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Per a alguns, Patito Feo és simple-
ment el famós conte de Hans Chris-
tian Andersen. Però molts que te-
nen fills petits (sobretot nenes) sa-
ben que és un autèntic fenomen 
de masses televisiu –és líder d’au-
diència de Disney Channel–, dis-
cogràfic –l’àlbum és doble platí a 
Espanya– i ara també teatral. So-
ta aquest nom s’emet la popular 
telenovel·la infantil argentina i el 
musical que avui recalarà al Palau 
Sant Jordi amb ¡cinc funcions! Ai-
xò sí, en format amfiteatre (l’afo-
rament ronda les 7.000 persones) i 
amb la seva estrella principal, Lau-
ra Esquivel (Patito Feo o Patricia 
Castro a la ficció), com a única re-
presentant de l’elenc original.
 L’èxit, segons la jove actriu-can-
tant-ballarina, radica en «l’ener-
gia positiva que té aquest xou», 
que va néixer a Itàlia i que per als 
bolos a Espanya ha reclutat actors 
locals com Elena Gómez en el pa-
per d’Antonella (la gran enemiga 
de Patito i líder de la banda de Las 
Divinas); Angi Alcaraz (en el rol de 
Josefina, amiga íntima de Patito) i 

Raúl Teba (que encarna Polo), així 
com les actrius argentines Cecilia 
Sarli (Blanca) i Florencia Aragón 
(Carmen). «Amb els italians, des-
prés de dos mesos de gira ja som 
molt amics, i amb els nous em por-
to molt bé: tots són molt professio-
nals, canten i ballen superbé», as-
segura.
 La protagonista va començar la 
sèrie amb 12 anys i amb bràquets 
reals a les dents, que després es va 
haver de tornar a posar; exigènci-
es d’un guió que barreja ingredi-
ents de Betty la fea i High Scool Music. 
I la va acabar quan tenia 15 anys 
i una fama interplanetària: arra-
sa a Llatinoamèrica, però també 
a Israel, Rússia i gran part d’Euro-
pa, on a part d’Itàlia i Espanya no 
descarta  fer bolos amb el musical. 
Una obra que en dues hores resu-
meix una intensa trama en la qual 
té temps de complir el seu som-
ni de ser una cantant famosa, tro-
bar el seu pare i viure el seu pri-
mer amor. H

El culebró infantil argentí arriba al 
Palau Sant Jordi amb cinc funcions

‘Patito Feo’ en 
clau musical

UN FENOMEN QUE MOBILITZA MASSES

33 L’actriu Laura Esquivel, ahir, en un hotel de Barcelona.
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