que la gent no 
escolta quan 
mira la 
televisió” 

creu que ho sap tot i tant li fa tot-
hom, jutja els llibres per la coberta, 
com fa la mare superiora amb ella. 
I al final, s’adonen, primer, que to-
tes som ties i, segon, que sempre hi 
ha alguna cosa que et puc ensenyar 
i viceversa. L’obra recorda a la gent 
que mai saps si trobaràs alguna co-
sa fantàstica a fora que et farà mi-
llor; així que sigues obert. I sí, pas-
sen coses estranyes, no sempre bo-
nes, però passen més coses bones 
que dolentes quan estàs obert. A 
més, no hi ha res millor que una 
monja divertida.  

Sister Act va ser un dels seus èxits 
més rendibles. Al pòdium hi hauria 
El color púrpura, Ghost i Sister Act. 
Per a vostè és així? 
No. Cada pel·lícula que he fet és un 
gran èxit per a mi. Mira’m: no era 
gens previsible que jo pogués fer 
pel·lícules. No era la imatge. I quan 
penses que he fet 80 pel·lícules en 
35 anys... No està malament, oi? Si 
em sento nostàlgica, miro enrere i 
penso en les coses que la gent deia 
de mi: “No durarà”, “Mira quina ca-
ra”... Van dir coses brutals, però ara 
passes llista i veus que aquell no té 
feina, aquell no té feina, aquell no té 
feina, aquell és mort. Així que estic 
encantada de la vida. 

El 2007 va dir que no hi havia lloc 
per a vostè a Hollywood. És així? 
Sí. Però Hollywood és a Califòrnia; 
queda la resta del país! Encara puc 
treballar als altres llocs! [Riu.] Vaig 
dir això perquè pensava que Holly-
wood estava massa atapeït de gent 
desesperada per ser acceptada, i jo 
no volia que m’acceptessin. Sentia 
que havia de fer el que volia. No ca-
lia que fos molt important, sinó que 
m’agradés. I és un lloc molt dur per 
a les dones, de qualsevol color.  

Ho hem vist últimament amb el 
canvi de cara de Renée Zellweger.  
La gent no s’adona que la Renée 
s’ha fet cirurgia perquè la fa sentir 
bé. Per això ho fa. Segueix sent una 
de les millors actrius de la capa de 
la terra. A més, tampoc sabies com 
era en realitat quan estava inter-
pretant un paper. De fet, s’assembla 
al personatge de Cold Mountain. 
Simplement, ara no s’assembla a la 
Renée quan no era un personatge, 
sinó a una dona de 40 anys que s’ha 
retocat.  

Potser és que hi ha més interès a 
ser una celebrity que bona actriu. 
A la Renée no li importa el que digui 
la gent. Sempre ha sigut ella mateixa. 
No té gaires amics de Hollywood. Els 
amics que té són els de tota la vida. I 
si fossis amiga seva, i retocar-se la fes 
sentir millor, ¿no et semblaria bé que 
ho fes? A Twitter diuen: “No sembla 
ella!” Però qui sembla igual que fa 20 
anys enrere? Jo segur que no.  

Vostè ha utilitzat la fama com a al-
taveu de la faceta d’activista. ¿Un 
artista ha de fer servir el seu poder 
per a aquest tipus de coses?  
Tothom ho hauria de fer; no només 
artistes, actors o músics. Ara bé, no 
tots tenim el virus de l’activisme, ai-
xí que suposo que la gent que no el 
té deu fer altres coses. 

Ara es dedica sobretot a la produc-
ció i al programa matinal The view. 
Per què li agrada col·laborar-hi?  
Perquè van ser els únics a oferir-me 
feina quan vaig tenir problemes po-
lítics fa 10 anys i no aconseguia pa-
pers ni anuncis i ningú em volia. 
Quan em van voler fitxar malgrat 
tot, em van salvar la vida.  

Donar la seva opinió la pot fer im-
popular per a alguns. Li importa?  
Em va preocupar els tres primers 
dies. I després vaig pensar que no és 
gens diferent de com ha sigut sem-
pre, però ara la gent pot sentir el que 
opino. Tot i que he descobert que no 
escolten quan miren la televisió.  

No? 
Pots dir: “He comprat un xai; el xai 
era blau; ens el vam menjar”. I la 
gent sent que Whoopi Goldberg ha 
matat un xai blau. Llavors t’escriuen 
a Twitter que ets una dona horrible. 
Quan els dius que escoltin el que re-
alment has dit, llavors es disculpen.  

