
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 06495M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 25/02/2009 - Hora: 00:26

espectaclesicult
DIMECRES

25 DE FEBRER DEL 200964 el Periódico

La màgia de ‘La
Bella y la Bestia’
arriba a Barcelona

TEATRE 3 ESTRENA

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’adaptació de la
pel.lícula de Disney
recala al BTM després
del seu èxit a Madrid

E
l gènere musical segueix vo-
lent portar la batuta a la car-
tellera barcelonina. Avalat
pel seu èxit a Madrid, on va

embruixar un milió i mig d’especta-
dors, La Bella y la Bestia arriba demà
al Barcelona Teatre Musical (BTM)
amb la intenció d’«emocionar»
grans i petits, segons va declarar
ahir el director de l’espectacle,
Glenn Casale. I és que, segons el seu
parer, sota el fantàstic embolcall
d’aquesta producció de Stage Enter-
tainment (la mateixa de la triomfal
Mamma mia!), amb un pressupost de
gairebé sis milions d’euros, batega
un «contingut adult; una història
d’amor i també una reflexió sobre la
vida i la mort».

El missatge de l’obra ja és cone-
gut: la bellesa és a l’interior, i Casale

va optar per acostar-se a la novel.la
original del francès Jeanne Marie Le-
prince per donar més dimensió hu-
mana als personatges. Ahir va recor-
dar que quan Disney li va en- carre-
gar adaptar la pel.lícula (la primera
d’animació que va optar a l’Oscar),
va llegir la novel.la i va constatar
que «no era una història per a nens
sinó per a adults». I va decidir abor-
dar el musical des d’aquesta pers-
pectiva de «maduresa per donar-li
realisme i emoció».

ELENC CATALÀ / El director ha intro-
duït algunes modificacions en la ver-
sió de Barcelona –«coses que no
m’agradaven», en què repeteixen
només sis dels 35 intèrprets del re-
partiment de la capital. Entre ells,
David Ordinas (la Bestia), María Ada-
muz (la Bella), que va ser Sandy en la
primera temporada de Grease, i Pa-
blo Puyol (el cregut Gastón que
pretén la Bella), conegut per la sèrie
Un paso adelante.

Entre les incorporacions catala-
nes destaca Mercè Martínez (senyo-
ra Potts), molt elogiada per Casala i
encantada amb el «bondadós» paper

de tetera: «El millor del teatre és can-
viar de registre; això és un caramel
per a mi». També actua Sergi Albert,
trànsfuga de Spamalot, on onejava la
melena rossa de Sir Galahad, i que
ara alternarà els papers de la Bestia,
Gastón i Lumiére, segons les fun-
cions. «Era un al.licient –diu– poder
fer els tres principals rols. El director
ens dóna llibertat per enfocar-los se-
gons la nostra personalitat».

A l’estrena hi assistirà el composi-
tor Alan Menken, guardonat amb
vuit Oscars pels seus treballs per a
Disney, entre ells dos per La Bella i la
Bestia (partitura i cançó). H33 Gastón (Pablo Puyol), al centre, i altres personatges del musical.

33 La Bella (María Adamuz) i la Bestia (David Ordinas), a l’obra.


