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ETA apunta a Francia. La banda ten
neaba alontar conlra el ministro de interior fn
pnfxílon itir^nulfifior. a) elarra l.rjtr; hK:iofon g
comar^óo Nafairoa. {Páginas 2 y 3 y Edilofial

INTCRNACIONAL

Críticas sobre Zaíre. La npe-
radt'Ki inlemadonal para lanzar f;on
paracaidas ayuda a los refugiados
f?n ni (!*:ln rfn /aire no <jn/a del n[K)

yo de diversas organizaciones hu
manitarias. que creen que el sistema
a utilizar entraña mayor peligro que
beneficio. {Páginas 8 y 9)

La oposición argelina habla de frai
principales partidos de la oposición argelina
ayer al Gottiemo del presidente Liamin Zeru
de efectoraJ. {Página 10)

POLÍTICA

Aznar carga contra Felipe por O
Presidente acusó ayer al líder socialista de .s
tnargen do los intereses de España". {Página

Archivado el 'caso Nani*. El sumarte
Nani tía sido sobreseído provisionalmente. {R

COSAS OS U VIDA

Pían contra el sexo infenti!. La Uniór
aprobó ayer un plan de acción común para lu
tra la explotación sexual infantil. {Página 21)

□ nuevo paseo de Gracia, larefom-
seo de Gracia, entre Gran Vía y plaza Cataíui
tres proyectos distintos. (Página .30)

economía

Rn de la huelga en Francia, t a pa
transporte y los camioneros franceses alcanz
un aaierdo. (Página 37 y Editorial)

López de Arríortúa se va. vdswager
a Supertópezpara apaciguar a Gli/1. (Página 3

LA MEJOR TV DE HOY
ad

.SvanlVim Lühiarris OarvUldJiiuii

TV-3, 20.30

CANAL 33. 15.30

EL CIAN D£ IOS
IRLANDESES

ESPBDTACULOS

EL D A POR DEUNTE / CUADERNO
V " i
0 SAUl

CANAL 33. 17.25

[HfgrailtsllCsKsl

TV-3, 22.30
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Cases per a nines ♦ Mavor Zai'asoza denimcia els ríes ♦ Cartells contra bales



Gairebé mil aspírants per cobrir 34 places, i cinc cástíngs per triar
els actors que donen vida a la nova producció de 'West side story',
que s'estrena el dia 10 al Teatre Tívoli. Il-lusions, anys de treball i
somnis esquerdats quan el director no va pronunciar el seu nom.
Només 34 privilegiats ban aconseguit vestir-se amb la
indumentaria de Jets i Sbarks per fer el que totbom qualifica com el
Ni'n ¡< i pnv li.m iNt.u els proinoo-

ilfK i','islilla- i|iif
fot per iii.ir eK .uini'» ciue

h.ui ilV-itrcn.n l.i lic

/f,'/ 11.1 1111,1

ri.i Il.ii>:,i, i]iie V.1 i .1 iiiiii-in-; il'.i
l'i il I iii' V .1 .U'.ib.ii lili-- .1 lin.iU lie ■•i'

