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TEATRE // INFANTIL

'Winnie de Pooh en vivo' recalarà a Barcelona al gener 

L'espectacle interactiu compta amb una projecció digital i 15 actors en escena

EL PERIÓDICO - MADRID

L'osset Winnie de Pooh i els seus companys d'aventures són els protagonistes de Winnie de Pooh en
vivo, l'últim espectacle de Disney Live!, una obra de teatre interactiva, orientada al públic familiar, que
arrenca la seva gira europea a Espanya. Després de Madrid, el muntatge arribarà a Barcelona Teatre
Musical (BTM) del 12 al 16 de gener, i seguirà el seu periple a Saragossa.
Al Bosc dels Cent Acres, Tigger, Piglet, Igor, Conill, Kanga, Roo i Mussol s'embarquen en un viatge de
diversió i sorpreses mentre preparen la festa d'aniversari del seu llaminer amic. La peça compta amb
una projecció digital que transforma l'escenari en un món que es reconeix immediatament com el de
Winnie, on els paisatges cobren vida amb fulles que cauen dels arbres, papallones que volen i estacions
que canvien.
Un elenc de 15 actors participen en l'espectacle sota la direcció del coreògraf Christopher Gattelli,
mentre que la direcció musical va a càrrec de David Loud. Les entrades es poden adquirir per Tel-
entrada a partir d'avui.

UN PELUIX MOLT REAL
El cas de l'osset Winnie de Pooh és únic dins del món de les icones infantils. Si bé és cert que no és el
primer que va néixer com a personatge literari, sí que hi ha una cosa que el fa verdaderament especial:
havia estat un peluix real, inspirat en una óssa negra americana.
Tota la història va començar el 1914, quan el tinent veterinari d'una tropa americana que viatjava en tren
per lluitar a Europa es va trobar un paranyer amb una cria d'ós. El caçador havia matat la seva mare i ell
va comprar el cadell i el va batejar Winnie per la seva ciutat adoptiva, Winnipeg. L'óssa, després de
convertir-se en la mascota de la brigada, va acabar al zoo de Londres, on el fill del seu creador literari,
A. A. Milne, la va conèixer. Tenia 5 anys i l'anava a visitar tant que els cuidadors de l'óssa el deixaven
passar perquè hi jugués. Com a regal d'aniversari, Milne li va comprar un ós de peluix. Ja de gran,
Christopher Robin (el nen és el que va donar nom al personatge de la novel.la) va lluitar activament

Un moment de la presentació de l'espectacle, ahir a
Madrid. Foto: AGUSTÍN CATALÁN



 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        03/12/2004

Secció: Exit / Espectacles  Pàg:85

perquè el Bosc d'Ashdown (el Bosc dels Cent Acres) no s'acabés convertint en una explotació
petrolífera.
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