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ESTRENA DEL MUSICAL A BARCELONA

Barcelona perquè feia 10 anys que 
estava actuant a Madrid», explica 
l’actor que ha participat en altres 
musicals com Grease i Fama. Als seus 
34 anys és el veterà de l’elenc. «En 
el xou hi ha molta interacció amb 
el públic, acrobàcies, coreografies 
i sorpreses», comenta. «Tenim ga·
nes d’estrenar i veure la cara d’il·
lusió dels nens».
 Mickey’s Music Festival mescla mú-
sica en versió castellana dels films 
de Disney amb música més actual 
com Single ladies, de Beyoncé. En el 
xou, Mickey i els seus amics orga-
nitzen un concert amb populars 
melodies de La Sirenita, Aladín i Toy 
Story, juntament amb els protago-
nistes d’aquestes pel·lícules. 
 A diferència de Barcelona, a la 
resta d’Espanya el xou es desenvo-
luparà en teatres amb capacitat per 
a 800 persones per arribar a una 
trentena de ciutats on els muntat-
ges Disney, que requereixen grans 
espais, no recalen. H

Fins ara els xous de Disney que ha-
vien recalat a Espanya estaven in-
terpretats per companyies dels Es-
tats Units dependents de Disney 
Theatrical Group i Feld Entertain-
ment, que controlen cada detall 
de totes les produccions sobre la 
multinacional de l’entreteniment 
familiar. Però la nova versió de 
Mickey’s Music Festival que a partir 
d’avui fins diumenge recala al BTM 
està interpretada per una compa-
nyia espanyola que ha estat crea-
da per Proative, promotora i pro-
ductora d’espectacles que ha par-
ticipat en les gires de Disney sobre 
gel a Espanya.
 La troupe està integrada per 15 
actors, ballarins i cantants, la ma-
joria espanyols (excepte dos itali-
ans i un actor del Regne Unit). Tots 
ells van superar unes duríssimes 
proves de selecció a Madrid l’estiu 
passat i han estat assajant tres me-
sos amb el director i coreògraf Fred 
Tallaksen per mimetitzar tots els 
moviments que fan possible que 
Mickey, Minney, Donald Duck, Go-
ofy, Ariel, Aladín i Buzz Lightyear, 
entre d’altres, connectin amb l’exi-
gent públic infantil. L’espectacle 
dura una hora i mitja aproximada-
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33 Interactiu 8 Goofy i els seus amics animen el públic a ballar. 

FERRAN SENDRA

Disney ‘made in Spain’
Una companyia espanyola presenta el xou ‘Mickey’s Music Festival’ al BTM a partir d’avui

ment, amb una pausa de 15 minuts 
inclosa.
 Oriol Marín, un català que in-
terpreta el personatge de Woody, 
el cowboy de Toy Story, està encantat 
amb l’experiència. «Per a mi és un 
plaer estrenar aquest muntatge a 

GUARDÓ

Pere III, 
protagonista del 
Néstor Luján
L’escriptor barceloní Joaquim Mo-
lina ha guanyat el Premi Néstor Lu-
ján de novel·la històrica amb La ro-
sa entre els llops, en què les peripècies 
d’un humil pastor de Vall-de-roures 
li serveixen per narrar l’epopeia del 
rei Pere III, el Gran, que al succeir el 
seu pare, Jaume I, va apoderar-se de 
Sicília i va poder mantenir els seus 
regnes després de desafiar França i el 
Papat. El llibre surt avui a la venda.

NOVEL·LA HISTÒRICA

Santiago 
Posteguillo, 
premi Barcino
L’escriptor Santiago Posteguillo re-
brà el premi internacional de novel-
la històrica Bàrcino, un guardó cre-
at l’any passat i que converteix el 
seu receptor en el protagonista de 
la setmana de novel·la històrica de 
Barcelona. Aquesta cita, creada l’any 
passat, se celebrarà per segona vega-
da del 17 al 22 de novembre.


