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'Siete novias para siete hermanos' arriba a escena podada de cursileria 

• El musical, dirigit per Ricard Reguant, reuneix 25 intèrprets

ELENA HEVIA

Ricard Reguant i Joan Lluís Goas asseguren, director i productor, que Siete novias para siete hermanos
-no la pel.lícula musical de Hollywood, sinó el musical teatral-- va ser l'sleeper de la temporada passada
teatral madrilenya. Sleeper: es diu d'aquella obra en què no s'han posat gaires expectatives i que no
obstant és tot un èxit. És a dir, que Siete novias para siete hermanos va aconseguir amb un modest
pressupost de 600.000 euros el mateix que El fantasma de la ópera, Cats i Cabaret, les sumptuoses
apostes de Broadway a la Gran Vía madrilenya. Amb aquesta targeta de presentació s'instal.la al Teatre
Novedades a partir de demà, protagonitzat per David Castedo i Xana García. Perquè gràcies a la seva
senzillesa aquest musical ha aconseguit el que per a altres és impossible: anar-se'n de bolos per tot
Espanya i fins i tot recalar l'any que ve al Brasil.

La intenció de Reguant, un voluntariós artesà del musical, era crear un espectacle familiar a partir de la
popular pel.lícula de Stanley Donen i de les cançons de Gene de Paul i Johnny Mercer. La vertiginosa
coreografia que Michael Kidd va crear per a l'obra original ha estat substituïda pel treball de la
coreògrafa María Giménez, que ha barrejat ballet clàssic i country. Ballarins i acròbates comparteixen
escenari amb cantants i actors fins a un total de 25 intèrprets. "El repte ha sigut homogeneïtzar-los
tots, fer ballar a qui no ho havia fet mai professionalment", diu Giménez.

Però aquest no ha estat l'únic canvi en el muntatge. A 50 anys de la seva estrena cinematogràfica, per
Reguant era forçós rentar-li la cara a la història d'aquests germans assilvestrats que, emulant els
clàssics, decideixen raptar unes noies amb l'honest fi, això sí, de casar-s'hi. "La història era bastant
antiquada i cursi, fins i tot per a un públic familiar, així que l'hem modernitzat una mica", admet el
director. En aquesta posada al dia, Reguant destaca el vestuari texà de Pere Francesc --que també
firma una escenografia minimalista-- i la recreació una mica més picant que l'original del cèlebre número
Núvies de juny, sense que deixi de ser una versió massa blanca d'una història que el director qualifica,
divertit, d'"amoral".

Siete novias... és la primera producció de Spektra Entertainment, empresa que ja prepara el
transvasament de Cantant sota la pluja, un altre clàssic també firmat per Donen.
David Castedo i Xana García
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