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LA BANDA SONORA DE ‘PRISCILLA’ ÉS UNA VERITABLE FESTA MUSICAL PLENA A VESSAR DE

GRANS CLÀSSICS QUE HAN TRIOMFAT A LES PISTES DE BALL AL LLARG DE LES DARRERES DÈCADES

Esteu preparats ja per traves-
sar els deserts australians vi-
atjant en l’espectacular imolt
robotitzat autobús en què
viatgen també les dues drag
queens i la seva companya
transsexual que protagonit-
zenPriscilla, reina del desert?
La setmana que ve us informa-
rem amb detall sobre aquest
musical que arriba a Barcelona
després d’haver triomfat a
Broadway, alWest End i a la
GranViamadrilenya. Però,
demoment, què us sembla si
anempreparant el cos per a
la descàrrega rítmica que ens
espera al Tívoli tot repassant
alguns temesmítics de lamú-
sica disco i delmés emblemà-

tic pop que desfilen al llarg del
muntatge? Començant, natu-
ralment, pel llegendari IWill
Survive, aquella cançó popula-
ritzada perGloriaGaynor a
final de la dècada dels setanta
que ha acabat convertint-se en
un veritable himne gai i en una

demostració ballable de com es
poden superar els pitjorsmo-
ments i reivindicar orgullosa-
ment la condició sexual sen-
se deixar demuntar-se alhora
una bona festa. Al cap i a la fi,
no és aquesta també la filosofia
a què s’apuntaPriscilla?

R. OLIVER

l’oest són l’indi i el cowboy del
grup). Però posem-nos unami-
ca seriosos per recordar que,
quanBurt Bacharach i el lle-
trista Hal David van escriu-
re I Say a Little Prayer perquè
la cantés DionneWarwick,
ho van fer tenint present la
Guerra del Vietnam. L’ora-
ció a què fa referència el títol
és la que resa una dona quan
el seu homemarxa cap als ar-
rossars vietnamites.
Però tornem a la festa. I do-

nem la benvinguda aMadonna,
que no podia deixar escapar
l’ocasió de recordar-nos que és
unaMaterial Girl. I no ens obli-
demdelColourMyWorld en-
registrat per Petula Clark o de
la Cyndi Lauper deGirls Just
Want toHave Fun…Així dóna
gust travessar el desert!

Del rei del rock a la reina del pop
Parlant d’himnes gais, també
l’It’s RainingMen, enregistrat
el 1982 per TheWeather Gir-
ls després que rebutgessin
gravar-laDiana Ross, Don-
na Summer, Cher i la matei-
xa Barbra Streisand, ha entrat
de ple en aquesta categoria. I
ja que hi som, deixem pas a la
gent deVillage People i el seu
GoWest (de ben segur que els
que ens volen fer anar cap a

‘I will survive’, i tant que ho faré!
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Les Dives, el cor de l’espectacle. FOTO: JAVIER NAVAL

PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

DIR.: SIMON PHILLIPS. DIR. ADAPTACIÓ ESPANYOLA: ÀNGEL LLÀCER. DIR. MUSICAL:
MANU GUIX. COREOGRAFIA: ROSS COLEMAN I ANDY HALLSWORTH. INT.: JOSÉ
LUIS MOSQUERA, JAIME ZATARAIN, CHRISTIAN ESCUREDO, JUAN CARLOSMARTÍN,
CRISTINA RUEDA. LLOC: TEATRE TÍVOLI. CASP, 8. METRO: CATALUNYA (L1, L3). TEL.:
934 122 063, A PARTIR DEL 26/10. HORARI: 13,82-65€. DE DT. A DJ., 20.30H; DC. I

DS., 18 I 22H; DG., 17H.• Grupbalana.com