leinlMC. I'l nK'>-diti>'lÍ \ ,1 -¿01 ii iih.ireU pm
rajíniii'-tC'-. l'cr -.i 1:1 M;iri;i cs v-.in Icr provea
i mes pnni's i. ,il Innl. I im i'llíil.i li.i esi.u
runie.i e--ti.ini;er;i Je l.t ei'iiip.inyM, Alb.i
Qiuviul;!. iiti:i inn-;iie>r<jites.i Je p.ires ^ini-
tein.ilenes. i|ue ¡.i li.ivi.i lepresi-ni.it .u|iiesi
p.iper a BmaJu-ar . 1"1 se^oii iirohletn;! es
\ a itiiv i.ir ,uiil^ el e,'i>-f¡i>^ uberl ,il piihlie al
Te.itre C'iiiiJ;il. l's \m |'>ie--eMMt una sor
presa. \ letor l'llate. til! Jel l^iilíarí i eo-
rcóuraf'Je) tnateix nom. Heiiiianr el
wiire eoiii a Bern.irJo víes Jel primer ino •
ment. l.l pri'blem.i: I iJiom.t. \'ielor
l 'll.ife e-. Je M.ivlrii! 1 p.n l,i lai e.i-lell.'i. lai
prineipi l ol'ira s"ha\i;i Je leren e,ítala. D.i-
\ aiH la manea Je nois j amb la sorpresa
il'l'líate sobre l eseen.n i. Remiani es \-a
plantejar la pi>ssibililai ile (er robiM bilin-
cne. l'Js amerie.ins p.nlarien en ealalá i els
poito rii|uems en e.isiell.'i. l'in.ilnnait. es
v.i Jesestimara(]iiest;iopei<>i esea toniiiral
e.iial.r I ."ivliom.i era la pe^-.i el.in [u-r leren -
eaivarl'llarc. Al serembrees\'a anara No-

6 Xmií Diuimanie

\ a ^ 01 k a biiseai l.u|ue liii la Je María i. li
nalmenl, J.i\ .ni1 Jel leí t|ne Jos JeKpus'.i
blesprot.iiionisieseien Je p.iri.i easiellana,
es \M opi.n per l'er l'obr.i Jeliiiiiivanienr en
easiell.'i, I ..i resi.i son aetors J'a(|iií ijiie lian
rreb.ill.it iiilensaineiii perp<«Jer fer re.ilil.il
nn siiinni lie molí .1 ;;enl, \cine lepiesenl.il
el / I («/ «/lA 1' .1 B.iieelona.

Local de Focus. Fináis d'abríl
l'ls í.in els piimeis v.isiiniis. Son a pori.i
taneada i els aspírants mín aetors i ballarins
i|ue ¡a li.ni iielMlt.il amb elJireetoi Rleai J
l^ennant o amb la proJnetora. De la ein
i|iianrena Je persones (jilees presenten, al-
}:utiesliaiu|iieJ;iteii reservii jiera una noea
prova. Seijons Reu:iiant:"[''l nivelKratjuest
ei'istiiiií era molt alt. era i;ent ijiie eoneÍM-
em i tjiie liavíem an;U a biisear e.xpressa
ment. .Aíjiii s'|i;i fei nn.i jneseli'eei" molt
nnport.nit. No lii Ii,i li.iuni sorpieses, pem
liein \ isri|iie la .u:em jioJia Jonarmolt mes
Je si Jel t|iie pciisi'ivem."

I .a falt;! Jeb.ill.irins, basieameni nois. v,i
ter JeeiJir la proJnetora a eonvoear 1111
eáslinn piiblie. .Amineis a la prems.i i a la
ráJio eonvoe.n en a lothoin cjiie es volniu-s
presentar. Micjiiel Molina. Je l'oeiis, e\
pliea tjtie I.1 eenlr.iieta es va eoblajisar.
" Tnieaven mares (jiie i'olien apuntar els
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l'escona del batial

ninin.^s. Dosprósde

mesosdecástings,

hanquedat

seleccionats trenta

ballarinsiquatre

actors

«¡uc Ciintavii cspaiiyola, iiita inarc
(¡uc ilcia t]uc les scvcs nenes fcicn patinat-
gc sobre gcl... Ha trucat gcnt per figurar i,
al final, s'han apuntat unes 250 persones,
pero n'hi lia que ni es presenten, d'altres
que, quan veucn el nivell de la gent, mar-
xen cspantats, i uns altrcs que s'apuntcn a
última hora. Tambe s'ha presentat d'im-
provís un grup de baUarins mssos que son a
Barcelona de vacances, pero en saber que
s'havia de feren cataláhan marxat."