A vostè, que ha presentat la ceri-
mònia dels Oscars quatre vegades, 
què li sembla Neil Patrick Harris? 
Vaig fer amb ell la seva primera 
pel·lícula. El conec des que era molt 
petit, i és la persona perfecta per a 
això. Tindrà sortides genials. I men-
tre ell ho faci, no ho hauré de fer jo.  

Li agradaria tornar-hi? 
Si em truqués, ho faria per ell. Però 
és molta feina! El pitjor és quan 
surts i veus a tothom així. [Fa cara 
llarga.] Tots són massa guais per fer 
el paper de públic i, a sobre, queda-
ran desfets perquè probablement 
perdran. És que només volen saber 
que han guanyat! Així que et donen 
vuit minuts per divertir-te i la res-
ta de la nit se la passen pensant “va, 
va, va”. Ja pots ser divertit i brillant 
que ningú t’escolta. Jo em vaig ficar 
uns vestits al·lucinants perquè, com 
a mínim, se sorprenguessin.  

Com l’han convençut per venir a 
Barcelona? Li costa agafar un avió. 
Ho odio. Però Joop van den Ende 
[fundador d’Endemol i Stage], que 
és el cervell darrere de Sister Act, 
em va donar diners i em va enviar 
el seu avió perquè sap que no vull 
volar. També és qüestió d’agenda, 
perquè he d’estar treballant di-
lluns. De fet, no saben que he mar-
xat. Els hi diré quan els porti regals 
de Barcelona.e 

‘Sister Act’, un convent 
amb molta marxa

Pel que fa als intèrprets, cal des-
tacar que el càsting ha estat un en-
cert gairebé absolut –el gairebé és 
pel paper del policia enamorat, un 
actor amb bona veu però que no 
acaba de construir la caricatura–. 
Peccata minuta. La barcelonina Mi-
reia Mambo Bokele, educada tea-
tralment a Londres, és una bona ac-
triu i una molt notable cantant, i la 
seva Deloris van Cartier arrossega 
la resta de monges per la seva vita-
litat i ganes de viure. Àngels Gonya-
lons canta poc, però conserva una 
vocalització i una veu de les millors 
de l’espectacle. Atenció a la creació 
del Monsenyor que fa Fermí Rei-
xach, incloent una desfilada de ca-
sulles impressionant. Òbviament el 
màxim al·licient és el cor de mon-
ges, que sona fantàstic i entre les 
quals hi ha tres actrius en el punt 
just de gràcia i bona veu com la ger-
mana Maria Patricia (Malia Con-
de), la novícia Maria Roberta (Gara 
Roda) i la directora del cor, Maria 
Lázaro (Sílvia Abril). 

El conjunt destil·la una plàstica 
de còmic realista i la part final no 
amaga la relació amb les revistes 
del Paral·lel. Sister Act és un espec-
tacle entretingut per al gran públic 
que potser l’únic problema que hi 
trobarà és el preu de les entrades, 
lògic, d’altra banda, en una produc-
ció amb una setantena de sous per 
pagar cada dia.e

Mireia Mambo Bokele és Deloris van Cartier, Àngels Gonyalons la 
mare superiora i Sílvia Abril una monja rapera del cor. PERE TORDERA

Interpretacions de nivell i una producció a 
l’altura apugen el llistó d’una història feble

‘Sister Act’ TEATRE TÍVOLI 223 D’OCTUBRE 

Gran revetlla al Tívoli 
amb les màximes auto-
ritats del país i de la ciu-
tat i convidats famosos, 
amb cava i càtering, per 

al nou musical que la productora 
Stage Entertainment (El rey León, 
Los miserables) i El Terrat estrenen 
a Barcelona. I a fe que la producció 
i el resultat artístic estan a l’altura 
dels objectius. 

El llibret de Sister Act és prou 
senzill i innocent: una cabaretera 
s’amaga en un convent després de 
veure com el seu amant, un gàngster 
dolent, mata un dels seus sicaris. La 
música d’Alan Menken tira clara-
ment cap a música disco i pop dels 
80 sense gaires exigències. L’espec-
tacle necessita, doncs, una posada 
en escena i unes interpretacions 
que omplin la feblesa de la història. 
Totes dues qüestions estan resoltes 
de manera admirable. La posada en 
escena té ritme, les coreografies són 
molt dinàmiques i els gags funcio-
nen. Aquí, del que es tracta és de 
passar-s’ho bé. De crear bon rotllo. 
Aconseguit. 

Crítica
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