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Aretha Franklin 
anuncia que es retira 

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

La reina del soul Aretha Franklin 
va anunciar ahir  que es retirava als 
74 anys. Franklin va revelar els seus 
plans en una entrevista a l’emissora 
local de ràdio de la NBC a Detroit. La 
cantant té previst gravar un disc el 
pròxim mes de setembre amb Stevie 
Wonder, i planeja que sigui l’últim 
de la seva carrera.
 «L’hi he de dir, em penso retirar 
aquest any», va confessar al periodis-
ta Evrod Cassimy. Tot i això, la seva 
retirada no serà completa. Els projec-
tes de l’artista passen per «fer algunes 
coses seleccionades, com una al mes 
i durant la meitat de l’any», va afir-
mar. Un nivell d’activitat que li per-
meti passar més temps amb els seus 
nets. «No penso anar-me’n enlloc per 

gui en el futur. En els últims set anys, 
Franklin ha anul·lat algunes gires per 
motius de salut.
 Nascuda a Memphis (Tennessee), 
Franklin va ser situada per la revista 
Rolling Stone en el número u de la se-
va classificació de les cantants més 
grans de la història. Formada en el 
món del gòspel, va entrar en el món 
discogràfic als anys 60 com a intèr-
pret de soul i de jazz, tot i que no va 
voler mai encaixar en aquest segon 
vessant. Va ser el 1967, al fitxar per 
Atlantic Records, quan va començar 
a imposar-se com la reina del soul, 
convertint-se en la segona dona a 
aconseguir dos premis Grammy. Els 
seus primers èxits massius van ser 
I never loved a man the way I love you, 
Ain’t no way o les seves versions de Res-
pect (una cançó que va gravar Ottis 
Redding, però que va ser l’èxit defini-
tiu de Franklin), I say a little prayer (de 
Burt Bacharach) o A change is gonna co-
me (de Sam Cooke), encara que també 
va gravar composicions pròpies.
 A finals dels 60 i als 70, Frankin 
va abordar amb èxit versions soul 
d’èxits del pop i el rock, com ara  Sa-
tisfaction, dels Rolling Stones. H
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quedar-me asseguda i no fer res. Això 
tampoc estaria bé», va afegir.
 El nou àlbum estarà integrat per 
composicions noves i es gravarà a De-
troit, d’on es mourà tan poc com pu-

33 Amanda Digón i Christian Sánchez, en un moment de l’espectacle que recrea una emblemàtica imatge de la pel·lícula.  

FERRAN SENDRA

‘Dirty dancing’ arrasa a BCN
3 El musical basat en el film s’instal·la al Tívoli amb gairebé tot venut

MARTA CERVERA 
BARCELONA

N
o és estrany que musicals 
basats en pel·lícules d’èxit 
triomfin a la cartellera 
(com ara Priscilla, Mamma 

mia, Sister act...). Però sí que sorprèn 
que ho facin amb gairebé totes les en-
trades venudes abans d’aixecar el te-
ló, com ha passat amb Dirty dancing. 
El musical s’acaba d’instal·lar al Tívo-

li amb 55.000 entrades venudes per a 
les funcions previstes fins al 12 de 
març. Davant d’aquesta demanda, 
els productors han afegit funcions 
matinals i noves dates a partir del de-
sembre.
 Aquesta versió dirigida per Fede-
rico Bellone, la mateixa que ha arra-
sat a Madrid aquest hivern, és més fi-
del al guió de la pel·lícula i utilitza 
menys pantalles led i pirotècnia tec-

nològica. «A diferència de la primera 
versió del musical de Broadway, l’es-
cenografia és més orgànica i l’obra 
superfidel a la pel·lícula. No ens hem 
saltat ni una coma del guió d’Eleanor 
Bergstein, però sí que l’hem acostat 
al públic espanyol amb alguna pica-
da d’ullet», indica Iñaki Fernández, 
productor de l’espectacle. Aquesta 
és la seva primera experiència en el 
musical després del cabaret erotico-

ESTRENA ESTEL·LAR

festiu de The hole. «Això és una altra 
història, no té res a veure». Totes les 
veus són en directe, però no tots els 
músics. Hi ha instruments gravats.
 En l’espectacle hi participen 25 ac-
tors, 4 músics i 20 tècnics, amb una 
escenografia plena de sorpreses i dos 
intèrprets barcelonins: Amanda Di-
gón, de 23 anys, i Christian Sánchez, 
de 28. Ella, que ha interpretat musi-
cals a Alemanya i Anglaterra, debuta 
a Barcelona. Ell ho va fer com a balla-
rí a Hair, encara que gran part de la 
seva carrera l’ha fet a Madrid. I és co-
negut per les seves aparicions televi-
sives a Yo quisiera.
 «És complicat encarnar un rol tan 
icònic», assegura Sánchez en relació 
amb el seu paper de Johnny Castle, 
que va interpretar el desaparegut 
Patrick Swayze. «No vaig voler veure 
la pel·lícula quan em van fitxar. Ne-
cessitava fer-me meu el personatge, 
anar a la seva essència. M’alegra que 
la gent em digui que m’assemblo a 
l’actor del film amb qui físicament 
tinc més aviat poc a veure». Johnny 
Castle és un paio «fatxenda però ten-
dre», diu l’actor, que afegeix: «El mu-
sical destaca més que la pel·lícula 
com ha viscut el fet d’haver d’acom-
panyar dones més madures que ell a 
canvi de diners per sobreviure».

SEXE, BALL I FEMINISME / Digón també va 
haver de «partir de zero» per ficar-se 
en la pell de la virginal Frances, una 
noia que descobreix la dansa i el sexe 
en unes vacances amb la seva família 
a la muntanya, en un resort on Johnny 
treballa d’animador i professor de 
ball. Estrenada el 1987, «Dirty dancing 
és molt feminista», recorda Digón, 
per la seva defensa de l’avortament i 
de la llibertat de les dones per disfru-
tar del seu cos i prendre les seves prò-
pies decisions. 
 Els dos actors al·lucinen amb les 
passions que el musical desperta. 
«El públic ve entregadíssim, amb to-
tal predisposició a recordar la pel-
lícula. Molts se saben les frases». Tot 
i això, els números musicals són el 
plat fort, sobretot el salt final a rit-
me de Time of my life. H

Dos actors de la 
ciutat, Amanda Digón 
i Christian Sánchez, 
encarnen la parella 
protagonista


