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La fama és mala cosa

Tots ho hem vist en un munt
de pel·lis i sèries televisi-
ves; quan una persona entra
en un programa de testimo-
nis protegits o està a punt
de fer-ho, el que li convé es
passar com més desaper-
cebuda millor. Però, quan
aquesta persona canta com
els àngels i a sobre ha fet
viure a la congregació a què
ha anat a parar una verita-
ble revolució musical que ha

captat l’interès de la premsa,
ja em direu on queda la dis-
creció requerida en aquests
casos. Llavors, ja cal que la
Verge ens protegeixi a tots
plegats. Encara sort que,
amb els seus 350 quilos de
pes i 5 metres d’altura, la fi-
gura de la Verge que presi-
deix l’escenari sembla prou
protectora per permetre que
cap gàngster els amargui la
ballaruga a aquestes mon-
ges. Lloat sigui el Senyor!

Gràcies a l’empenta de Deloris van Cartier,
aquest és el gloriós nou estilisme que llu-
eixen les seves germanes conventuals.

SISTER ACT

MÚSICA: ALANMENKEN. LLIBRET: CHERI I BILL STEINKELLNER, DOUGLAS
CARTER. LLETRES: GLENN SLATER. DIR. D’ESCENA: CARLINE BROUWER. DIR.
MUSICAL: ARNAU VILÀ. COREOGRAFIA: ANTHONY VAN LAAST. INT.: MIREIA
MAMBO, ÀNGELS GONYALONS, FERMÍ REIXACH, SÍLVIA ABRIL. SENSE
DATA DE COMIAT. LLOC: TEATRE TÍVOLI. CASP, 8. HORARI: DE DT. A DJ.,
20H; DV., 17.30H; DS., 17.30 I 21.30H; DG., 18H. PREU: 25-73,61€.

BENEDICCIÓ DE LA GERMANA WHOOPI GOLDBERG, DEL TERRAT I DE STAGE ENTERTAINMENT

És la història de la Blanca-
neu canviant la vida dels set
nans. O la de la cabaretera
Sugarpuss O’Shea (Barbara
Stanwyck) a ‘Bola de foc’ de
HowardHawks: fugint de la
policia per no haver de testi-
ficar contra el nòviomafiós,
es refugia entre set estrafo-
laris professors (inclòs Gary
Cooper) que elaboren una en-
ciclopèdia de tot el saber, i els
fa veure el món d’una altra
manera. I també és la història
de ‘Teorema’, de Pasolini: el

jove Terence Stamp apareix
i desmunta la vida d’una rica
família italiana. Fins i tot la
de la criada. I és la història
de ‘Sister Act’: les monges
d’un conventmai no tornen
a ser lesmateixes després de
conèixer la cantant Deloris
van Cartier. De fet, en el pas
del cinema al teatremusi-
cal també s’ha transformat
aquesta eterna història de
l’àngel que passa per l’exis-
tència dels altres i la canvia.
Lamúsica ja no ésMotown,

sinó so Filadèlfia, precursor
de lamúsica disco: la produc-
tora no va aconseguir els te-
mes de la pel·lícula, així que
ara, al Tívoli, inclús l’enorme
figura de la Verge es reco-
breix demirallets per brillar
amb la llum estroboscòpica.
I Deloris ha rejovenit: ja no
és una cantant que va poder
però no va ser, sinó una pro-
mesa. Que, amés, témolt a
prop l’amor de veritat en for-
ma de jove policia de qui es
reia a classe. Els productors
han cregut que de vegades els
àngels, com els passa als de
Frank Capra, necessiten una
empenteta en la seva vida.

DeBlancaneu a Sister Act
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o una disco dels 70?

LaLaLa ffffamamamaa ésééé mala cosa

Totsts hhooo hem vist en un muntt
de pel·l·lisis i sèries televisi-
ves; quan una persona entra
en un programa de testimo-
nis protegits o està a punt
de fer-ho, el que li convé es
passar com més desaper-
cebuda millor. Però, quan
aquesta persona canta com
els àngels i a sobre ha fet
viure a la conongregació a què
haha aananat a parar una verita-
blblblblblblble revolucióó mumumusisisical ququee haha

cacacacaptptptptat l’interès de la premsa,
jajajaja em direu on queda la dis-
creció requerida en aquests
casos. Llavors, ja cal que la
Verge ens protegeixi a totss
plegats. Encara sort que,
amb els seus 350 quilos de
pes i 5 metres d’altura, la fi-
gura de la Verge que presi-
deix l’escenari sembla prou
protectora per permetre que
cap gàngster els amargui la
ballaruga a aquestes mon-
ges.s. Lloat sigui el Senyor!

Gràcies a l’empenta de Deloris van Cartier,
aquest és el gloriós nou estilisme que llu-
eixen les seves germanes conventuals.
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És la històriaia dde la BBlalanca-a-
neu canviantnt la vidada dels set
nans. O la dee la cababareteraa
Sugarpuss O’ShShea (BaBarbrbarara
Stanwyck) a ‘Bola de fococ’ dede
HowardHawksks: fugint de lala
policia per nono hhaver dde teststi-i-
ficar contra eel nònòviomamafifiós,
es refugia entntre setet estrafofo-
laris professosors (inclòs GGararyy
Cooper) que elabororenen uunana een-n-
ciclopèdia de totot elel ssababerer,, i elelss
fa veure el mónn d’ununaa altra
manera. I tambmbéé ésés llaa història
de ‘Teorema’, dede PPasolini: el

jove TTerence Statampmp apareix
i dedesmsmsmununta la vida d’una rica
famímílilia ititalaliaiana. Fins ii totot la
de la criada. I ésés llaa hihiststòròria
de ‘Sister Actct’: les mononges
d’un cononveventntmai no totornenen
a ser lelesmamateteixes ddesesprprésés de
conèixerer laa cantant DeDeloris
van Cartrtier.r. DDee fefet, en el pas
del cinema al teatremusi-
cacal també s’ha transformat
aquesta eterna història de
l’àngel que passa per l’exis-
tètètèncncncncia dels altres i la canvia.
LaLaLammmúsica ja no ésMotown,

sinó soo FiFiFiFilaladèdèdèdèlfilfiaa, prprecurursososorr
de lamúmúmúsisisisicacacaca ddisisiscoco: lala prorodudududuc-
tora no va aaacocococonsnsnsegegeguiuir elelss te-
mes de la pepepel·l·lílícucuculalala,, aiaiaixíxí que
ara, al Tívoli,, ininininclclclúsúsúsús l’enorme
figura de la Verererge es reco-
breix demirallets per bririllllllararar
amb la llum estrobososcòcòcòcòpipipipicaca.
I Deloris ha rejovovovenenenenititit:: jajaja nnoo
és una cantant queue vvaaaa popopopodededer
però no va ser, sinónónónó unananana pproro-
mesa. Que, amés, tététémmololololtt aa
prop l’amor de veritatatatat ennnn fofofor-r-r-r-
ma de jove policia de ququququii eseses
reia a classe. Els productctctctorororors
han cregut que de vegadedes els
àngels, com els passa als de
Frank Capra, necessiten unaaa
empenteta en la seva vida.
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