Teatre Condal. Dios G i 7 de maig
L'avantsala del pati de butaques s'ha con-
vertit en una sala d'assaig improvisada.
Desenes de ballarins apunten les coreo-
grafies á'Amerka'i Cool i escalfen la veu per
a les canijons que cls han demanat que s'a-
prenguin. Els videoclubs han esgotat les
existcncies de la peMícula. AJguns porten
■walhnam per acabar d'aprendre's les can-
(("ons, d'altres canten amb la partitura a Ies
mans i n'íii baque interpreten un fragment
del (ext. Sigiii com siguí, les ean(,"tis <le
n<TMstcin i SoiKllieim scscnrcn per fots cls
raeonsdcl teatre. Cal saber hallar, cantar i
interpretar. Peí térra hi ha un inunt de bos-
scs amb roba de hall, sabates enmig del
ñas. ballarins fent cstiraments i dos mcm-



a, Bernardo i María, han
ectacle,qü0enpríncipí
mentes fací en castalia

g

i

bres de la productora Focus que organit-
zen tot aquestdcsgavcll. Els aspirants van
bastant despitats. Saben que es busca un
eos de ball, pero res mes. AIgú especula
qucfiiltcn 11 noisi 12 noics, pero hodiucn
amb la boca perita. En realitat, falten els 34
profagonistes.
Miquel Molina porta les Uistes deis que

s'han presentat i els va cridant peí seu nom
perqué pugin a I'escenari. Primer es fa la
prova de ball. Els que la superen passen a la
de cant i finalment s'interpreta un frag-
ment del text. Per Reguant, aquest és l'or-
dre imprescindible. "Si no saben bailar, no

! cal que continuin. El IVest es un musical
per abiUlarins, que a inés han de saber can-
rarbé i interpretar."
Maite Guerrero explica que ¡a ha passat

la pro\'a de ball de conjunt. "Ara em falta la
de bailar sola. Abans havia fet el cásting
d'Eviía, pero no va sortir bé." Ella i una

amiga seva confessen que s'han presentat
per passar-ho be, pero que no tenen cap es-
peranifa que les puguin agafar. I passada la
provade cant, no les agafcn,
Entre els aspirants lil ha gcnt de tota

mena. N'hi ha que son professionals del
casting i per a altres es la primera vegada.
Alguns s'han dedicat al mnúc-hall, alguna
noia ha fet de gogo en discoteques, d'altres
han fet anuncis i moltes son professoresde
dansa. També hi ha alguna amateur. Amb
tot, la majoria no han cantat gaire, a excep-
ció d'Angela Suárez, cantant professional,
que ha treballat al musical Drácu/a, al saló
de Port Aventura i amb TOrquestra de Xa
vier Ciigat. Tot i que el ball no és el .sen
fort. Angela passará la prova i será convo
cada per al cásting següent, a mitjans de
maig.
En el mateix cas es troba Víctor Ro

drigo, bailan i professordejazz. "Peí que fa

1. Joan Fermí Martín i

MireiaPortasaEl

Arca. 2. Rtcard

Reguant. el director.

S.Víctor Ullatc can-

t.nnt on rl c.^slinq riel

Condal. 4. Malte

Guerrero

preparant-se per a la

prova de cant, també

alCondal. S.Arladna

Corbclia en saber

queliacabende

donare!paper

d'inútii.lanolaque

volíasernoi

al cant, tinc la carrera de solfeig. No sóc
cantant, peróuncorelpucfer."
Antonio Rodríguez, de Sabadell, expli

ca que s'ha preparat a consciéncia i que els
seas profe.ssors l'han ajudat. "Pero la canchó
que ens han demanat la porto fatal. A cada
frase has d'apujar el to i acabar amb molts
aguts." Antonio també será convocar per
al mes següent.
Hi ha una pareüa que ha vingut expres-

sament des de Murcia i els acaben de dir

que no han passat la prova. "Encara no sóc
conscient del que ha passat -explica Es-
thcr Puche-. Em fa rabia, perqué jo anava
mes preparada en cant que en ball i no
m'han donat ni l'oportunitat de cantar. I le
vingut expressament per deu minuts."
A fora espera el seu torn una sorpresa,

Víctor UUate fiU. "El meu pare va sentir
per la radio que es feien els cástings i em va
animar a prcsentar-me. L'endemá ja era a

