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BRIGITTE Si jo 
pogués convertir-me 
en star.

si els flaxos pogués 
captivar,

si tingués de veritat 
una oportunitat,

jo lluitaria amb força i 
valor.

Ho juro

i treballaria amb molt 
de delit

us ho asseguro.

L’alfombra vermella 
enmig

de sopars i de festa al 
Ritz.

Els meus grans 
pretendents estaran 
molt a prop de mi.

Ara sí que es el meu 
gran moment

us ho dic amb tot el 
sentiment,

una estrella vull ser

i d’això en puc donar 
fe.

diàleg 

[-Brigitte, totes volem 
una oportunitat a la 
vida.

-Però poques  tenen 
aquesta vareta 
màgica.

-Però jo sóc diferent!

-No diguis bestieses!]

RESTA DE NOIES

Si entenguessis tot el 
que et diem

no faries, ve que 
t’avisem.

Tu ja saps quina és la 
resposta i la nostra 
opinió.

Aquests somnis has 
de superar, jo juro

I els pardals t’has de 
treure en un plas, us 
ho asseguro!

La fantasia no és bon 
acompanyant

Gary Cooper ni guapo 
ni galant

‘questa Garbo et 
menja el cervell,no n’hi 
ha per tant.

L’aterratge pot ser 
turbulent

si no ets un pèl 
intel.ligent

ets un cap de pardal

d’això en pot ser el teu 
final!

[ diàleg No m’enteneu! 
Si m’entenguéssiu ho 
veuríeu com jo!

Totes: Oh i tant i tant 
que t’entenem!!!!]

[Aquests somnis has 
de superar, ho juro

I els pardals t’has de 
treure en un plas, us 
ho asseguro.]

TOTES Si jo pogués 
convertir-me en star

si els flaxos pogués 
captivar,

si tingués de veritat

una oportunitat.

Jo lluitaria amb força i 
valor

Ho juro

i treballaria amb molt 
de delit.

Us ho asseguro!

L’alfombra vermella 
enmig

de sopars i de festa al 
Ritz.

Els meus grans 
pretendents estaran 
molt a prop de mi.

Ara sí és el meu gran 
moment

us ho dic amb tot el 
sentiment,

una estrella vull ser

Una estrella vull ser

i d’això en puc donar 
fe.


