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Dos musicals
d’estil juvenil
es preparen per
aterrar a BCN

TEATRE 3 AVANÇAMENT

b

OLGA PEREDA
MADRID

JUAN MANUEL PRATS

33 Una coreografia del muntatge de High School, que arribarà a Barcelona al gener.

bEl Tívoli acollirà
set úniques funcions
de ‘High School’ a
partir del 29 de gener

B
arcelona es prepara ja per a
l’aterratge de dos musicals
juvenils, que vénen avalats
per l’èxit obtingut als esce-

naris madrilenys. El 29 de gener ar-
ribarà al Tívoli High School, del qual
es representaran set úniques fun-
cions, les entrades de les quals es po-
saran a la venda a partir del 13 de
desembre. Mentrestant, el 26 de fe-
brer, La Bella y la Bestia i la seva filoso-
fia Disney –que predica que la belle-
sa és a l’interior de les persones–,
farà el mateix al Barcelona Teatre
Musical. Les entrades per a aquest es-
pectacle ja estan disponibles.

«Barcelona té fam de musicals»,
afirma Raúl Peña, que interpreta el
beneit Lefou, el fidel ajudant de
Gastón (Pablo Puyol), el cregut pre-
tendent de la protagonista. Els dos
actors, juntament amb el duo prin-
cipal, María Adámuz (Bella) i David
Ordinas (Bèstia), compartiran esce-
nari a Barcelona amb la catalana
Mercè Martínez, que s’incorporarà
al repartiment com la senyora Potts
(la tetera). «Vinc d’interpretar perso-
natges molt intensos (Le mani forti) i
em ve molt de gust fer una cosa més
dolça», comenta la intèrpret, que ja
es prepara físicament i psicològica-
ment per mantenir durant més de
dues hores la mà dreta aixecada per
exercir de bondadosa tetera.

L’actor que interpreta la Bèstia as-
segura que els musicals viuen un
moment de glòria en ciutats com
Madrid i Barcelona perquè el públic
és cada vegada més exigent i conei-
xedor del gènere. «Anem creixent
com a societat i cada vegada ens
anem culturitzant més. És normal
que aquí, com a espectadors, vul-
guem fer les mateixes coses que po-
dríem fer a Nova York, per exem-
ple», assegura David Ordinas, que
també és compositor. «La gent que

paga per anar al teatre vol obres es-
pectaculars, que és precisament el
que ofereixen els musicals», afegeix
Raúl Peña.

L’estètica de La Bella y la Bestia i
moltes de les seves cançons proce-
deixen de la pel.lícula original de la
factoria Disney. No obstant, els ac-
tors reconeixen que l’obra de teatre
aporta «més humanitat i menys cari-
catura» a la trama, que repeteix fins
a la sacietat la lliçó que la bellesa és
una cosa completament irrellevant
per triomfar en l’amor i en la vida
en general. «L’equip ha intentat cap-
girar una mica la història original
per portar-la cap a la maduresa», as-
segura Pablo Puyol, molt aplaudit
pels espectadors madrilenys en el
paper de Gastón.

MÉS TÈCNICS QUE ACTORS / Tractant-
se de la firma Disney, l’espectacle
està dirigit majoritàriament al
públic infantil. No obstant, segons
David Ordinas, els adults també dis-
fruten de l’espectacle. «Molta gent
gran –comenta– s’acosta a nosaltres
i ens dóna les gràcies per tornar-los
la il.lusió de ser nens durant una es-
tona».

Encara que les entrades per als
musicals no solen ser precisament
econòmiques, n’hi ha prou de fer un
cop d’ull a les tripes del teatre per
adonar-se de l’enorme treball que hi
ha darrere d’una obra. De fet, a La
Bella y la Bestia hi ha bastants més
tècnics que actors. Aquests últims
sumen 33. N’hi ha prou amb dos
exemples. Només per moure el deco-
rat de la biblioteca fan falta sis ope-
raris. A més, les 180 perruques que
hi ha als camerinos –tots els actors
porten perruca– s’han de repassar i
netejar diàriament. Per no parlar de
la pròtesi i el maquillatge de la Bès-
tia, que triga una hora –tres quarts
en el millor dels casos– a estar a
punt per sortir a escena. H

Mercè Martínez
s’incorporarà a ‘La
Bella y la Bestia’, que
arribarà al BTM al febrer

JUAN MANUEL PRATS

33 Cinc dels intèrprets del musical La Bella y la Bestia.

30 milions
d’espectadors

33 La primera producció de La
Bella i la Bèstia a Espanya es va
estrenar el 1999 i va obtenir un
rècord de permanència fins a
aquell moment: 27 mesos en
cartell i més d’un milió d’espec-
tadors. Un dels seus protagonis-
tes, Carlos Marín, és avui mem-
bre del grup Il Divo. A tot el món
més de 30 milions de persones
han vist en teatre l’obra de Dis-
ney. En total, s’ha representat a
115 ciutats, incloent-hi Nova
York, Los Angeles, Viena i To-
ronto.

33Mentrestant, el fenomen High
School –que narra les típiques
històries d’amor i amistat entre
estudiants d’institut–, s’ha con-
vertit en el remolí mundial de
l’entreteniment juvenil. Ori-
ginàriament, era una pel.lícula
produïda per a televisió, el gener
del 2006. L’èxit va ser tan acla-
parador que se’n va elaborar una
segona part, també televisiva.
Com a conseqüència, la tercera
es va estrenar directament als
cines. El fenomen inclou discos,
revistes, cromos, novel.les i ro-
ba. El conjunt de les tres pel.lícu-
les ha obtingut 42 milions d’es-
pectadors.
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