8 Avui Diumcnge



Barcelona i he passat el cap de setmana cs-
rxidiant la coreografía. Bailo des deis 14
an\'s i he tingiit hons mcstrcs -assegura
sorncgiier-. Tambe he esmdiat canf i in-
terprctació."
En acabar la primera ronda, Regnant

sentencia; "De %ánt noics, totes bailen,

pero que sápiguen bailar, cantar i actuar,
només se'n salva una, que tampoc baila bé i
no sap el que canta. De nois, cap. Hi ha
gent que no sé per qué es presenta. Ells ve
nen a passar l'estona i a nosaltres ens fan
pcrdre el temps. Sort de lagradable sor
presa deVictorUIlatc, i|uecns la rcplanto-
¡ar tot el projecte. Potscr tarcm l'obra en
catala i castellá. No bo se. Cal parlar amb
calma amb la producrora."

Qiiatre dies despres, es ta un altrc cás-
ting obert a la ciutat de Valencia, al qual es
presenten unes 200 persones. C ap passa a
la selecció final.

6. Víctor Ullatei

Marta Ribera en un

assaig;son Brrn.irdo

iAnita.7.ianinc

Dabl.pn primer pía. a

la prova d'EI Aica.S.

ElcoreógrafBarry

McNabb abr.aca Alba

Quezada, que inter

preta el paper de

María

Local El Arca. Día 16 de maig
S'ban convocar 24 nois i 40 noics, sortits

deis castings antcriors. Els bailarins van
arrihaiit i es saiiulen cfiisivamcnt, la majo-
ria es concixcn d'haver trcballat junts o de
coincidir en altrcs castings, Están mes rc-
laxats que en les provcs antcriors. Els van
trucar un parell de dies abans i els van dir
que se Is convocava de nou. No saben qué
han de fer, ni si será lultima vegada.
Comen9ala prova deis nois. Avui només

han de baUar. Mentrestant, les noies fan
escalfament sota una grada de mecanotub.

l,a majoria de noics venen del cásting
que es va fcr a porta raneada i moltes han
rroliallat en cs]icctaclcs antcriors amb Re
gnant. Maire Molina ((|iie passará a(]iiesra
prova, pero no será en el reparfiment dcfi-
nitiu) diu que ha trcballat al'Arnau fent re
vista. "Del primer cásting a aciiiesr han
passat tres sctmancs eternos cspcrant la

tmcada."Janinc DahI, que ha fct el musi
cal Caharcl i íara qué, Xénta? a TV3, ex
plica c]iie la il'avui és una cita a ccgncs. "No
ens han dcmanar que ens aprcngucm res,
només que vingucm." Janine interpretara
clpapcrdc Minnic.
Eva Navarro ve del cásting del Condal.

"Allá hiluiviamolta palla, gcnt que no eren
bailarines ni cantants. Aquí hi ha més pro-
fessionals. Peró m'acabcn de dir que en
cara hi haurá una altra audició amb el co-

rcógraf amcricá. Ho trobo una mica ridí-
cul. Thas de llevar d'hora per maquillar-te
i ]icrds moltilc tcinps.". A l'Eva, pero, li ha
sortitbé. ióirá de Eouise.

D'cntre els nois, inolts vénen del rninif-
hn/t. Manuel Sierra ha trcballat amb Sara
Montiel, Tania Doris i Norma Duval.
"Estic cansar de sortira lesccnari amb una

¡aqueta mnlt maca, acabar un número, qnc
la gcnt m'aplaudcbii i canviar-inc de vcs-

Avui DiumcngeS



ilvasertrobargentque
ra. Es va estar a punt de
altad'actorsd'altnivell

ti

r j

niari per tomara sorrir a fcrel inatcix. Viil!
que a 1 esccnari passi alguna cosa més."
Dcsprcs es fa la prova de hall a les tuúes i

finalinciu unapcrparclles. Reguant ta un
¡ ap;ut amb una noia, es Ariadna Corhclla.
^ "L'hecnganyat-iriu- Li hcditquchola-
menrava molt, pero que no podia fcr de
cor. S'lia quedar moir trista. 1 tor seguir li

