
No hi ha dubte qque el com-
positor i director d’orquestra
Leonard Bernstein va ser un
creador revolucionari. Amb
West Side Story, va aconseguir
siggnar una obra immortal qque
vva transformar completament
el teatre musical, combinant
les ppartitures d’insppiració
clàssica amb tota l’excitació i
l’energgia pprovinent dels sons
del carrer, com el jazz, el rock
i la música llatinoamericana.

Un clàssic original de Broadway
El commovedor text litera-
ri d’Arthur Laurens –qque
adapptava lliurement Romeu i
JJJulieta, deWilliam Shakespe-
are– i les coreografies espec-
taculars de Jerome Robbins
–que també va triomfar amb
obres tan coneggudes com
Funny Girl i El violinista a la
teulada– van contribuir de-
cisivament a l’èxit d’aquest
gran clàssic dels escenaris de
Broadway, que s’ha estat re-
presentant a tot el món, sense
interrupció, des del 1957.
West Side Story ha acon-

seguit ser també l’enregis-
trament musical que s’ha
mantingut més setmanes al
número 1 de la llista de discos
més venuts de la història (per
davant, fins i tot, de Thriller,
de Michael Jackson). A més,
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El musical més gran
de tots els temps

EL TEATRE TÍVOLI OFEREIX, DEL 20 DE DESEMBRE AL 16 DE FEBRER, UNA POSADA EN ESCENA

ESPECTACULAR DE WEST SIDE STORY, L’OBRA MESTRA DE LEONARD BERNSTEIN

La història d’amormés gran
mai explicada
Barrios té clar ueWest
Side Storyy és un relat viggent
qque “pparla d’immiggració,, de
ppors,, d’acce tació,, d’espperan-
ces,, de redemppció i,, sobretot
d’amor”. Efectivament,, aqques-
ta narració de rivalitat i passió
protagonitzada per dues ban-
des, els Jets i els Sharks, que
es dispputen un mateix terri-
tori de la ciutat, com si fossin
uns Montaggut i uns Cappulet
moderns,, ha estat considera-
da per molts la història d’amor
més gran mai explicada.
Si voleu visitar els carrers

del Manhattan dels anyys cin-
quanta, emocionar-vos amb el
naixement de l’amor entre la
Maria i en Tony i gaudir dels
balls i les músiques eternes
de temes tan coneguts com
Maria o America, no heu de
deixar escapar l’oportunitat
de veure aquesta producció,
que es representarà del 20 de
desembre al 16 de febrer del
2020 al Teatre Tívoli.

WEST SIDE STORY

TEATRE TÍVOLI. CASP, 8. BARCELONA,

DEL 20 DE DESEMBRE DEL 2019

AL 16 DE FEBRER DEL 2020. PREU:

ENTRADES DE DIVERSOS PREUS.

• Westsidestory.es

la versió cinematogràfica,
dirigida per Robert Wise i
Robbins el 1961, és el musical
més premiat de l’Acadèmia de
Hollywood, amb deu Oscars,
un rècord encara no superat.

Una producció de luxe
Per tal de celebrar com cal el
centenari del naixement de
Bernstein (que es va complir
l’any passat), la companyia
SOMProduce s’ha decidit a

portar als escenaris una pro-
ducció espectacular, gua-
nyadora del Premi Broadway
World 2019 al millor musical
en gira, amb 32 actors i actrius
i més de 14músics que toquen
en directe fins a 25 instru-
ments. La gira en la qual es
troben immersos duràWest
Side Story a 23 ciutats dife-
rents, ambmés de 300 funci-
ons i 370.000 espectadors.
El director d’aquesta posada

en escena, que ofereix la ver-
sió original íntegra de l’obra,
és el prestigiós ballarí, direc-
tor escènic i coreògraf argentí
Federico Barrios, que, acom-
panyat d’un equip creatiu de
primer nivell, s’ha capbussat
en un clàssic del musical que
ell concep com “una història
mundial i eterna que ens mos-
tra la necessitat de fer preval-
dre la humanitat sobre el gè-
nere, les fronteres i les races”.
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