
Diputació de Barcelona

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        10/11/2004

Secció: Exit / Agenda   Pàg:72

'SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS', 'revival' d'un edulcorat musical 

• Una proposta ideal per a un harmoniós Nadal musical en família 

NÚRIA SÀBAT

DIRECCIÓ Ricard Reguant
COREOGRAFIA María Giménez
TEATRE Novedades
ESTRENA 4 de novembre

Com si es tractés d'una estrena a la Gran Vía madrilenya, el musical dirigit per Ricard Reguant va ser
presentat amb tots els honors al Novedades. Siete novias para siete hermanos és el primer d'una sèrie
d'espectacles amb què Spektra Entertainment preveu recuperar per al teatre conegudes pel.lí- cules
musicals que van tenir una entusiasta acollida i que avui es consideren com a clàssiques. I, per si algú --
justament-- dubtés de l'actualitat o l'interès que puguin tenir, traslladades a l'escenari, aquí n'hi ha la
prova: més d'un any de funcions per tot Espanya.

El film de Stanley Donen (1954) és la base d'aquest muntatge que, tot i que es manté fidel a la idea i el
to original de l'obra --aire de western, ambient rústic i ideologia tradicional fossilitzada-- es permet unes
quantes referències còmplices a l'actualitat, encara que només sigui en certes expressions verbals o
corporals i en petites incursions musicals reconeixibles que s'encarreguen d'aportar-hi una lleugera dosi
d'humor.

Sense ser una ambiciosa superproducció ni despertar d'entrada grans expectatives, Siete novias- s'ha
convertit en tot un èxit. La raó potser es deu a la simplicitat del seu plantejament, a la seva més que
correcta factura i, sobretot, al fet de ser un espectacle idoni per a una gala familiar.

Vistosa, alegre, amb peces musicals conegudes i enganxoses, aquest muntatge també destaca per la
qualitat vocal dels seus intèrprets, especialment dels dos protagonistes: David Castedo (Adam) i Xana
García (Milly), tots dos amb una àmplia i destacada trajectòria professional. Actoralment, en canvi, les
desigualtats són evidents i innecessàriament potenciades per un so exageradament amplificat que no
contribueix precisament a mitigar-les.

És destacable la destresa gim- nàstica i acrobàtica d'alguns in- tèrprets (Sergio i Alejandro Arce) i les
coreografies de María Giménez que combinen la dansa clàssica amb el country.

A pesar de la llarga durada i de l'anacronisme que traspua, l'obra és entretinguda i es guanya les
simpaties d'un públic que, d'entrada, ja sap què va a veure. 
Una imatge del muntatge musical de Ricard Reguant.
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