I he dir que li donax'a el papcr de la noia deis
Jets que vol fcr de noi." "Rstic ais núvols
-assegura l'/Xnailna-. 1 Vnsavaíiue ni'aga-
faricn de cor, pero no que cin donaricn
aqucsr papcr. que es el que més m'agrada."
.Arriba el inoment decisiu. Regiianr reu-

ncLv cis baJIarins i els din: "Vull felicitar-

vos a rors i dir-vos que només cns queda-
reni 18 nois i 18 noies. Després, Rarr)'
McNabb, el corcógraf que ha de venir de
Nova York, acabariidc feria triadefinitiva.
Em sap molr greu per rots els que no rria-
reni, espero que mi m*ho tinguin en comp
re. i penseu que sou molr bous. Insisiiu
amb elscástings. Sovinrs'acaba eseollint a
caraocreu. Aixi'iledursona i així de dures.

Militesgiúcies, siuceramenf. a tots." I dei-
xaanarlallisradc noms. Entre els escollirs

hi ba cares d'il-lusió. soqircsa i alguna Ilá-

10. \\ ■iii Oiiimengc

grima. Entre els que no han passar, com-
prensió, rabia i amargor pcls esfor90s mal-
mcsos,

Marta libera, que farad papcr d'Anita,
tot i que no hosap, diu: "En aquestcasfing
m'hc sentir molt cómode ballant amb tan
ta genr. En el primer, a Focus, em vaig
posar molt nen'iosa.".

Els que es queden encara no han acabat,
jKTo. Reguant els la 1 ultima prova. Asse-
guts en semicercle lian ile parlar sobre la
seva expcriéneia i dir que significa per a clls

Adalt.lacompanyia
enple.Asota,
Antonio Rodríguez
es prepara per entrar
a la prova
d'inlerpretacióa!
Teatro Condal

fcr Wí's/sif/cs/oiy. Cadascun explica les se-
ves il'Iusions. Per a Mireia Portas la pitjor
prova es parlar davant de totliom.

L'Hospitalet. 14 de novembre
Al local Tecla Sala es reuncLx tota la com-
panyia per ais assajos. Tot just fa un mes i
mig que han comeníat i d'aquí a quince
dies estrenen. Ara ja són els que serán: 15
ballarins, 15 bailarines i 4 actors. ICntrccIIs
s ba crcal una companyonia, potser arran
de les moltcs proves que han hagut de su
perar i de les viiif Iinres d'ass:i)os a i|iií' els
sotmctcn el director de hall, el corcñgraf
Barry McNabb, el director de fobra, Ri-
card Reguant, i el responsable de l'adapta-
ció musical, Miquei Ortega. A més, van a
classe amb un logopeda, s'han de sotmetrc
a proves de vestuari, maquillatgc i pcrm-
querin, lian d'estudiar les csccncs d'intcr-
prctaeió i tot just acaben de fcr el primer
assaig amb r<>r<|uestra <íe 22 eomiionents
sorgirs del 'í'aller de Músics (iiie inreprc-
tariiradaplacií'KÍe Bcmstein.

I ot, perí), comcn(,-a a prcndrc forma. ICl
dia 10 s'al^ará el teló. L'últim cásting .será
davanrdcl públic.

k
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j "Valg venir per ajudarun» ñola aterí» provaJono
i emvoila presentar,sócmaasa balxencomparadó
i ambeiTonydelapeMícul8.EIR6guantemva
demanar que acompanyéson el dúo una ñola que ea
presentava per a María. I van anar passant diferents
Marías, peró es van quedar ambml. Ara, amb l'Alba
h! ha una migl* especial. Primer tons la por de
eonélxer aquesta don» que vo d'Amérlc» I queet pot
enfonsar. Paró amb ella heaprésel queé» realment
a»tarenamoratd»ltdet'e»conari»en»oe«ta^ho .
fdra.SertenorlforolTonydelVe«í5/do»to/yé»
com,enópera,ferTosca.''HatreballataSnoopy,
JLos m/serab/es.Gefmansrfosortg I Cándid.

