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EL LLENYATAIRE QUE BUSCA DONA 

• Ricard Reguant dirigeix una versió actualitzada del clàssic 'Set núvies per a set germans'

E. S.

 LA FITXA
'Siete novias para siete hermanos'
Local: Teatre Novedades
Horaris: Divendres, 21.30 h. Dissabte, 18.00 i 21.30 h. Diumenge, 17.00 i 20.00 h
Preus: De 22 a 34 euros

Les peripècies d'uns rudes llenyataires enamorats i de les noies que segresten perquè es casin amb ells
arriben al Novedades després d'una gira amb gairebé 300 representacions en diverses ciutats
espanyoles. Concebut com un espectacle familiar, Siete novias para siete hermanos posa en escena 25
actors, cantants, acròbates i ballarins clàssics en una versió actualitzada de la pel.lícula de Stanley
Donen (1954).

"El text i l'estètica estaven antiquats --explica el director, Ricard Reguant--, de manera que
l'adaptació ha consistit en una recreació, un rentat de cara". Els números musicals són
pràcticament els mateixos que en la pel.lícula, tot i que al "més cursi" de tots, Novias de junio, "se li
dóna la volta", segons Reguant, per adequar-lo als temps que corren. L'espectacle, a més, és ple
d'homenatges al cinema, i els personatges hi tenen una personalitat pròpia, que no tenien en la versió
cinematogràfica, en la qual era difícil distingir un germà d'un altre.

DE CINE
La productora Spektra Entertainment, que ha destinat un pressupost de 600.000 euros a aquest
muntatge, pretén seguir convertint clàssics del cinema en clàssics del teatre musical. De moment, ha
repetit la fórmula amb Cantant sota la pluja, que es representa des de finals de setembre a Madrid,
també amb direcció de Reguant.

La història de Siete novias para siete hermanos, que quan es va estrenar a Espanya la van veure un
milió i mig d'espectadors, adapta el popular mite del rapte de les sabines a l'Oest nord-americà. Quan
Adam --que viu amb els seus sis germans llenyataires a les muntanyes d'Oregon-- baixa a la civilització i
torna amb la seva dona, els altres no volen ser menys i acaben raptant sis noies del poble, amb les
quals passen tot un hivern aïllats per la neu. Per aconseguir el seu afecte, hauran d'aprendre a
comportar-se com uns cavallers.
María Giménez, Premio Nacional de Danza el 1998, ha fet les coreografies de l'espectacle, que en la
versió en tecnicolor incloïen una sèrie d'acrobàcies molt aparatoses. David Castedo encarna Adam, i
Xana García fa el paper de Milly, la decidida dona que mira de convertir uns rudes llenyataires en
l'objecte de l'afecte de les noies que han segrestat. 
Les noies esperen els rudes pretendents.
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