"La María era l'asslgnatura pendentdel cdstIng.Eivanfer
inottesprove8quenoconvenclenel»productor8.EI
eore6graf,8arryMcNabb,el»vadlrquehav{emtreballatJunl»
a Broadway I que parlavaespanyof "ala meus pares són de
Guatemala-. Em van venir a veure a Nova York I va fundónY'IEmfela motta Ihlusio

venIraBarcelonaifa
mofttempsqueno

canto aquestpaper,

paró crecqueés el meu
papér. María és
increíble musicalmenti
Interpretatlvament
Comen^asentuna
nena tacabasentuna

dona madura. No es v

troben personatges

tancompletsenel ''
musical." Ha trebaliat a

Broadway fent tVest
»ld»»tory, El fantasma

de l'ópera I El ralIJa
(ambVulBfyner).

'•lili

Wfi;. •'<>1

I Madrid I om valg asaabonUr que estelen
Ings perla ríidlo.Valgtruc»r!emvandlrque
larésla coreografía do Cool, una cangd I un
atalA. Era un dljousl el divendresla era a

Barcelona. Valg assajar peis pares do la
dutat I a la terrassa da la casa d'un

amIcEldlIlunsem valg presentar
aldistlng.VoliaferelBamardoi
elsvalgagradarperaaquest

personatge, peró l'obra havia
deserencatali.Alfinalvalg

f  tenirlasortques'hafetenca8telÍá,8lno,noseriaaquif.
Ara,lntentotreureel
Bernardo que hl ha en mi."

HaestudIatai'escoladeBóJartI
hatreballataloconipanylade

HnHftflw Knmo. en dnema I televisló.

a Rockyhorrorahow, \ Ricard Reguant, que n'era el director, em;vadlrslvoll8ter0lci8ting.Valgfarlaprimeraprova,aporta ^
toncada, amb gent que els de la productora conetxien. Em van^8elecdon8rlvaIgpa»5arperun»egoncástlnQ,ambmoltám6^
genLTambéelvalgpassar.DosprésvavonlrlaprovadeveU:
Aquesta va ser molt mésdura, porqué nomésérem dues ñolas.'
Alflnalomvanlrlaráml.AravetaroiponsoblIltatElpaper
d'AnItaésbastantdItídl.Hasdeballar.cantarlIntorprotar,!
has daterbé les tres coses-Amós, la genttélaRltaMorenoa)
cap.rAnltadela

assembloJd.

irrtentoserjo

Imltaranlhgú," ,

Hatreballataf/ W -
lllbredelaaelva^á^r ^
1 a fíocltyhorror

•• \vi'íítt^f*e«-"«'sw»áríWTWM--r. -' ••
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tií^em
La historia interminable. 'West side story' va néixer fa quaranta anys de la má
de quatre grans genis i ha esdevingut el musical de més éxit de la historia

Era la nit ilcl 26 de t^ctcmhrc de 1957
quan s';)l(;ava el tcln ilcl <]iic havia
eomeni,;it eoiu una iilea teia viiit

anvs i que aeaharia c«dcveninr el
tniKÍeal «le més éxit de la historia «le

llroa«l\vav. l.VspcetaiUv MV</ \it/r \/n¡v,
una viTs«o luinlerna «le Rnttiru i ¡i/lirtii en
un l>aiii sulnivhial «le N«iva miro

duint hi la pr«iblcmáriea racial i ainh un
tinal iliainátic, un (et ins«">lit en ta historia

deis musicals fms a aquell moment,
l'ei a««inseiíuir-ho es can unir els nu

llors de Bniadway: Lconard Bcrnstein.

gj^rr- ^ qi'c fcia un any havia obtingut
^  un gran éxit ainh l'ope-

reta Can(ii(Í€\ Jerome
Robbins, director

esccnic i coreñgraf,
\ entre «l'alfres,

''

York\

tiirg Arlliur

un

qucambclsanyshacs-
devingut un deis millnrs

autors de musical, Stcphcn
Sondhcim, deixeblc de Hammerstein,
queo feries llctres dclescani,"«íns.
La idea, proposada per Jerome Rob

bins. parfia de la historia de Shakespeare i
s'ainbicntava en un clinia «le tensions en

tro )ueus i cristians, Desprcs
d'anvs «rajornaincnts, es va /
«lei'ulir «]ue la hisn'nia / ifjHpT^
tracfaria «le «lúes bandos / *
d'adolesi-ents, una de

porto-ri<|ui'nys comba i/f
els Sharks. laltra

cls

jets, Iluitant peí «loiuini
«lels carrers «le Maníialtan,

Per interpretar-los es van agalar
a« (OIS «|iie no eren « antaiits prolessionals
per evitar de pcnlre rcspontanci'tat.
Primer es va presentar a Washington

I ).C.. i el 26 de sctcmhrc de 1957 s'cstrc-

nava al Wintcrgardcii de Nova York, in
terpretada per Chita Rivera, Tony Modé
rate i Ken Le Roy. Desprcs de dos anys en
carfoll i tenint en «ompto el sen gran é.xit,
es va aconsellar adaplar-Ia a la pantalla
gran. Per fer-ho es va comptararnb el ma-
toix «•([iiip (|no havia comptisi la ]n'(,a loa
tral original. Pro«luVda (1961) per la l Ini-
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"West slde story' per

a la Deutsche

Grammophon.AdaIt

aladreta.Jerome

Robbins. AI costat
Richard BeymerI
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Maríaenlaversió

cinematográfica

ría, Richard Hcvrnar (Tonv),

^  (ieorge Chakiris (ller-
Sí. nardo), j^ila Moreno
•" \ (Anita) i Russ Taniblyn

1  I I ,a pcl-líciila lamhé va
/  aconseguir un

]niblic com de la crílica,
ohienir 10 üscars, entre els

(|ualsclscoiUT(iitsal millortlirec
tor, millor íilin i inillorsac1orssecun«laris.

A partir «ratpicst m«tmcnt, li'rs/ sii/r
\tor\ es ilispara i és considerar, encara ara,
el millor musical mai escrit. S'ha repre
sentar tnés de mil vcgadcs a Nova York,
les matcixes que a Londres, i ha estat
adaptar per companyics de tot el nu'ni i en
lina gran va riel al de llengí'u-s,

la) hainia sonora de la peNícuIa es va
eonvcrtir en itn «lels «liseos més vcmits,

priocri la vci si<i de la ('IIS lui figiii a va el
noin de Lconanl llcrnstein. .Sis anys
abans «le morir (el 1990), llenistein es va

decidir a cnregistrar per a la Dcutschc
Grammophon la seva obra, tal com la
vcia, amb notables canvis respecte a la vcr-
sió tradicional. Ivn cls papcrs protagonis-
tcs va comptar amb les incomparables
vcns de |«)sep Carreras i KiriTe Kanawa.
Amb els anys, can(,'ons com Minia,

/linniiiinSoiimahcir\v.\nvv.\-M interprcla
«les per canIanís <ie totselsgí-ncrcs i de (ni

Pack,

líder

de pop-son!
Amhro.sia,

miintar un

concert el no-

vcmbrc del 1992 en homcnatgc a Hcrns-
rcin,<lcl «iiral es va editar un disc, '¡'besónos
of West s'nk story I'ln a<]uest pro-
jc«-tc van participar Pliil Collins, Areilia
Prankliii, Wyinina [iidil, llrian Scl/er,
Clieryl Salí'de Salí N Pe])a,'I'oiiy de All
4 One, Chiek Corea, en un ducl al piano
amb les guitarres de Sfeve Vai, Lidie Ri-
charil, lasa í.opesdcTLC.Trislia Year-
wood i Sclcna.
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